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ผ้ึงและมนุษยมีความสัมพันธเกี่ยวของกันมา
เปนเวลานานท้ังทางตรงและทางออม ผลิตภัณฑท่ีได
จากผ้ึงไมวาจะเปนน้ําผ้ึง เกสรผ้ึง นมผ้ึง ไขผ้ึง หรือ
แมแตพิษผ้ึง ลวนแลวแตเปนประโยชนตอมนุษย
ท้ังส้ิน นอกจากนี้ผ้ึงยังชวยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ของเกษตรกรใหมากข้ึนอีกดวย เนื่องจากผ้ึงจะเขาไป
ผสมเกสรใหแกพืชพันธุตางๆ ทําใหคนมีอาหารและ
รายไดเพิ่มข้ึน 

มนุษยรูจักใชน้ําผ้ึงเปนอาหารมาเปนเวลาชา
นาน จึงถือไดวาน้ําผ้ึงอาจเปนสารใหความหวาน
อันดับตนๆ ท่ีมนุษยไดรูจักและนํามาใชประโยชน 
ในตางประเทศมีหลักฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางคนกับผ้ึงหลายอยางเชน ภาพวาดผนังถํ้า
และบนกอนหินท่ีพบทางใตของประเทศแอฟริกา 
แสดงใหเห็นภาพผ้ึงและรังผ้ึง และบางภาพยังแสดง
อุปกรณท่ีใชในการตีผ้ึงดวยเชน บันได  การใชควัน 
เปนตน (ภาพท่ี 1)   

 
 

 
ภาพท่ี 1. ภาพวาดการตีผ้ึงท่ีพบบนผนังถํ้าใน 

                      ประเทศแอฟริกา  
       ท่ีมา : (Crane, 1980) 

 
ความสนใจในเร่ืองผ้ึงของคนไทยก็มีมา

นานหลายรอยป ดังมีหลักฐานจากหลักศิลาจารึกใน
สมัยพอขุนรามคําแหงท่ีมีพยัญชนะ “ผ” นอกจากน้ีก็
มีการกลาวถึงเร่ืองฝูงผ้ึงในนิทานชาดกต้ังแตสมัย
กรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1890-1920) และในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตนก็ไดมีการเขียนรูปรังผ้ึงไวท่ี
บานประตู หนาตาง ของพระท่ีนั่งหมูพระวิมานใน
วั ง ห น า  ณ  พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส ถ า น แ ห ง ช า ติ 
กรุงเทพมหานคร (ภาพท่ี 2) และยังพบวาตํารายา
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ภาพท่ี 2. ภาพวาดรังผ้ึงและดอกไมท่ีพบ ณ บาน 
                      ประตู หนาตาง ของพระท่ีนั่งหมูพระ  
                      วิมานในวังหนา ณ พิพิธภัณฑสถาน 
                       แหงชาติ  
    ท่ีมา : (สิริวัฒน วงษศิริ และคณะ, 2549) 

 

ชนิดของผึ้ง 
ถากลาวถึงผ้ึงคนสวนใหญจะนึกถึงผ้ึงท่ีให

น้ําผ้ึง (honey bee) ซ่ึงจัดเปนแมลงท่ีอยูในสกุลเอปส 
(genus Apis) โดยในปจจุบันมีรายงานวาพบผ้ึง
ท้ังหมด 9 ชนิด (species) สามารถแบงออกเปน 3 
กลุมคือ  

1. กลุมผึ้งเล็ก (dwarf honey bees) ไดแก 
Apis florea และ A. andreniformis  

2. 

3. กลุมผึ้งท่ีทํารังในโพรง (cavity-nesting 
honey bees) ไดแก A. mellifera, A. 
koschevnikovi, A. nuluensis, A. nigrocincta 
และ A. cerana (Oldroyd et al., 2006) 

ในประเทศไทยพบผ้ึงในสกุลเอปสท้ังหมด 
5 ชนิด ไดแก ผ้ึงม้ิม (A. florea) ผ้ึงม้ิมดําหรือผ้ึงมิ้ม
เล็กหรือผึ้งมาน (A. andreniformis) ผึ้งหลวง (A. 
dorsata) ผึ้งโพรงไทยหรือผึ้งโพรงอินเดีย (A. 
cerana) และผ้ึงพันธุ (A. mellifera) โดยผ้ึง 4 ชนิด
แรกน้ันเปนผ้ึงพื้นเมืองของประเทศไทย แตผ้ึงชนิด
สุดทายคือผ้ึงพันธุนั้นเปนชนิดท่ีมีการนําเขาจาก
ตางประเทศเพ่ือใชในอุตสาหกรรมการเล้ียงผ้ึง 
เนื่องจากเปนผ้ึงท่ีเล้ียงงายใหน้ําผ้ึงและผลิตภัณฑ
อ่ืนๆ ในปริมาณท่ีมาก (สิริวัฒน วงษศิริ, 2532) 

ในรังผ้ึงประกอบไปดวยผ้ึง 3 วรรณะคือ ผ้ึง
นางพญา (queen) ผ้ึงงาน (worker) ซ่ึงเปนเพศเมีย 
และผ้ึงตัวผู (drone)  

ผึ้งนางพญามีบทบาทหนาท่ีสําคัญภายในรัง
คือ มีหนาท่ีในการวางไขเพื่อผลิตสมาชิกผ้ึงรุนตอๆ 
ไปของรัง รวมทั้งควบคุมกิจกรรมตางๆ ของสมาชิก
ภายในรังโดยการปลอยสารเคมี ท่ี เรียกวา queen 
pheromone ออกมาส่ือสารกับสมาชิกในรังตัวอ่ืนๆ ให
ทําหนาท่ีของตัวเอง โดยปกติจะพบผ้ึงนางพญาเพียง 1 
ตัวตอรังเทานั้นและจะมีอายุประมาณ 1-2 ป  

ผึ้งงานทําหนาท่ีในการดูแลตัวออน  หา
อาหาร ทําความสะอาดและซอมแซมรัง รวมท้ังการ
ปองกันรัง ผ้ึงงานจะมีอายุประมาณ 10-12 สัปดาห  

ผึ้งตัวผูมีหนาท่ีในการผสมพันธุ เทานั้น
หลังจากนั้นตัวผูสวนใหญจะตาย โดยสวนใหญผ้ึงตัว
ผูจะเกิดมาเฉพาะในฤดูผสมพันธุหรือชวงเวลาท่ีมี
อาหารเพียงพอเทานั้น ผ้ึงตัวผูมีขนาดลําตัวอวนและ
ส้ันกวาผ้ึงนางพญาและผ้ึงงาน  มีตาโต ล้ินส้ัน หา

กลุมผึ้งใหญ (giant honey bees) ไดแก 
A.  laboriosa และ A. dorsata   
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การใชประโยชนจากผึ้ง 
ในปจจุบันมีการศึกษาชีววิทยาของผึ้งกัน

ม าก เนื ่อ ง จ า ก ผึ ้ง เ ป น แมล งที ่ใ ห ป ร ะ โ ยชน
นานับประการซ่ึงสามารถรวบรวมประโยชนของ
ผ้ึงไดดังนี้ 

 

1. การผสมเกสร (Pollination) 

พืชผลทางการเกษตรหลายชนิดตองอาศัย
แมลงเปนตัวชวยในการผสมเกสรเพ่ือใหไดผลผลิต
สู ง ข้ึน  ซ่ึ งหมาย ถึ ง ร า ยได ท่ี เ พิ่ ม ข้ึนด ว ย  ใน
ตางประเทศมีการใชผ้ึงชวยในการผสมเกสรในพืช
หลายชนิดไดแก แอปเปล  อัลมอนด อะโวกาโด 
แบล็คเบอรรี และบลูเบอรรี เปนตน (Delaplane et 
al., 2000) และถาหากปใดท่ีประสบปญหาขาดแคลน
ผ้ึงในการผสมเกสรแลว จะทําใหผลผลิตทางการ
เกษตรลดลงไปอยางมาก เชนใน พ.ศ. 2549 ประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดเกิดปญหา CCD (Colony Collapse 
Disorder) ข้ึน ซ่ึงทําใหประชากรผ้ึงพันธุตัวเต็มวัย
หายหรือตายไปจากรังจํานวนมาก  สรางความ
เสียหายตอเกษตรกรผูปลูกพืชอยางสูง เนื่องจาก
ผลิตผลทางการเกษตรสวนใหญของประเทศ
สหรัฐอเมริกาตองอาศัยผ้ึงในการชวยผสมเกสร 
ปจจุบันในประเทศไทยมีการนําผ้ึงเขามาชวยในการ
ผสมเกสรในพืชหลายชนิดเชน เงาะโรงเรียน มะมวง 
ลําไย ล้ินจี่ ทุเรียน มะมวงหิมะพานต งา มะขาม นุน 
แตงกวา เปนตน (สมนึก บุญเกิด และคณะ, 2544) 

 
 

2. ก ารวิ จั ยท า งชี ว วิ ท ย า  (Biological 
research) 
ไดมีการใชผ้ึงเปนสัตวทดลองในการหา

คําตอบทางชีววิทยาในหลายดาน ตั้งแตอดีตมาจนถึง
ปจจุบัน เชน  

2.1 การศึกษาทางดานพันธุศาสตร โดยมี
การศึกษาความแตกต างทางพันธุกรรมของผ้ึง 
(Deowanish et al., 1996; Franck et al., 2001) รวมถึง
การทํางานของยีนตางๆ ของผ้ึง เชนยีนท่ีควบคุม
พฤติกรรมการทําความสะอาดรัง (hygienic behavior) 
(Lapidge et al., 2002) เปนตน ซ่ึงการศึกษาดังกลาวจะ
สามารถนํามาใชประโยชนในการปรับปรุงพันธุและ
อนุรักษผ้ึงได 

2.2 การศึกษาทางดานพฤติกรรมสังคม เชน 
พฤติกรรมการส่ือสารของผ้ึงโดยการเตนรํา พฤติกรรม
การกําจัดไข (worker policing) (Halling et al. 2001; 
Oldroyd et al., 2001; Nanork et al., 2007) พฤติกรรม
กาฝาก (social parasitism) (Nanork et al., 2005) 
พฤติกรรมการสรางรัง พฤติกรรมการผสมพันธุ 
พฤติกรรมการทําความสะอาดรัง พฤติกรรมการหา
อาหาร พฤติกรรมการเล้ียงดูตัวออน (Gary, 1992) เปน
ตน 

2.3 การศึกษาทางดานวิวัฒนาการ โดยใช
หลักฐานจากการศึกษาหลายๆ ดานมาประกอบกัน 
เชน ขอมูลทางดานพันธุศาสตร ขอมูลทางดาน
พฤติกรรม ขอมูลทางดานนิเวศวิทยา ขอมูลทางดาน
สัณฐานวิทยา และขอมูลทางดานซากดึกดําบรรพ 
(Nanork et al., 2007) 
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3. ผลิตภัณฑจากผ้ึง (Bee products) 
3.1 น้ําผึ้ง (Honey) อาจจะนับไดวาน้ําผ้ึงเปน

ผลิตภัณฑจากผ้ึงท่ีเรารูจักและคุนเคยกันมากท่ีสุด 
เพราะเคยรับประทานมาต้ังแตเด็กๆ และยังมีการนํา
น้ําผ้ึงมาผสมกับอาหารอยางอ่ืนดวย น้ําผ้ึงเกิดจาก
น้ําหวานของดอกไม (nectar) ซ่ึงมีความเขมขนของ
น้ําตาลซูโครส 30-35% ท่ีผ้ึงงานออกไปเก็บมา แลว
ถูกยอยใหกลายเปนน้ําผ้ึงในขณะท่ีถูกเก็บอยูใน
กระเพาะเก็บน้ําผ้ึง (honey crop) ดวยเอ็นไซมอินเวอร
เทส (invertase) ท่ีเปล่ียนน้ําตาลซูโครสในน้ําหวาน
ดอกไมให เปนน้ํ าตาลกลูโคส (เดกโทรส) และ
ฟรุกโทส (ลีวูโลส) ในน้ําผ้ึง (Sammatoro et al., 1998) 
น้ําผ้ึงที่นิยมบริโภคกันสวนใหญไดจากผ้ึงพันธุ 
เนื่องจากเปนผ้ึงท่ีเล้ียงงายใหผลผลิตไดหลายอยางใน
ปริมาณสูงซ่ึงคุมคาแกการลงทุน แตยังมีกลุมคนบาง
กลุมท่ีนิยมบริโภคน้ําผ้ึงจากผ้ึงปาเชน ผ้ึงหลวง ผ้ึงม้ิม 
และผ้ึงโพรง เนื่องจากมีความเชื่อวามีคุณคาทาง
อาหารและมีคุณภาพดีกวาน้ําผ้ึงจากผ้ึงพันธุ แตจาก
การ ศึกษาองคประกอบของน้ํ า ผ้ึ งแล วพบว า
องคประกอบหลักของน้ําผ้ึงสวนใหญไมแตกตางกัน
คือมีน้ําตาลฟรุกโทส (38.19%) น้ําตาลกลูโคส 
(31.29%) น้ํา (17.2%) น้ําตาลซูโครส (1.31%) น้ําตาล
อ่ืนๆ (8.8%) สารอ่ืนเชน กรด เกลือแร ไนโตรเจน 
(สมนึก บุญเกิด และคณะ, 2544) 

การใชประโยนจากนํ้าผ้ึงนอกจากจะใช
รับประทานโดยตรงแลว ยังมีการนํามาผสมกับยา
สมุนไพรเปนยาลูกกลอน นําน้ําผ้ึงผสมกับอาหาร
อย า ง อ่ื น เช น  นมผง  ลู กอม  ห รื อใช ผสมใน
เคร่ืองสําอาง  (โฟมลางหนา  และสบู )  เปนตน 
นอกจากนี้ยังมีการนําน้ําผ้ึงมาใชทางการแพทยคือใช
ในการรักษาบาดแผล เนื่องจากนํ้าผ้ึงมีคุณสมบัติใน

การฆาเช้ือแบคทีเรียในบาดแผลได (สิริวัฒน วงษศิริ, 
2532) 

3.2 นมผึ้ง (Royal jelly) เปนอาหารของผ้ึงท่ี
ใชในการเล้ียงตัวออนผ้ึง ซ่ึงผลิตจากตอมไฮโปฟาริงก 
(hypopharyngeal gland) ของผ้ึงงานท่ีมีอายุ 4-11 วัน 
โดยผ้ึงงานเหลานี้จะใชวัตถุดิบในการผลิตนมผ้ึงคือ 
เกสรผ้ึงและน้ําผ้ึง ผ้ึงงานจะปอนนมผ้ึงใหกับตัวออน
ของผ้ึงงาน และตัวออนของผึ้งตัวผูท่ีมีอายุ 1-3 วัน
เทานั้น หลังจากนั้นจะปอนเกสรผ้ึงและน้ําผ้ึงแทน 
สวนตัวออนผ้ึงท่ีจะเจริญเปนนางพญานั้นจะไดรับนม
ผ้ึงจนกวาจะมีการปดฝาหลอดรวง (สิริวัฒน วงษศิริ, 
2532) ซ่ึงจากการไดรับอาหารท่ีแตกตางกันดังกลาวจึง
เปนอีกเหตุผลหนึ่งท่ีสงผลใหผ้ึงนางพญาและผ้ึงงาน
ซ่ึงเปนผ้ึงเพศเมียเหมือนกันแตมีลักษณะท่ีแตกตางกัน
อยางมากเชน นางพญามีขนาดใหญกวาผ้ึงงาน อวัยวะ
สืบพันธุของผ้ึงนางพญาเจริญไดดีกวาของผ้ึงงาน และ
นางพญามีอายุยืนยาวกวาผ้ึงงาน เปนตน องคประกอบ
ของนมผ้ึงไดแก น้ํา (67%) โปรตีน (12.5%) น้ําตาล  
(11%)  กรดไขมัน (5%)  และวิตามินบีรวม (Schmidt et 
al., 1992) 

นมผ้ึงเปนส่ิงท่ีหายากผลิตไดเพียง 1.5-3.3 
กรัม/หลอดรวง/วัน เทานั้น การผลิตนมผ้ึงเพื่อการคา
นั้นจะเก็บทุก 3 วัน (ภาพท่ี 3) เพราะเปนระยะท่ีผ้ึง
งานทํานมผ้ึงมาเก็บไวในหลอดรวงใหตัวออนผ้ึง
นางพญากินมากท่ีสุด ดวยเหตุนี้จึงทําใหนมผ้ึงมี
ราคาแพงมาก (สิริวัฒน วงษศิริ, 2532) ซ่ึงนมผ้ึงเปน
ท่ีรูจักกันดีในเร่ืองความสามารถในการชะลอความ
แก การฆาเช้ือแบคทีเรียและเชื้อรา รวมถึงชวยให
เจริญอาหารได แตท้ังนี้ควรบริโภคนมผ้ึงเฉพาะตอน
ท่ีรางกายออนแอตองการการฟนฟูเทานั้น  หาก
รางกายแข็งแรงดีก็ไมจําเปนท่ีจะตองบริโภคนมผ้ึง 
(สมนึก บุญเกิด และคณะ, 2544) 
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ภาพท่ี 3. การผลิตนมผ้ึงเพื่อการคา 

 
3.3 เกสรผึ้ง (Bee pollen) เปนแหลงโปรตีน

ของผ้ึงภายในรัง โดยผ้ึงงานจะออกไปเก็บเกสรดอกไม
แลวผสมกับน้ําหวานของดอกไมหรือน้ําผ้ึงอัดใหเปน
กอนติดไวท่ีตะกราเก็บเกสร (pollen basket) ท่ีขาหลัง
ท้ัง 2 ขางเพื่อนํากลับรังมาเก็บไวภายในหลอดรวง 
องคประกอบหลักของเกสรผ้ึงคือ โปรตีน (7.0-29.0%) 
น้ํา (7.0-16.2%) คารโบไฮเดรต (18.8-51.8%) แรธาตุ
ตาง  ๆ วิตามินและไขมัน (Sammataro et al., 1998) 

ผูเล้ียงผ้ึงสามารถเก็บเกสรผ้ึงไดโดยนํากับ
ดักเกสร (pollen trap) ไปวางดักไวหนารัง ซ่ึงกลอง
ดักเกสรจะมีชองท่ีใหตัวผ้ึงผานไปไดเทานั้น สวน
เกสรท่ีผ้ึงเก็บมาดวยจะตกลงไปยังกลองเก็บเกสร
ดานลาง จากนั้นนําเกสรท่ีไดไปทําใหแหงเพื่อบรรจุ
ขาย คนสวนใหญนิยมบริโภคเกสรผ้ึงโดยการชงกับ
เค ร่ืองดื่ มต า งๆ  และ ยัง มีการ เติม เกสร ผ้ึ งใน
เคร่ืองสําอางตางๆ เชน ครีมรองพื้น ครีมลางหนา 
ครีมบํารุงผิว และแชมพู เนื่องจากมีขอมูลวาเกสรผึ้ง
ชวยกระตุนการเจริญเติบโตของเน้ือเยื่อและผิวหนัง 
(สิริวัฒน วงษศิริ, 2532) 
3.4 ไขผึ้ง (Beeswax) ไขผ้ึงหรือข้ีผ้ึง เปนสาร
ธรรมชาติท่ี ผ้ึงผลิตออกมาจากตอมไขผ้ึง  (wax 
gland) ซ่ึงอยูใตสวนทองของผ้ึงงานปลองท่ี 4, 5, 6 

และ 7 ผ้ึงงานท่ีมีตอมไขผ้ึงเจริญดีคือผ้ึงท่ีมีอายุ 12-
17 วัน โดยผ้ึงจะผลิตเกล็ดไขผ้ึง (wax scale) ออกมา
แลวนํามาเค้ียวผสมกับน้ํายอยท่ีผลิตมาจากตอม
แมนดิบูลารใหนุมเพื่อนําไปสรางหรือซอมแซมรวง
รัง (ภาพที่ 4) ไขผ้ึงถูกนํามาใชประโยชนในหลาย
ดานเชน ทําเทียน ทําแผนรังเทียมสําหรับการเล้ียงผ้ึง 
ใชผสมในเคร่ืองสําอางเชน ลิปสติก โลช่ันทาผิว 
แชมพูสระผม เปนตน (Schmidt et al., 1992) 

 
 
 

เกล็ดไขผึง้

 
 
 
 
 

      ภาพท่ี 4. เกล็ดไขผ้ึง (wax scale) ท่ีผลิตจาก 
                     ตอมไขผ้ึงท่ีบริเวณสวนทองของผ้ึงงาน 
      ท่ีมา :  (http://www.honeyflowfarm.com) 

 
3.5 พรอพอลิส (Propolis) คือยางไมท่ีผ้ึง

พันธุเก็บมาไวซอมแซมรังและใชในการฆาเช้ือโรค
ภายในรัง รวมท้ังใชหอหุมศัตรูท่ีมีขนาดใหญท่ีเขามา
ตายในรังแลวไมสามารถจะเคล่ือนยายออกจากรังได
เชน หนู จิ้งจก และแมลงขนาดใหญ (Sammataro et 
al., 1998) ผ้ึงม้ิมเก็บพรอพอลิสมาไวเพื่อปองกันศัตรู
เชน มด แตในผ้ึงโพรงจะไมมีการเก็บพรอพอลิสมา
ไวในรังโดยใชไข ผ้ึงในการซอมแซมรังแทน 
(สิริวัฒน วงษศิริ, 2532) การใชประโยชนจาก
พรอพอลิสมีมา ต้ังแตสมัยโบราณเชน  การใช
พรอพอลิสอาบศพไวเพื่อทํามัมมี ทําใหศพไมเนา
เปอย (สิริวัฒน วงษศิริ, 2532; สมนึก บุญเกิด และ
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3.6 พิษผึ้ง (Bee venom) เปนสารท่ีผ้ึงงาน
ผลิตข้ึน และเก็บไวท่ีถุงเก็นน้ําพิษท่ีอยูสวนปลาย
ของชองทอง และติดกับเหล็กไน มีลักษณะเปน
ของเหลวใส มีรสขม มีกล่ินคลายกล่ินดอกนมแมว 
มี ฤ ท ธ์ิ เ ป น ก ร ด  (สิ ริ วั ฒ น  ว ง ษ ศิ ริ ,  2532) 
องคประกอบหลักของพิษผ้ึงไดแก น้ํา เอนไซม 
โปรตีน เพปไทด กรดอะมิโน และ      เอมีนท่ีออก
ฤทธ์ิตอรางกายเชน ฮีสตามีน โดปามีน นอรอีพิเนฟ
ริน โดยปจจุบันมีการนําพิษผ้ึงมาใชประโยชนใน
การรักษาโรค (Apitherapy) คือใชรักษาโรคไขขอ
อักเสบ (Rheumatiod arthritis) และโรคภูมิแพ ซ่ึง
การรักษาดังกลาวตองอยูภายใตการดูแลของแพทย
ผูเช่ียวชาญ เนื่องจากอาจเกิดอันตรายจากการแพพิษ
ผ้ึงได (Schmidt et al., 1992) 

3.7 ตัวออนผึ้ง (Bee brood) อาจจะพูดไดวา
ตัวออนผ้ึงเปนผลิตภัณฑจากผ้ึงท่ีคนสวนใหญไม
คอยนึกถึงกันมากนัก  แตนับจากอดีตมาจนถึง
ปจจุบันหลังจากที่มีการตีผ้ึงเพื่อเอาน้ําผ้ึงแลว ก็
มักจะตัดเอารวงรังท่ีมีตัวออนผ้ึงมารับประทานดวย 
ซ่ึงวิธีการในการปรุงอาหารก็มีหลายแบบเชน ใช
ใบตองหอตัวออนผ้ึงท่ีอยูในรวงแลวนําไปยางเพื่อ 
ใหสุกและเกิดกล่ินหอมแลวจึงนํามารับประทาน 
หรืออาจจะนําตัวออนผ้ึงมาใสไขเจียวรับประทานก็
ได ซ่ึงในตัวออนผ้ึงมีโปรตีนสูงและมีไขมันตํ่ากวา

เนื้อวัว นอกจากนี้ตัวออนผ้ึงยังไมมีสวนของคิวติเคิล
ท่ีแข็งเหมือนกับแมลงกินไดชนิดอ่ืนเชน ตั๊กแตน 
จิ้ งห รีด  ดวง  ซ่ึ ง ทํ าให รับประทานได ง า ย ข้ึน 
(Schmidt et al., 1992) 
 

บทสรุป 
 

จะเห็นไดวาผ้ึงเปนแมลงท่ีมีประโยชนอยาง
ยิ่งท้ังตอมนุษย พืช และสัตว เนื่องจากชวยใหเกิดความ
สมดุลในระบบนิเวศ รวมท้ังยังชวยเพ่ิมรายไดใหแก
เกษตรกรผูปลูกพืช และผูเล้ียงผ้ึงดวย นอกจากนี้
ผลิตภัณฑจากผ้ึงสามารถนํามาเปนอาหาร ยารักษาโรค 
และเคร่ืองใชตางๆ ในชีวิตประจําวนัได ดงันั้นผ้ึงจึง
เปนแมลงท่ีมีคุณคาอยางยิ่งตอการเล้ียงและการ
อนุรักษเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 
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