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บทคัดยอ 

 

พฤติกรรมทําความสะอาดตัวและพฤติกรรม
ทําความสะอาดรวงรังเปนกลไกท่ีผ้ึงใชตานทานตอ
ไรและโรค  ผ้ึงท่ีมีพฤติกรรมทําความสะอาดตัว
สามารถกําจัดไรออกจากตัวของผ้ึงและกัดทําลายไร  
สวนผ้ึงท่ีมีพฤติกรรมทําความสะอาดรวงรังสามารถ
ตรวจหาและเปดฝาหลอดรวงแลวนําตัวออนของผ้ึง
ท่ีถูกเชื้อโรคหรือไรเขาทําลายไปท้ิงนอกรัง  การวิจัย
คร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการ
กําจัดไรวารรัวโดยพฤติกรรมทําความสะอาดตัวและ
พฤติกรรมทําความสะอาดรวงรังของผ้ึงหลวง (Apis 
dorsata Fabricius) โดยทําการศึกษาจากผ้ึงหลวง
จํานวน 7 รัง  ผ้ึงหลวงรังท่ีหนึ่งและสองอยูใน
จังหวัดเชียงใหม  การเก็บรวบรวมไรวารรัวและ    

ตัวออนของผึ้งหลวงท่ีตกลงมาจากผ้ึงท้ังสองรังนี้  
ทําในชวงเดือนพฤศจิกายน 2549 - กรกฎาคม 2550 
ผ้ึงหลวงรังท่ีสาม-เจ็ดอยูในจังหวัดสมุทรสงคราม    
การเก็บรวบรวมไรวารรัวและตัวออนของผ้ึงหลวงที่
ตกลงมาจากผ้ึงหารังนี้ทําในชวงเดือนตุลาคม 2549 - 
กรกฎาคม 2550  การเก็บรวบรวมไรวารรัวและ     
ตัวออนของผึ้งหลวงท่ีตกลงมาจากผ้ึงแตละรังทํา
โดยใชน้ํามันพืชฉีดพนบนแผนพลาสติกสีขาวขนาด
กวาง 1.4 เมตรและยาว 2 เมตรแลวนําไปวางไวใตรัง
ผ้ึง โดยแผนพลาสติกอยูต่ําจากรังผ้ึงลงมาประมาณ 1 
เมตร  ไรวารรัวและตัวออนของผ้ึงหลวงท่ีตกลงมา
อยูบนแผนพลาสติกถูกเก็บรวบรวมทุกๆ 7 วัน
จนกระทั่งผ้ึงอพยพทิ้งรัง จากน้ันนําไรทุกตัวมา
ตรวจดูดวยกลองจุลทรรศนสเตอริโอ เพื่อตรวจหา
การไดรับบาดเจ็บหรือความเสียหายอันเนื่องมาจาก

บทความวิจัย
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Abstract 
 

The grooming and hygienic behavior of 
honey bees (Apis spp.) are mechanisms of mite and 
disease resistance. Grooming honey bees can 
remove mites from their bodies and also kill them. 
Hygienic honey bees detect, uncap, and remove 
diseased or parasitized brood, including the 
parasites, from the colony. The purposes of this 
study were to determine efficiency of Varroa mite 
killing by grooming behavior and the hygienic 
behavior of Apis dorsata Fabricius. Seven colonies 
of A. dorsata were used to investigate their 
grooming and hygienic behavior efficiency. Two 
colonies, located in Chiang Mai, were monitored 
between November 2006 and July 2007, and 5 
colonies, located in Samut Songkhram, were 
monitored between October 2006 and July 2007.  
Fallen Varroa mites and fallen A. dorsata pupae 
from these colonies were collected by the use of a  

white plastic sheet (1.4 x 2 m) which was smeared 
by vegetative oil and placed under each colony 
about 1 metre. The fallen Varroa mites and the 
fallen A. dorsata pupae on the plastic sheet were 
collected every 7 days until the colony migrated.  
Dead mites on the traps were retrieved using a fine 
paint brush.  The dead mites were examined for 
their injuries by the use of a stereomicroscope at 
40X magnification. Injuries to the mites were 
classified as injured legs or injured legs + injured 
body. Results from the 7 colonies showed that      
A. dorsata workers had efficient grooming behavior 
to remove mites from their bodies and also kill 
them. The fallen mites ranged from 8 to 69. A total 
of 176 Varroa mites were recovered from the seven 
A. dorsata colonies. The percentage of injured mite 
collected was 37.5 % (66 mites). The injured mite 
percentages on only legs and legs + body were 59.1 
(39 mites) and 40.9% (27 mites), respectively.  
Also, the results from the 7 colonies showed that  
A. dorsata workers had hygienic behavior. The 
fallen A. dorsata pupae ranged from 155 to 285. 
Rates of the fallen pupae ranged from 0.9-1.1 
pupae /day. The average rate of the fallen pupae 
collected from colonies was 1 pupa /day.   
 

คําสําคัญ 
              
            กลไกการปองกันไร / พฤติกรรมทําความ
สะอาดตัว / ผ้ึงหลวง / Apis dorsata / พฤติกรรมทํา
ความสะอาดรวงรัง / ไรวารรัว /  Varroa destructor / 
Varroa jacobsoni                
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บทนํา 
 

 พฤติกรรมทําความสะอาดตัวและพฤติกรรม 
ทําความสะอาดรวงรังของผ้ึงหลวง (Apis dorsata 
Fabricius) (ภาพท่ี 1) เปนกลไกตามธรรมชาติท่ีผ้ึง
หลวงใชตานทานตอไรและโรค โดยผ้ึงงานของผ้ึง
ห ล ว ง มี พ ฤ ติ ก ร ร ม ทํ า ค ว า ม ส ะ อ า ด ตั ว ท่ี มี
ประสิทธิภาพมาก  สามารถกําจัดไรที่เกาะอยูบนตัว
ของผ้ึงออกไดโดยการใชขาเขี่ยไรออกจากสวนทอง 
อก และบริเวณสวนหัวของผ้ึง จากน้ันใชปากกัดเพ่ือ
ทําลายไร (Koeniger & Koeniger, 1980; Wongsiri et 
al., 1989a) ซ่ึงจากพฤติกรรมนี้ทําใหไรรวงหลนตก
ลงมาจากรังของผ้ึงหลวงเปนจํานวนมาก   Rath & 
Delfinado-Baker (1990) และ Kavinseksan (2003) 
รายงานวา 73-93 เปอรเซ็นตของจํานวนไร 
Tropilaelaps  clareae ท่ีรวงหลนลงมาจากรังของผ้ึง
หลวงในประเทศไทยเปนไรที่ถูกผ้ึงงานกัดทําลาย 
โดยไรบางตัวขาขาด บางตัวหัวขาด หรือลําตัวของ
ไรถูกทําลาย หรือท้ังขาขาดหัวขาดและลําตัวถูก
ทําลาย  ในประเทศมาเลเซีย Koeniger et al. (2002) 
รายงานวา 84 เปอรเซ็นตของจํานวนไร T. clareae ท่ี
หลนตกลงมาจากรังของผ้ึงหลวงเปนไรท่ีถูกผ้ึงงาน
ของผ้ึงหลวงกัดทําลาย  นอกจากนี้ผ้ึงหลวงยังมี
ความสามารถสูงในการกําจัดไร T. koenigerum โดย
พบวาประมาณ 76 เปอรเซ็นตของจํานวนไร T. 
koenigerum ท่ีร วงตกลงมาจากรังของ ผ้ึงหลวง 
เปนไรที่ถูกผ้ึงงานของผ้ึงหลวงกัดทําลาย (บุญมี 
กวินเสกสรรค, 2548) 
  ไรวารรัว (Varroa destructor และ V. 
jacobsoni) เปนศัตรูท่ีดูดกินเลือดของผ้ึงเปนอาหาร 
(Wongsiri et al.,  1989b) (ภาพท่ี 2 และ 3) ไรชนิดนี้
เปนศัตรูตามธรรมชาติของผ้ึงโพรงซ่ึงเปนผ้ึงท่ีมีถ่ิน

กําเนิดในทวีปเอเซีย   ตอมาไดมีการนําผ้ึงพันธุ      
(A. mellifera) เขามาเล้ียงในเขตพ้ืนท่ีซ่ึงมีผ้ึงโพรง
เปนผ้ึงประจําถ่ิน ไรวารรัวไดแพรเขาไปในรังของ
ผ้ึงพันธุและกลายเปนศัตรูท่ีรายแรงของผ้ึงพันธุซ่ึง
เปนผ้ึงท่ีเกษตรกรใชเ ล้ียงเปนอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยและท่ัวโลก  ท้ังนี้เนื่องจากผ้ึงพันธุไม
คอยมีกลไกสําหรับใชปองกันไรชนิดนี้  ในแตละป
เกษตรกรผู เ ล้ียงผ้ึงในประเทศไทยตองสูญเสีย
ประชากรผ้ึงและผลผลิตจากผ้ึงลดลงคิดเปนมูลคา
หลายสิบลานบาท (Kavinseksan, 2003) ถึงแมผูเล้ียง
ผ้ึงไดใชสารเคมีหลายชนิดเพื่อกําจัดและควบคุมไร 
แตก็ไมสามารถควบคุมประชากรไรวารรัวไดอยาง
เปนท่ีนาพอใจ   อีกท้ังตองใชแรงงานมาก  เสีย
คาใชจายสูง  ทําใหประชากรผ้ึงลดลง และอาจเกิด
การปนเปอนสารเคมีในผลิตภัณฑจากผ้ึง  การทําให
ผ้ึงมีกลไกการปองกันไรและโรคจึงเปนท่ีปรารถนา
อยางยิ่งของผูเล้ียงผ้ึงในประเทศไทยและท่ัวโลก 
จากการศึกษาเบ้ืองตนพบวามีไรวารรัวรวงตกลงมา
จากรังของผ้ึงหลวง  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาไรวารรัวได
แพรจากรังของผ้ึงพันธุหรือผ้ึงโพรง (A. cerana) เขา
ไปในรังของผ้ึงหลวง    และผ้ึงหลวงนาจะใช 
พฤติกรรมทําความสะอาดตัวเปนกลไกสําหรับ
ตานทานตอไรวารรัว    
 พฤติกรรมทําความสะอาดรวงรังเปนอีก
กลไกหนึ่งท่ีผ้ึงใชตานทานไรและโรค (Park, 1973; 
Gilliam et al., 1983; Boecking and Drescher, 1991; 
De Guzman et al., 2001) ผ้ึงท่ีมีพฤติกรรมทําความ
สะอาดรวงรังสามารถตรวจหาตัวออนของผ้ึงท่ีถูก
เช้ือโรคหรือไรเขาทําลายซ่ึงอยูภายในหลอดรวงท่ี
ปดฝาแลว จากนั้นผ้ึงงานทําการเปดฝาหลอดรวง
แลวนําท้ังไรและตัวออนของผ้ึงไปท้ิงภายนอกรัง  
ในผ้ึงพันธุพฤติกรรมทําความสะอาดรวงรังสามารถ
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       ภาพท่ี 1.  รวงรังของผ้ึงหลวง ท่ีตําบลบางขันแตก  
                        อําเภอเมือง จงัหวัดสมุทรสงคราม 
       ท่ีมา : (ถายภาพโดย บุญมี กวินเสกสรรค, 2549) 
 
 

ภาพท่ี 2. ไรวารรัว (V. destructor) 
เพศเมียตัวเต็มวัย 

  ท่ีมา : (Scott, 2007)    



     

   
 

ภาพท่ี 3. ไรวารรัว (V. destructor) เพศเมียดดูกินเลือดจากผ้ึงตัวเต็มวยัและตัวออนของผ้ึงพันธุ 
               ท่ีมา : (USDA, 2000; Scott, 2007)   
 

อุปกรณและวิธีการ 
 

  การศึกษาคร้ังนี้ใชผ้ึงหลวงจํานวน 7 รัง   
โดยผ้ึงรังท่ี 1 และ 2  มีอายุประมาณ 9 และ 4 เดือน 
ตามลําดับ ผ้ึงท้ังสองรังนี้ทํารังอยูท่ีชายคาของอาคาร
ในจังหวัดเชียงใหม  ไรวารรัวและตัวออนของผ้ึง
หลวงท่ีตกลงมาจากผ้ึงท้ังสองรังนี้ถูกเก็บรวบรวม
ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2549 - กรกฎาคม 2550   
สําหรับผ้ึงรังท่ี 3-7 ทํารังอยูบนตนไมในจังหวัด
สมุทรสงคราม  โดยผ้ึงรังท่ี 3 และ 4 มีอายุประมาณ 
2 เดือน รังท่ี 5-7 มีอายุประมาณ 3 เดือน ไรวารรัวท่ี
ตกลงมาจากผ้ึง 5 รังนี้ถูกเก็บรวบรวมจากชวงเดือน
ตุลาคม 2549 - กรกฎาคม 2550  ไรวารรัวและตัว
ออนของผ้ึงหลวงท่ีรวงตกลงมาจากผ้ึงแตละรังถูก
เก็บรวบรวมโดยใชแผนพลาสติกสีขาวขนาดกวาง 
1.4 เมตรและยาว 2 เมตร  โดยใชน้ํามันพืชฉีดพนบน
แผนพลาสติกแลวนําไปวางไวใตผ้ึงหลวงแตละรัง 
และใชเสาไมไผยกแผนพลาสติกใหสูงจากพื้นดิน 
โดยใหอยูต่ําจากรังของผ้ึงลงมาประมาณ 1 เมตร 
(ภาพท่ี 4) ทาเสาไมไผดวยน้ํามันเคร่ืองเพื่อปองกัน
สัตว ท่ีกินเศษซากไมใหไต ข้ึนไปทําลายไรและ      

ตัวออนของผ้ึงท่ีอยูบนแผนพลาสติก   ไรวารรัวและ  
ตัวออนของผ้ึงหลวงท่ีตกลงมาอยูบนแผนพลาสติก
ถูกเก็บรวบรวมทุกๆ 7 วัน  จนกระท่ังผ้ึงแตละรัง
อพยพท้ิงรัง เพื่อปองกันไมใหไรท่ีอยูบนแผน
พลาสติกไดรับความเสียหายจากการเก็บตัวอยางจึง
ใชพูกันในการเก็บไรออกจากแผนพลาสติก จากน้ัน
นําไรทุกตัวมาตรวจดูดวยกลองจุลทรรศนสเตอริโอ
ท่ีกําลังขยาย 40 เทา เพ่ือตรวจหาการไดรับบาดเจ็บ
หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากถูกผ้ึงกัดทําลาย 
จากน้ันคํานวณหาเปอรเซ็นตของจํานวนไรวารรัวท่ี
ถูกผ้ึงหลวงกัดทําลาย   การบาดเจ็บของไรแบง
ออกเปนสองแบบคือ ไรท่ีบาดเจ็บเฉพาะท่ีขา (ขา
ขาดหรือสวนของขาไดรับความเสียหาย)  และไรท่ี
บาดเจ็บท้ังท่ีขาและท่ีลําตัว   จากน้ันคํานวณหา
เปอรเซ็นตของจํานวนไรท่ีบาดเจ็บเฉพาะท่ีขา และ
เปอรเซ็นตของจํานวนไรท่ีบาดเจ็บท้ังท่ีขาและท่ี
ลําตัว (ตารางท่ี 1)  จํานวนตัวออนของผ้ึงหลวงที่รวง
ตกลงมาอยูบนแผนพลาสติกจากผ้ึงแตละรังถูกนับ
และจดบันทึกเพื่อนําไปคํานวณหาอัตราการรวงตก
ลงมาของตัวออนผ้ึงตอวัน (ตารางท่ี 2)  
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        ภาพท่ี 4. การเก็บไรวารรัวและตัวออนของผ้ึงหลวงที่รวงตกลงมาจากรังของผ้ึงหลวง ท่ีตําบลบางขันแตก  
                       อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
        ท่ีมา : (ถายภาพโดย บุญมี กวินเสกสรรค, 2549)  

 
 

ผลการทดลอง 
 

กลไกการปองกันไรวารรัวของผ้ึงหลวง 
  จากการศึกษาจํานวนไรวารรัวท่ีรวงตกลง
มาจากผ้ึงหลวงจํานวน 7 รัง พบวาแตละรังมีจํานวน
ไรรวงตกลงมาอยูระหวาง 8-69 ตัว (ตารางท่ี 1) จาก
จํานวนไรวารรัวท่ีรวงตกลงมาจากรังของผ้ึงหลวง
ท้ังหมด 176 ตัว   พบวาเปนไรท่ีมีสภาพปกติจํานวน  
 
 

 
 
110 ตัว (หรือเทากับ 62.5 เปอรเซ็นต) (ภาพท่ี 5 ก) 
และเปนไรที่ถูกผ้ึงหลวงกัดทําลายจํานวน 66 ตัว 
(หรือเทากับ 37.5 เปอรเซ็นต) ซ่ึงจากจํานวนไรท่ีถูก
ผ้ึงหลวงกัดทําลาย 66 ตัว พบวาเปนไรที่สวนของขา
ถูกผ้ึงกัดทําลายจํานวน 39 ตัว (หรือเทากับ 59.1 
เปอรเซ็นต) (ภาพที่ 5 ข) และเปนไรที่ท้ังสวนของขา
และลําตัวถูกผ้ึงกัดทําลายจํานวน 27 ตัว (หรือเทากับ 
40.9 เปอรเซ็นต) (ภาพท่ี 5 ค) 
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  ตารางท่ี 1.  จํานวนไรวารรัวท่ีรวงตกลงมาจากรังของผ้ึงหลวงและจํานวนไรวารรัวท่ีถูกผ้ึงกัดทําลาย  
 
 

รัง
ท่ี 

 จํานวนวนั จํานวนไรท่ี
รวงตกลงมา
ท้ังหมด (ตวั)

จํานวน
ไรท่ีปกติ  

(ตัว)
เดือน เก็บตัวอยาง 

จํานวนไรท่ีถูกผ้ึงกัดทําลาย (ตัว)
รวม ถูกกัด

ทําลายท่ีขา (วัน) 
ถูกกัดทําลายท้ัง
ขาและลําตัว

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

พ.ย.49 - ก.ค.50 265 
178 
165 
172 
168 
201 
262 

69
56 
10 
11 
9 
8 

13

41
40 
6 
6 
5 
5 
7

28
16 
4 
5 
4 
3 
6

14 
12 
2 
3 
3 
1 
4 

14
4 
2 
2 
1 
2 
2

ก.พ.50 - ก.ค.50 
ม.ค.50 - มิ.ย.50 
ธ.ค.49 - พ.ค.50 
ม.ค.50 - มิ.ย.50 
ม.ค.49 - ก.ค.50 
ต.ค.49 - มิ.ย.50

รวม 
(

1,411 176 110
(62.5)

66
(37.5)

39 
(59.1) 

27
(40.9)เปอรเซ็นต) 

 

 
 
 
 
 

(ก) (ข) (ค)
 
                   ภาพท่ี 5. ไรวารรัวท่ีรวงตกลงมาจากรังของผ้ึงหลวง  (ก) ไรท่ีมีสภาพปกต ิ

                         (ข) ไรท่ีสวนของขาถูกผ้ึงกัดทําลาย  (ค) ไรท่ีท้ังสวนของขาและลําตัวถูกผ้ึงกัดทําลาย 
                  ท่ีมา : (ถายภาพโดย บุญมี กวนิเสกสรรค, 2550) 

 
พฤติกรรมทําความสะอาดรวงรังของผ้ึงหลวง 
  

 
หลวงแตละรังมีอัตราการรวงตกลงมาของตัวออนอยู
ระหวาง 0.9-1.1 ตัวตอวัน ซ่ึงโดยเฉล่ียมีตัวออนผ้ึง
หลวงรวงหลนตกลงมาจากผ้ึงแตละรัง 1 ตัวตอวัน 

จากการศึกษาจํานวนตัวออนของผ้ึงหลวงท่ี
รวงตกลงมาจากผ้ึงหลวงจํานวน 7 รัง พบวาแตละรัง
มีจํ านวนตัวออนของผ้ึงหลวงรวงตกลงมาอยู
ระหวาง 155-285 ตัว (ตารางท่ี 2) และพบวาในผ้ึง  
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                 ตารางท่ี 2. จํานวนตัวออนของผ้ึงหลวงที่รวงตกลงมาจากผ้ึงหลวงจํานวน 7 รัง  
 

รังท่ี เดือน จํานวนวนั จํานวนตัวออน
ของผ้ึงหลวง 

อัตราการรวงตกของ 
เก็บตัวอยาง ตัวออนผ้ึงหลวง (ตวั/วัน) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

พ.ย.49 - ก.ค.50 265
178 
165 
172 
168 
201 
262

276
198 
173 
168 
155 
203 
285

1 
1.1 
1 
1 

0.9 
1 

1.1 

ก.พ.50 - ก.ค.50 
ม.ค.50 - มิ.ย.50 
ธ.ค.49 - พ.ค.50 
ม.ค.50 - มิ.ย. 50 
ม.ค.49 - ก.ค.50 
ต.ค.49 - มิ.ย. 50 

รวมหรือเฉล่ีย 1,411 1,458 1 

 
อภิปรายผลการทดลอง 

 

กลไกการปองกันไรวารรัวของผ้ึงหลวง 
  

 
มีไรวารรัวจํานวนมากตกลงมาจากผ้ึงหลวงรังท่ี 1 
(69 ตัว) และรังท่ี 2 (56 ตัว) ซ่ึงผ้ึงหลวงทั้งสองรังนี้
อยูในจังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงเปนเขตพ้ืนท่ีท่ีมีการ
เพาะเล้ียงผ้ึงพันธุเปนจํานวนมากและมีผ้ึงโพรง
อาศัยอยูตามธรรมชาติดวย  ดังนั้นไรวารรัวท่ีรวงตก
ลงมาจากผ้ึงหลวงทั้งสองรังนี้สวนใหญนาจะเปน  
ไรวารรัวจากรังของผ้ึงพันธุและอีกสวนหนึ่งเปน   
ไรวาร รัวจากรังของ ผ้ึงโพรงซ่ึงอยู ในบริ เวณ
ใกลเคียงแพรเขาไปในผ้ึงหลวงทั้งสองรังนี้  สําหรับ
ผ้ึงหลวงรังท่ี 3-7 ซ่ึงอยูในจังหวัดสมุทรสงคราม
พบวาแตละรังมีไรวารรัวรวงตกลงมาจํานวนไมมาก 
(8-13 ตัว) ซ่ึงในเขตพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสงครามมีผ้ึง
โพรงอาศัยอยูตามธรรมชาติเปนจํานวนมากและมี
การนําผ้ึงพันธุเขาไปเก็บน้ําผ้ึงในชวงท่ีดอกล้ินจี่
บาน   ดังนั้นไรวารรัวท่ีตกลงมาจากผ้ึงหลวงรังท่ี 3-
7 นาจะเปนไรจากรังของผ้ึงโพรงและผ้ึงพันธุท่ีอาศัย
อยูในบริเวณใกลเคียงแพรเขาไปในรังของผ้ึงหลวง
เหลานี้    

ผลการวิจัยในคร้ังนี้ทําใหทราบวาผ้ึงงาน
ของผ้ึงหลวงมีประสิทธิภาพกัดทําลายไรวารรัว 37.5 
เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 1)   ซ่ึงพฤติกรรมทําความ
สะอาดตัวของผ้ึงหลวงไมเพียงแตกําจัดไรออกจาก
ตัวของผ้ึงเทานั้นแตยังฆาไรอีกดวย โดยการกัด
ทําลายท่ีสวนขาของไร (59.1 เปอรเซ็นต) และกัด
ทําลายท้ังสวนของขาและบริเวณลําตัวของไร (40.9 
เปอรเซ็นต)   ไรวารรัวไมใชศัตรูตามธรรมชาติของ
ผ้ึงหลวงโดยไรชนิดนี้ไมสามารถแพรพันธุ เพิ่ม
จํานวนไดภายในรังของผ้ึงหลวง ซ่ึงปจจุบันยังไมมี
รายงานวาพบไรวารรัวภายในหลอดรวงตัวออนของ
ผ้ึงหลวง ไรวารรัวเปนศัตรูธรรมชาติของผ้ึงโพรง
เม่ือมีการนําผ้ึงพันธุเขามาเล้ียงในเขตพ้ืนท่ีซ่ึงมีผ้ึง
โพรงทํารังอาศัยอยู         ไรวารรัวไดแพรจากรังของ    
ผ้ึงโพรงเขาไปในรังของผ้ึงพันธุและกลายเปนศัตรูท่ี
รายแรงของผ้ึงพันธุ  จากผลการศึกษาในคร้ังนี้พบวา 

กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 8(2): 2551 132



     

จากการท่ีผ้ึงงานของผึ้งหลวงมีพฤติกรรม
ทําความสะอาดตัวท่ีมีประสิทธิภาพสูง   จึงทําให   
ไรวารรัวไมสามารถแพรพันธุเพิ่มจํานวนภายใน   
หลอดรวงตัวออนของผึ้งหลวงได  ดังนั้นไรชนิดนี้
จึงไมเปนอันตรายตอผ้ึงหลวง  โดยปกติผ้ึงหลวงจะ
ใชพฤติกรรมทําความสะอาดตัวเปนกลไกสําคัญใน
การควบคุมประชากรไร T. clareae และไร           
T. koenigerum ภายในรังของผ้ึงหลวงเพื่อไมให     
ไรท้ังสองชนิดนี้ เพิ่มจํานวนจนถึงระดับท่ีเปน
อันตรายตอผ้ึงหลวง  โดยผ้ึงงานของผ้ึงหลวงมี
ความสามารถในการกัดทําลายไร T. clareae ใน
ระดับท่ีสูงมากถึง 73-94.7 เปอรเซ็นต (Rath & 
Delfinado-Baker, 1990; Koeniger et al., 2002; 
Kavinseksan, 2003) และมีความสามารถในการกัด
ทําลายไร T. koenigerum สูงถึง 76.3 เปอรเซ็นต   
(บุญมี กวินเสกสรรค, 2548)  ซ่ึงประสิทธิภาพใน
การทําความสะอาดตัวและกัดทําลายไรของผ้ึงหลวง
มีผลทําใหอัตราการแพรระบาดของไร T. clareae 
(0.3 เปอรเซ็นต) และไร T. koenigerum (0.04 
เปอรเซ็นต) บนผ้ึงหลวงตัวเต็มวัยอยูในระดับท่ีต่ํา
มาก (Kavinseksan, 2003; บุญมี กวินเสกสรรค, 
2548)  ดังนั้นพฤติกรรมทําความสะอาดตัวของผ้ึง
หลวงจึงเปนกลไกมีประสิทธิภาพสูงในการควบคุม
การแพรระบาดของไรวารรัว   ไร T. clareae และ  
ไร T. koenigerum  ซ่ึงพฤติกรรมทําความสะอาดตัว
ของผ้ึงสามารถถายทอดไปยังผ้ึงรุนลูกรุนหลานได  
เนื่องจากถูกควบคุมโดยยีนท่ีสามารถถายทอดได 
(Harbo and Harris, 1999) ดังนั้นถาสามารถทําให  
ผ้ึงพันธุท่ีใชเล้ียงเปนอุตสาหกรรมมีพฤติกรรมทํา
ความสะอาดตัวท่ีมีประสิทธิภาพสูงได จะสามารถ
ชวยลดปริมาณการใชสารเคมีเพื่อควบคุมและกําจัด

ไรไดอยางมาก ซ่ึงจะเปนประโยชนตอเกษตรกรผู
เล้ียงผ้ึงท้ังในประเทศไทยและท่ัวโลก    

  

 

 

พฤติกรรมทําความสะอาดรวงรังของผ้ึงหลวง 
การวิจัยคร้ังนี้ไดทําการศึกษาพฤติกรรมทํา

ความสะอาดรวงรังของผ้ึงหลวงภายใตสภาพ
ธรรมชาติ โดยศึกษาจากตัวออนของผ้ึงหลวงที่รวง
ตกลงมาจากรังของผ้ึง  ซ่ึงโดยเฉล่ียมีตัวออนของผ้ึง
หลวงรวงตกลงมารังละ 1 ตัวตอวัน  (ตารางท่ี 2) แต
ในความเปนจริงอัตราการเปดฝาหลอดรวงเพ่ือนํา 
ตัวออนของผ้ึงไปทิ้งภายนอกรังอาจจะสูงกวานี้มาก  
เนื่องจากผ้ึงงานสามารถนําตัวออนของผ้ึงไปท้ิงนอก
แผนพลาสติกท่ีรองอยูใตรังได ผลการศึกษาในคร้ังนี้
สอดคลองกับรายงานของ Woyke et al. (2004) ท่ีวา
ผ้ึงงานของผ้ึงหลวงสามารถเปดฝาหลอดรวงและนํา
ตัวออนของผ้ึงท่ีถูกทําใหตายดวยวิธีการแชแข็งไป
ท้ิงภายนอกรังได  ตัวออนของผ้ึงหลวงที่รวงตกลง
มาบางตัวมีสีดําคลํ้าซ่ึงเปนลักษณะตัวออนของผ้ึงท่ี
ถูกเช้ือโรคเขาทําลาย  ดังนั้นพฤติกรรมทําความ
สะอาดรวงรังของผ้ึงหลวงจึงสามารถใชควบคุมได
ท้ังประชากรไรและการแพรระบาดของโรค โดย   
ผ้ึงงานของผ้ึงหลวงมีความสามารถในการตรวจหา    
ตัวออนของผ้ึงท่ีถูกเชื้อโรคเขาทําลายและตรวจหา
ไรท่ีอยูภายในหลอดรวงตัวออนของผึ้งท่ีปดฝา
หลอดรวงแลว จากนั้นทําการเปดฝาหลอดรวงแลว
นําท้ังไรและตัวออนของผ้ึงท่ีถูกไรหรือเช้ือโรคเขา 
ทําลายไปท้ิงภายนอกรัง   
 พฤติกรรมทําความสะอาดรวงรังของผ้ึงงาน
อาจทําใหสภาพของรังออนแอลงได  ถามีการเปดฝา
หลอดรวงแลวนําตัวออนของผ้ึงไปท้ิงเปนจํานวน
มาก   Woyke (2001) รายงานวาผ้ึงงานของผ้ึงพันธุ
สามารถตรวจหาไร T. clareae ท่ีอยูภายในหลอดรวง
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 ผลการศึกษาในคร้ังนี้ ทําใหทราบวา ผ้ึง
หลวงมีพฤติกรรมทําความสะอาดรวงรังและใชเปน 
กลไกในการตานทานตอไรและโรค  ซ่ึงการควบคุม
โรคและไรภายในรังของผ้ึงหลวงเปนผลมาจาก
หลายกลไกเชน การอพยพทิ้งรัง (Koeniger et al., 

1993; Kavinseksan et al., 2003) การมีชวงเวลาที่ไม
มีตัวออนของผ้ึงภายในรัง (Kavinseksan, 2003) 
พฤติกรรมทําความสะอาดตัวของผ้ึงงาน (Koeniger 
et al., 2002; บุญมี กวินเสกสรรค, 2548) และ
พฤติกรรมทําความสะอาดรวงรัง  
 

สรุปผลการศึกษา 
 

 ผลการวิจัยในคร้ังนี้แสดงใหเห็นวาผ้ึงหลวง
มีพฤติกรรมทําความสะอาดตัวท่ีมีประสิทธิภาพสูง
และใชเปนกลไกเพื่อตานทานตอไรวารรัว โดยผ้ึง
งานของผ้ึงหลวงมีความสามารถในการกัดทําลาย  
ไรวารรัวโดยเฉล่ีย 37.5 เปอรเซ็นต ซ่ึงไรวารรัว
สวนมากถูกกัดทําลายท่ีสวนของขา 59.1 เปอรเซ็นต 
และถูกกัดทําลายท้ังสวนของขาและบริเวณลําตัว 
40.9 เปอรเซ็นต และพบวาผ้ึงหลวงมีพฤติกรรมทํา
ความสะอาดรวงรัง ซ่ึงเปนกลไกอีกอยางหน่ึงท่ีใช
ในการตานทานตอไรและเชื้อโรคท่ีเขาทําลายตัว
ออนของผ้ึง โดยผ้ึงงานของผ้ึงหลวงมีความสามารถ
ในการตรวจหาตัวออนของผ้ึงท่ีถูกเช้ือโรคหรือไร
เขาทําลายซ่ึงอยูภายในหลอดรวงท่ีปดฝาแลว 
จากนั้นผ้ึงงานใชปากกัดเพื่อเปดฝาหลอดรวง   
แลวนําท้ังไรและตัวออนของผ้ึงท่ีถูกไรหรือเช้ือโรค
เขาทําลายไปท้ิงภายนอกรัง ซ่ึงโดยเฉล่ียมีตัวออน
ของผ้ึงหลวงรวงตกลงมาจากผ้ึงแตละรังอยางนอย 1 
ตัวตอวัน   
 

ขอเสนอแนะ 
  

เนื่องจากผ้ึงหลวงมีพฤติกรรมทําความ
สะอาดตัวที่มีประสิทธิภาพสูงและมีพฤติกรรมทํา
ความสะอาดรวงรัง ซ่ึงเปนกลไกท่ีสามารถใชในการ
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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