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บทคัดยอ
การศึกษา “พัฒนาการและการแพรกระจายของการเลี้ยงผึ้งในสวนลําไย ในอําเภอ
บานโฮง จังหวัดลําพูน” มีวัตถุประสงค 3 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาพัฒนาการและรูปแบบการ
กระจายทางพื้นที่ของการเลี้ยงผึ้งในสวนลําไย (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการจัดการฟารม และการ
เคลื่อนยายรังผึ้งในรอบปของผูเลี้ยงผึ้งในพื้นที่ศึกษาและจากนอกพื้นที่ศึกษา (3) เพื่อศึกษาศักยภาพ
ปญหา ขอจํากัด และแนวโนมในการพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อเก็บนําหวานจากดอกลํ
้
าไย
การศึกษาครั้งนี้ไดนําเอาขอมูลดาวเทียมมาชวยในการจํ าแนกพื้นที่การใชประโยชน
ที่ดินและหาความหนาแนนของสวนลําไยโดยการสรางภาพดัชนีพืชพรรณ นําเอาระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร มาใชในการหาพื้นที่เหมาะสมในการวางรังผึ้ง และใชเครื่องวัดพิกัดโลกชวยในการ
หาตําแหนงจุดวางรังผึง้
ผลการศึกษาพบวาการเลี้ยงผึ้งพันธุในอําเภอบานโฮงไดเริม่ ขึน้ เมือ่ ผูเ ลีย้ งผึง้ จากจังหวัด
เชียงใหมนํ าผึ้งมาวางไวในสวนลํ าไยในอํ าเภอบานโฮงกอน พ.ศ. 2530 การเลี้ยงผึ้งในอําเภอ
บานโฮงเริ่มตนครั้งแรก พ.ศ 2535 ใน 3 ตําบลคือ ตําบลศรีเตี้ย ตําบลเหลายาว และตําบล
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หนองปลาสวาย รูปแบบการกระจายของการวางรังผึ้งมีลักษณะเปนแบบกลุม โดยกระจุกอยูใน
บริเวณที่ราบทางตอนเหนือของพื้นที่อําเภอบานโฮง ผูเ ลีย้ งผึง้ ทีเ่ ปนเจาของฟารมขนาดใหญ จะมี
การเคลื่ อ นย า ยไปหลายแห ง ในรอบป แตผูเลี้ยงผึ้งที่เปน เจาของฟารมขนาดเล็กจะไมมีการ
เคลื่อนยายรังผึ้ง แตจะเลี้ยงไวในสวนลําไยของตนเอง ผลจากการใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
วิเคราะหพบวา พื้นที่ที่มีความสามารถวางรังผึ้งเพิ่มอีกในอําเภอบานโฮงมีอยูทุกตําบล โดยที่ตาบล
ํ
ปาพลูมีความสามารถวางรังผึ้งสูงสุดถึง 23,003 รัง ตําบลหนองปลาสวาย 11,148 รัง ตําบลบานโฮง
9,659 รัง ตําบลเหลายาว 6,421 รัง และตําบลศรีเตีย้ 3,274 รัง เนื่องจากผูเลี้ยงผึ้งยังไมทราบขอมูล
พื้นที่ที่มีศักยภาพในการวางรังผึ้ง จึงไมมีผูเลี้ยงผึ้งรายใดนําผึ้งไปวางไวในตําบลบานโฮงและตําบล
ปาพลู สวนปญหาของผูเลี้ยงผึ้งทุกรายคือ ปญหาจากการฉีดพนยาฆาแมลงของเกษตรกรพื้นที่
ใกลเคียงกับบริเวณที่นํารังผึ้งไปวาง
การศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนตอผูเลี้ยงผึ้ง ในการจัดการและวางแผนเพื่อนําผึ้งไป
เก็บนํ้ าหวานในอํ าเภอบานโฮงไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปนแนวทางใหผูสนใจนํ าไป
ประยุกตใชกับพื้นที่อื่นตอไป
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