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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินประสิทธิภาพการกําจัดไรวารรัวโดยพฤติกรรม
ทําความสะอาดตัวและพฤติกรรมทําความสะอาดรวงรังของผึ้งหลวง โดยศึกษาจากผึ้งหลวงจํานวน 
7 รัง  ผ้ึงรังที่หนึ่งและสองอยูในจังหวัดเชียงใหม เก็บรวบรวมไรวารรัวและตัวออนผ้ึงที่ตกลงมาจาก
ผ้ึงสองรังนี้ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2549 - กรกฎาคม 2550 ผ้ึงรังที่สาม-เจ็ดอยูในจังหวัดสมุทร-
สงคราม เก็บรวบรวมไรวารรัวและตัวออนผ้ึงที่ตกลงมาจากผึ้งหารังนี้ในชวงเดือนตุลาคม 2549 - 
กรกฎาคม 2550  การเก็บรวบรวมไรวารรัวและตัวออนผ้ึงหลวงที่ตกลงมาจากผึ้งแตละรัง ทําโดยใช
น้ํามันพืชฉีดพนบนแผนพลาสติกสีขาวขนาด 1.4×2 เมตร จากนั้นนําไปวางไวใตรังผ้ึงโดยใหอยูต่ํา
จากรังผ้ึงลงมาประมาณ 1 เมตร  เก็บรวบรวมไรวารรัวและตัวออนผ้ึงที่ตกลงมาอยูบนแผนพลาสติก
ทุกๆ 7 วัน จนกระทั่งผ้ึงอพยพทิ้งรัง ใชพูกันในการเก็บไรออกจากแผนพลาสติก จากนั้นนําไรทุกตัว
มาตรวจหาการไดรับบาดเจ็บอันเนื่องจากถูกผ้ึงกัดทําลายโดยใชกลองจุลทรรศนสเตอริโอ ผล
การศึกษาพบวาผ้ึงแตละรังมีไรวารรัวตกลงมาอยูระหวาง 8-69 ตัว จากจํานวนไรที่เก็บรวบรวมได
ทั้งหมด 176 ตัว  เปนไรที่ถูกผ้ึงกัดทําลายรอยละ 37.5 (66 ตัว)  และพบวาผ้ึงหลวงมีพฤติกรรมทํา
ความสะอาดรวงรัง โดยผ้ึงแตละรังมีตัวออนผ้ึงตกลงมาอยูระหวาง 155-285 ตัว  โดยเฉลี่ยผ้ึงหลวง
แตละรังมีตัวออนผ้ึงตกลงมา 1 ตัวตอวัน 
 

คําสําคัญ: ไรวารรัว/ กลไกการปองกันไร/ ผ้ึงหลวง/ พฤติกรรมทําความสะอาดรวงรงั/ พฤติกรรมทํา 
                 ความสะอาดตัว                
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Abstract 
  The purposes of this study were to evaluate 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 during November 2006 and July 2007, and 5 colonies, located in 
Samut Songkhram, were monitored between October 2006 and July 2007. Varroa mites and A. 
dorsata brood in debris were collected using a white plastic sheet (1.4 x 2.0 metres) which was 
smeared by vegetative oil and placed under each colony about 1 metre. Dead Varroa mites and A. 
dorsata brood 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 40× magnification. 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 Varroa mites ranged from 8 to 69. A total of 176 Varroa mites 
were recovered from the 7 A. dorsata colonies. The percentage of injured mite collected was 
37.5% (66 mites).  Also, the results from the 7 colonies revealed that A. dorsata had hygienic 
behavior.  A. dorsata brood in debris of the colonies ranged from 155 to 285. The average rate of 
the brood fallen from each colony was 1 brood/day.   
 

Keywords: Varroa mite, Defense mechanism, Apis dorsata, Hygienic behavior, Grooming  
                     behavior                 

 

บทนํา 
 พฤติกรรมทําความสะอาดตัวของผึ้ง 
(Apis spp.)  เปนกลไกตามธรรมชาติที่ผ้ึงใช
ตานทานไร (Rath and Delfinado-Baker, 1990; 
Koeniger et al., 2002)  พฤติกรรมทําความ
สะอาดรวงรั ง เปนอีกกลไกหนึ่ งที่ ผ้ึ ง ใช
ตานทานไรและโรค (Park, 1937; Gilliam et 
al., 1983; Boecking and Drescher, 1991; De 
Guzman et al., 2001; Kavinseksan et al., 
2004)   ผ้ึงหลวง (A. dorsata) มีพฤติกรรมทํา

ความสะอาดตัวที่มีประสิทธิภาพมากโดยการ
ใชขาเขี่ยไรออกจากสวนทอง อก และบริเวณ
สวนหัวของผึ้ง จากนั้นใชปากกัดเพื่อทําลายไร 
ไร Tropilaelaps  clareae ที่ตกลงมาจากรังของ
ผ้ึงหลวง รอยละ 73-93 เปนไรที่ถูกผ้ึงหลวงกัด
ทําลาย (Rath and Delfinado-Baker, 1990;  
Koeniger et al., 2002; Kavinseksan, 2003) 
และรอยละ 76 ของจํานวนไร T. koenigerum 
เปนไรที่ถูกผ้ึงหลวงกัดทําลาย (บุญมี กวิน-
เสกสรรค, 2548) โดยไรบางตัวขาขาด บางตัว
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หัวขาด หรือลําตัวถูกทําลาย หรือทั้งขาขาดหัว
ขาดและลําตัวถูกทําลาย    
 ผ้ึงที่มีพฤติกรรมทําความสะอาดรวงรัง
สามารถตรวจหาตัวออนผ้ึงที่ถูกเชื้อโรคหรือไร
เขาทําลายซึ่งอยูภายในหลอดรวงที่ปดฝาแลว 
จากนั้นผ้ึงงานเปดฝาหลอดรวงแลวนําทั้งไร
และตัวออนผ้ึงที่ถูกไรเขาทําลายหรือนําตัว
ออนผ้ึงที่เปนโรคไปทิ้งภายนอกรัง  ผ้ึงพันธุใช
พฤติกรรมทําความสะอาดรวงรั งในการ
ควบคุมการแพรระบาดของโรคตัวหนอนเนา
อเมริกัน (Park, 1937) โรคชอลคบรูด (Gilliam 
et al., 1983) จํากัดการเพิ่มประชากรไร Varroa 
destructor (Boecking et al., 1992; Spivak and 
Reuter, 1998) และไร T. clareae (Ritter and 
Schneider-Ritter, 1988; Boecking and 
Drescher, 1990; Boecking et al., 1992) 
พฤติกรรมทําความสะอาดรวงรังเปนกลไก
สําคัญที่ผ้ึงโพรง (A. cerana) ใชตานทานไร V. 
jacobsoni (Wongsiri et al., 1989a; Rath, 
1991) และเปนกลไกที่ผ้ึงหลวงใชตานทานไร
และโรค (Burgett and Rossignol, 1990)        
   ไรวารรัว  (V. destructor และ V. 
jacobsoni) เปนศัตรูตามธรรมชาติของผ้ึงโพรง 
ซ่ึงเปนผ้ึงที่มีถ่ินกําเนิดในทวีปเอเซีย เมื่อนําผ้ึง
พันธุ  (A. mellifera) มาเลี้ยงในเขตพื้นที่ซ่ึงมีผ้ึง
โพรงเปนผ้ึงประจําถ่ิน ไรวารรัวไดแพรเขาไป
ในรังของผึ้งพันธุและกลายเปนศัตรูที่รายแรง
ของผ้ึงพันธุ เนื่องจากผึ้งพันธุไมคอยมีกลไก
สําหรับใชปองกันไรชนิดนี้ (Wongsiri et al., 
1989a)  จากการศึกษาเบื้องตนพบวา มีไรวารรัว
และตัวออนผ้ึงตกลงมาจากรังของผึ้งหลวง 

แสดงใหเห็นวาไรวารรัวไดแพรจากรังของผึ้ง
พันธุหรือผ้ึงโพรงเขาไปในรังของผึ้งหลวง 
และผึ้งหลวงไดใชพฤติกรรมทําความสะอาด
ตัวและพฤติกรรมทําความสะอาดรวงรังเปน
กลไกสําหรับตานทานไรวารรัวและการแพร
ระบาดของโรค  ดังนั้นการวิจัยคร้ังนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการกําจัด
ไรวารรัวโดยพฤติกรรมทําความสะอาดตัวและ
พฤติกรรมทําความสะอาดรวงรังของผึ้งหลวง  
 

อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 
  การศึกษาครั้งนี้ใชผ้ึงหลวงจํานวน7 รัง   
ผ้ึงรังที่หนึ่ง (อายุประมาณ 9 เดือน) และสอง 
(อายุประมาณ 4 เดือน) ทํารังอยูใตชายคาของ
อาคารในจังหวัดเชียงใหม  เก็บรวบรวมไรวาร
รัวและตัวออนผ้ึงที่ตกลงมาจากผึ้งสองรังนี้
ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2549  -   กรกฎาคม 
2550 ผ้ึงรังที่สาม-เจ็ด ทํารังอยูบนตนไมใน
จังหวัดสมุทรสงคราม  เก็บรวบรวมไรวารรัว
และตัวออนผ้ึงที่ตกลงมาจากผึ้ง 5 รังนี้ในชวง
เดือนตุลาคม 2549 - กรกฎาคม 2550  โดยผ้ึงรัง
ที่สามและสี่มีอายุประมาณ 2 เดือน  ผ้ึงรังที่หา
หก และเจ็ดมีอายุประมาณ 3 เดือน  การเก็บ
รวบรวมไรวารรัวและตัวออนผ้ึงที่ตกลงมาจาก
ผ้ึงแตละรังทําโดยใชแผนพลาสติกสีขาวขนาด
กวาง 1.4 เมตรและยาว 2 เมตร  ใชน้ํามันพืช
ฉีดพนบนแผนพลาสติกแลวนําไปวางไวใตผ้ึง
หลวงแต ละ รั งและใช เสาไม ไผ ยกแผน
พลาสติกใหสูงจากพื้นดิน โดยใหอยูต่ําจากรัง
ผ้ึงลงมาประมาณ 1 เมตร (ภาพที่ 1) ทาเสาไม
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ไผดวยน้ํามันเครื่องเพื่อปองกันสัตวที่กินเศษ
ซากไมใหไตขึ้นไปทําลายไรและตัวออนผ้ึงที่
อยูบนแผนพลาสติก  ไรวารรัวและตัวออนผ้ึงที่
ตกลงมาอยูบนแผนพลาสติกถูกเก็บรวบรวม
ทุกๆ 7 วัน จนกระทั่งผ้ึงแตละรังอพยพทิ้งรัง  
เพื่อปองกันไมใหไรที่อยูบนแผนพลาสติก
ไดรับความเสียหายจากการเก็บตัวอยาง จึงใช
พูกันเก็บไรออกจากแผนพลาสติก นําไรทุกตัว
มาตรวจหาการไดรับบาดเจ็บหรือความเสียหาย
อันเนื่องมาจากถูกผึ้งกัดทําลายโดยใชกลอง
จุลทรรศนสเตอริโอที่กําลังขยาย 40 เทา จากนั้น
คํานวณหารอยละของจํานวนไรวารรัวที่ถูกผ้ึง

กัดทําลาย  (ตารางที่ 1) เก็บรวบรวมและนับ
จํ านวนตัวออน ผ้ึงที่ ตกลงมาอยู บนแผน
พลาสติกจากผึ้งแตละรัง เพื่อนําไปคํานวณหา
อัตราการตกลงมาของตัวออนผ้ึงตอวัน (ตาราง
ที่ 2)ผ้ึงหลวงตัวเต็มวัย (n = 519-953) ถูกสุมมา
จากผึ้งแตรัง และนํามาลางดวยแอลกอฮอล
ความเขมขนรอยละ 70 เพื่อใหไรหลุดออกจาก
ตั ว ผ้ึ ง  นับจํ านวนผึ้ ง และจํ านวนไร เพื่ อ
คํานวณหาอัตราการแพรระบาดของไรวารรัว
บนผึ้งหลวงตัวเต็มวัย  

 

   
(ก) (ข) 

 

ภาพที ่1 การเก็บไรวารรัว (ก) และตัวออนผ้ึงที่ตกลงมาจากรังของผึ้งหลวง (ข) 
     ที่มา: ภาพถายโดย บุญมี กวินเสกสรรค, 2550 
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ผลการวิจัย 
  1. พฤติกรรมทําความสะอาดตัวของ
ผึ้งหลวงตอไรวารรัว 
                     จากการศึกษาจํานวนไรวารรัวที่
ตกลงมาจากผึ้งหลวง 7 รัง พบวาผ้ึงแตละรังมี
จํานวนไรตกลงมาอยูระหวาง 8-69 ตัว (ตาราง
ที่ 1) จากจํานวนไรทั้งหมด 176 ตัว เปนไรที่ถูก

ผ้ึงกัดทําลายรอยละ 37.5 (66 ตัว) (ภาพที่ 2) 
ตรวจพบไรวารรัวจํานวน 1 ตัว บนผึ้งหลวงตัว
เ ต็ ม วั ย จ า กผึ้ ง รั ง ที่ ส า ม  (อยู ใ น จั ง ห วั ด
สมุทรสงคราม) อัตราการแพรระบาดของไร
วารรัวบนผึ้งหลวงตัวเต็มวัยที่สุมเก็บมาจากผึ้ง
หลวงทั้งเจ็ดรังนี้ (4,937 ตัว) อยูในระดับต่ํา
มาก (รอยละ 0.02) 

  
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของไรวารรัวที่ถูกผ้ึงหลวงกัดทําลาย และอัตราการแพรระบาดของ 
               ไรวาร รัวบนผึ้งหลวงตัวเต็มวัย  
  

รังที่ 
 

จํานวนวัน 
เก็บตัวอยาง 

  

ไรท่ีตกลงมาจากรังผ้ึงหลวง          ไรบนผ้ึงหลวงตัวเต็มวัย 

จํานวนไร
ท้ังหมด 

จํานวนไร
ถูกผ้ึงกัด
ทําลาย 

รอยละของ
จํานวนไรที่ถูก
ผ้ึงกัดทําลาย 

จํานวน
ผ้ึงตัว
เต็มวัย 

จํานวนไร 
 

อัตราการ
แพรระบาด  

(รอยละ) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

265 
178 
165 
172 
168 
201 
262 

69 
56 
10 
11 
9 
8 
13 

28 
16 
4 
5 
4 
3 
6 

40.6 
28.6 
40.0 
45.5 
80.0 
37.5 
46.2 

953 
839 
762 
656 
630 
578 
519 

0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0.1 
0 
0 
0 
0 

เฉลี่ย    37.5   0.02 

รวม 1,411 176 66  4,937 1  

 
 
 
                  

 

            ภาพที่ 2 ไรวารรัวถูกผ้ึงหลวงกัดทําลาย      
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 2. พฤติกรรมทําความสะอาดรวงรัง
ของผึ้งหลวง 
                จํานวนตัวออนผ้ึงหลวงที่ตกลงมา

จากผึ้งหลวงจํานวน 7 รัง พบวาผ้ึงแตละรัง
มีจํานวนตัวออนผ้ึงตกลงมาอยูระหวาง 

165-265 ตัว (ตารางที่ 2) ในชวงระยะเวลาที่
เก็บรวบรวมตัวออนผ้ึงทั้งหมด 1,411 วัน 
พบวามีตัวออนผ้ึงตกลงมาจากผึ้งทั้งเจ็ดรัง 
1,458 ตัว โดยเฉลี่ยผ้ึงแตละรังมีตัวออนผ้ึง
ตกลงมา 1 ตัวตอวัน 

 

                 ตารางที่ 2 จํานวนและอัตราของตัวออนผ้ึงที่ตกลงมาจากผึ้งหลวงจํานวน 7 รัง  
 

รังท่ี 
 

จํานวนวันเก็บตัวอยาง 
 

จํานวนตัวออนผึง้ 
 

อัตราตัวออนผึ้งตกลงมาจาก
ผึ้งหลวงแตละรัง (ตัว/วัน) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

265 
178 
165 
172 
168 
201 
262 

276 
198 
173 
168 
155 
203 
285 

1 
1.1 
1 
1 

0.9 
1 

1.1 
เฉลี่ย   1 
รวม 1,411 1,458  

 

อภิปรายผล 
 1. พฤติกรรมทําความสะอาดตัวของผึ้ง
หลวงตอไรวารรัว 
                การรายงานนี้เปนครั้งแรกที่ผึ้งหลวง
แสดงพฤติกรรมทําความสะอาดตัวเพื่อตานทาน
ตอไรวารรัวและการตรวจพบไรวารรัวบนผึ้ง
หลวงตัวเต็มวัย ผึ้งหลวงแสดงพฤติกรรมทํา
ความสะอาดตัวที่มีประสิทธิภาพซึ่งไมเพียงแต
กําจัดไรออกจากตัวของผึ้งเทานั้น แตยังฆาไรได
อีกดวยโดยกัดทําลายไรวารรัวไดรอยละ 37.5 
(ตารางที่ 1) จํานวนไรวารรัวที่ถูกผึ้งหลวงกัด

ทําลายนอยกวาจํานวนไร T. clareae ที่ถูกผึ้ง
หลวงกัดทําลาย (รอยละ 73-94.7) จากการ
รายงานของ Rath and Delfinado-Baker (1990), 
Koeniger et al. (2002) และ Kavinseksan (2003) 
และนอยกวาจํานวนไร T. koenigerum (รอยละ 
76.3) ที่ถูกผึ้งหลวงกัดทําลาย  (บุญมี  กวินเสก-
สรรค, 2548) ผึ้งหลวงมีพฤติกรรมทําความ
สะอาดตัวเอง (auto-grooming) ในการควบคุม
การแพรระบาดของไร T. clareae (Buchler et 
al., 1992) ผึ้งหลวง (รังที่หนึ่งและสอง) ที่อยูใน
จังหวัดเชียงใหมซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการเลี้ยงผึ้งพันธุ
เปนจํานวนมาก พบวามีไรวารรัวตกลงมาจากผึ้ง
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สองรังนี้เปนจํานวนมาก (56-69 ตัว) แตตรวจไม
พบไรวารรัวบนผึ้งตัวเต็มวัยจากจํานวน 953 ตัว
ของผึ้งรังที่หนึ่ง และ 839 ตัวจากผึ้งรังที่สอง  ใน
จังหวัดสมุทรสงครามผึ้งรังที่สาม, สี่, หา, หก 
และเจ็ด พบวามีไรวารรัวตกลงมาจากผึ้งแตละ
รังจํานวนไมมาก (8-13 ตัว)  และตรวจพบไรวาร
รัว 1 ตัว   บนผึ้งหลวงตัวเต็มวัยของรังที่สาม  
อยางไรก็ตามอัตราการแพรระบาดเฉลี่ยของไร
วารรัวบนผึ้งหลวงตัวเต็มวัยอยูในระดับที่ตํ่ามาก 
(รอยละ 0.02) ทั้งนี้เนื่องจากไรวารรัวไมใชศัตรู
ตามธรรมชาติของผึ้งหลวง และไมมีรายงานการ
ตรวจพบไรวารรัวในหลอดรวงตัวออนของผึ้ง
หลวง  ในประเทศไทยมีผึ้งสองชนิดที่เปนพาหะ
ของไรวารรัวไดคือ ผึ้งโพรง และผึ้งพันธุ ซึ่ง
สามารถพบผึ้งโพรงไดในทุกพื้นที่ของประเทศ
ไทย ดังนั้นผึ้งหลวงในทุกเขตพื้นที่ของประเทศ
ไทยไมสามารถหลีกเลี่ยงการแพรของไรวารรัว
เขาไปในรังของผึ้งหลวงได  พื้นที่ภาคเหนือของ
ประเทศไทยโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหมมีการ
เลี้ยงผึ้งพันธุอยางหนาแนน  ไรวารรัวเปนศัตรูที่
รายแรงของผึ้งพันธุเนื่องจากผึ้งพันธุไมคอยมี
กลไกตามธรรมชาติในการปองกันหรือควบคุม
ประชากรของไรชนิดนี้  ดังนั้นการเพาะเลี้ยงผึ้ง
พันธุนาจะเปนสาเหตุหลักที่ทําใหตรวจพบไร
วารรัวจํานวนมากตกลงมาจากรังของผึ้งหลวงที่
อยูในจังหวัดเชียงใหมและมากกวาจากรังของผึ้ง
หลวงที่อยูในจังหวัดสมุทรสงคราม        
 2. พฤติกรรมทําความสะอาดรวงรัง
ของผึ้งหลวง 

            ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ ไ ด ทํ า ก า ร ศึ ก ษ า
พฤติกรรมทําความสะอาดรวงรังของผึ้งหลวง

ภายใตสภาพธรรมชาติ โดยศึกษาจากตัวออนผึ้ง
หลวงที่ตกลงมาจากรังผึ้ ง   พบวาผึ้ งหลวง
สามารถเปดฝาหลอดรวงและเคลื่อนยายตัวออน
ออกนอกรังไดเฉลี่ยอยางนอยรังละ 1 ตัวตอวัน 
(ตารางที่ 2) อัตราการนําตัวออนผึ้งออกไปทิ้ง
นอกรังจากการศึกษาครั้งนี้นอยกวาอัตราการนํา
ตัวออนผึ้งที่ทําใหตายโดยการแชแข็งไปทิ้งนอก
รัง (รอยละ 93) (Woyke et al., 2004)  ตัวออนผึ้ง
หลวงที่ตกลงมาจากรังบางตัวมีสีดําคล้ําซึ่งเปน
ลักษณะตัวออนผึ้งที่ถูกเชื้อโรคเขาทําลาย  ซึ่ง
แสดงวาผึ้งหลวงมีความสามารถในการเปดฝา
หลอดรวงตัวออนที่เปนโรคแลวนําตัวออนที่ถูก
เช้ือโรคเขาทําลายไปทิ้งภายนอกรังได  Burgett 
and Rossignol (1990) รายงานวาพฤติกรรมทํา
ความสะอาดรวงรังของผึ้งหลวงเปนกลไกสําคัญ
ที่ผึ้งหลวงใชตานทานตอไร T. clareae  ในผึ้ง
พันธุพฤติกรรมทําความสะอาดรวงรังสามารถใช
ในการควบคุมการแพรระบาดของโรคตัวหนอน
เนาอเมริกัน (Park, 1937) โรคชอลคบรูด 
(Gilliam and Taber, 1983) ใชควบคุมประชากร
ไร V. destructor (Boecking et al., 1992; Spivak 
and Reuter, 1998) และไร T. clareae  (Ritter and 
Schneider-Ritter,1988; Boecking and Drescher, 
1990; Boecking et al., 1992) ผึ้งโพรงใช
พฤติกรรมทําความสะอาดรวงรังเปนกลไก
สําคัญในการตานทานไร V. jacobsoni 
(Wongsiri et al., 1989b; Rath, 1991) ดังนั้น
พฤติกรรมทําความสะอาดรวงรังจึงเปนกลไก
ตามธรรมชาติที่ผึ้งหลวงใชตานทานไรและโรค  
โดยผึ้งงานของผึ้งหลวงมีความสามารถในการ
ตรวจหาตัวออนของผึ้งที่ถูกเชื้อโรคเขาทําลาย 
และตรวจหาไรที่อยูภายในหลอดรวงตัวออนผึ้ง
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ที่ปดฝาหลอดรวง จากนั้นทําการเปดฝาหลอด
รวงแลวนําตัวออนผ้ึงที่เปนโรคหรือนําทั้งไร
และตัวออนผ้ึงที่ ถูกไร เข าทํ าลายไปทิ้ ง
ภายนอกรัง  
      นักวิจัยหลายทานรายงานวาเมื่อผ้ึง
ไดรับน้ําหวานจากดอกไมในปริมาณมาก 
พฤติ ก ร รมทํ า ค ว า มสะอ า ด ร ว ง รั ง จ ะ
แสดงออกเพิ่มมากขึ้น (Rothenbuhler, 1964; 
Momot and Rothenbuhler, 1971; Spivak and 
Reuter, 1998)  Spivak and Gilliam (1993) 
รายงานวาพฤติกรรมทําความสะอาดรวงรัง
ของผ้ึงขึ้นอยูกับขนาดและความแข็งแรงของ
รังผ้ึง ผ้ึงที่มีรังขนาดเล็กมีประชากรผึ้งจํานวน
นอย การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทําความ
สะอาดรวงรังมีแนวโนมต่ํากวาผ้ึงที่มีรังขนาด
ใหญ มี จํ า น วนประช าก รผึ้ ง ม า ก  และ
พฤติกรรมทําความสะอาดรวงรังถูกควบคุม
โดยยีนที่สามารถถายทอดไปสูผ้ึงรุนลูกรุน
หลานได (Rothenbuhler, 1964)   
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 ผ้ึงหลวงมีพฤติกรรมทําความสะอาด
ตั วที่ มี ประสิทธิ ภ าพและใช เปนกลไก
ตานทานตอไรวารรัว ผ้ึงงานของผึ้งหลวงมี
ความสามารถในการกัดทําลายไรวารรัวได
เฉลี่ยรอยละ 37.5 และผึ้งหลวงยังมีพฤติกรรม
ทําความสะอาดรวงรัง ซึ่งเปนอีกกลไกหนึ่งที่
ใชตานทานไร และเชื้อโรคที่เขาทําลายตัวออน
ของผึ้ ง  โดยผึ้ งงานของผึ้ งหลวงสามารถ
ตรวจหาตัวออนผึ้งที่ถูกเชื้อโรคหรือไรเขา
ทําลาย จากนั้นใชปากกัดเพื่อเปดฝาหลอดรวง 

แลวนําทั้งไรและตัวออนผึ้งที่ถูกไรหรือเช้ือโรค
เขาทําลายไปทิ้งภายนอกรังไดในอัตราเฉลี่ยอยาง
นอยรังละ 1 ตัวตอวัน   
 นอกจากนี้ผึ้งหลวงมีพฤติกรรมทําความ
สะอาดรวงรัง ซึ่งเปนกลไกตามธรรมชาติที่ใชใน
การควบคุมประชากรไรวารรัว  ไร T. clareae  
ไร T. koenigerum  และควบคุมการแพรระบาด
ของโรคตัวหนอนเนาอเมริกันและโรคชอลคบ
รูด   ถาตองการทําใหผึ้ งพันธุที่ ใช เลี้ ยงเปน
อุตสาหกรรมมีความตานทานตอไรและโรค 
สามารถทําไดโดยการคัดเลือกผึ้งพันธุที่มีความ
ตานทานตอไรและโรคมาทําการเพาะเลี้ยง 
จากนั้นใช วิธีผสมพันธุ เพื่อ เพิ่มระดับความ
ตานทานใหแกผึ้งพันธุ  หรืออีกวิธีหนึ่งเปนการ
ถายยีนที่ตานทานไรและโรคจากผึ้งหลวงใหแก
ผึ้งพันธุ   
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