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ผ้ึงหลวง (Apis dorsata) เปนผ้ึงพื้นเมืองของ
เขตเอเซียตะวันออกเฉียงใต (Wongsiri et al., 1989) 
มีเขตการแพรกระจายครอบคลุมหลายประเทศไดแก 
เนปาล อินเดีย อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว เวียดนาม 
ฟลิปปนส ไทย และบริเวณอาวเปอรเซีย (Maa, 
1953; Sakagami et al., 1980) ผ้ึงหลวงทํารังอยูในท่ี
โลงแจง แผนรวงรังมีช้ันเดียว (ภาพที่ 1) โดยอาจ
หอยแขวนอยูตามหนาผา กิ่งไม หรือตามส่ิงกอสราง
เชน ชายคาบาน อาคาร และโบสถ (Ruttner, 1988; 
Wongsiri et al., 1989, 1996) รูปรางของรังอาจจะ
เปนรูปคร่ึงวงกลมหรือคร่ึงวงรี น้ําผ้ึงถูกเก็บท่ีมุม
ดานบนของแผนรวงรังตรงบริเวณที่ยึดเกาะกับวัตถุ 
ปกติแตละรังมีน้ําผ้ึงประมาณ 1.8 - 4 กิโลกรัม  
(Kallapur, 1950; Morse and Laigo, 1969) ผ้ึงหลวง

ท่ีอยูในบริเวณท่ีลําไยออกดอกอาจใหผลผลิตน้ําผ้ึง
สูงถึง 2 - 17 กิโลกรัมตอรัง (Wongsiri et al., 1998) 
น้ําผ้ึงจากผ้ึงหลวงมีรสชาติดีเปนท่ีช่ืนชอบของ
ผูบริโภคมากกวาน้ําผ้ึงจากผ้ึงชนิดอ่ืน ผ้ึงหลวงตัว
เต็มวัยมีลําตัวขนาดใหญ โดยเฉล่ียแตละรังมีจํานวน
ผ้ึงงานประมาณ 5,000 - 70,000 ตัว มีพฤติกรรม
กาวราวและดุราย ถารังถูกบุกรุกหรือถูกรบกวนจะมี
ผ้ึงงาน 10 - 500 ตัว บินออกมาไลตอยผูบุกรุก และ
สามารถบินติดตามเพ่ือไลตอยผูบุกรุกไดเปนระยะ
ทางไกลๆ (Lindauer, 1961; Morse et al., 1969) ผ้ึง
งานของผ้ึงหลวงสามารถบินออกหาอาหารไดเปน
ระยะทางไกล ซ่ึงบางคร้ังอาจไกลจากรังถึง 10 
กิโลเมตร (Seeley et al., 1982)  
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                                                   ภาพท่ี 1. รังผ้ึงหลวง 
                                                   ท่ีมา : (ถายภาพโดย บุญมี กวินเสกสรรค, 2549) 

 
 
 ภายในรังของผ้ึงหลวงมีไรท่ีเปนศัตรูดูดกิน
เ ลื อ ด ข อ ง ผ้ึ ง คื อ  ไ ร ท ร อ พี ลี แ ล ป ส  แ ค รี อี 
(Tropilaelaps  clareae) (ภาพท่ี 2) เม่ือประมาณ 50 -
60 ปท่ีผานมาไดมีการนําผ้ึงพันธุ (A. mellifera) จาก
ตางประเทศเขามาในประเทศไทยเพื่อเล้ียงเปน
อุตสาหกรรม  ไรทรอพีลีแลปส แครีอี จากรังของผ้ึง
หลวงไดแพรกระจายเขาไปในรังของผ้ึงพันธุ และ
กลายเปนศัตรูท่ีรายแรงของผ้ึงพันธุ โดยไรเขาไปใน
หลอดรวงเพ่ือดูดกินเลือดจากตัวออนของผ้ึง (ภาพท่ี 
3) ในกรณีท่ีตัวออนของผ้ึงถูกไรดูดกินเลือดไปไม
มากจะสามารถพัฒนาไปเปนผ้ึงตัวเต็มวัยได แตมักมี
ลักษณะพิการเชน ปกกุด ลําตัวมีขนาดเล็กกวาปกติ
(ภาพท่ี 4)  และมีอายุส้ัน (Akratanakul, 1987)  ถาไม
มีการปองกันกําจัดหรือควบคุมไร  รังของผ้ึงพันธุจะ
ลมสลายภายใน 2-3 เดือนหลังจากท่ีถูกไรชนิดนี้เขา
ทําลาย ท้ังนี้เนื่องจากผ้ึงพันธุไมมีกลไกท่ีใชในการ
ปองกันไร ในแตละปเกษตรกรผูเล้ียงผ้ึงในประเทศ

ไทยตองสูญเสียประชากรผ้ึงและผลผลิตจากผ้ึง
ลดลงเปนจํานวนมาก คิดเปนมูลคาหลายสิบลาน
บาท สวนมากผูเล้ียงผ้ึงนิยมใชสารเคมีเพื่อควบคุม
และกําจัดไรเนื่องจากเปนวิธีท่ีสะดวก ตัวอยาง
สารเคมีกําจัดไรที่ ผู เ ล้ียงผ้ึงนิยมใชเชน  ไมแทค 

(Mitac®) เพอริซิน (Perizin®) อะซุนโทล 

(Asuntol®)  ฟลูวาลิเนต (Fluvalinate®)  เอพิทอล  
โฟลเบกซ-วี เอ   และสวนผสมของกํามะถันกับ       
ลูกเหม็น (Wongsiri et al., 1987)  ซ่ึงสารเคมีบาง
ชนิดมีราคาแพงและถาใชไมถูกวิธีอาจทําใหผ้ึงตาย 
อีกท้ังยังอาจเกิดการปนเปอนสารเคมีในผลิตภัณฑท่ี
ไดจากผ้ึงพันธุเชน น้ําผ้ึง ไขผ้ึง    โรยัลเยลลี (หรือ
นมผ้ึง) และเกสรผ้ึง (Kavinseksan, 2003)  และยัง
พบวาไรทรอพีลีแลปส แครีอี ไดสรางความตานทาน
ตอสารไมแทค (Wongsiri et al., 1987) 
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                                                   ภาพท่ี 2. ไรทรอพีลีแลปส แครีอี 
                                                   ท่ีมา : (ถายภาพโดย บุญมี กวินเสกสรรค, 2549) 
 

 
                                   ภาพท่ี 3. ไรทรอพีลีแลปส แครีอี ดูดกินเลือดจากตัวออนของผ้ึงพันธุ 
                                   ท่ีมา : (ถายภาพโดย บุญมี กวินเสกสรรค, 2549) 
 

 
       ภาพท่ี 4. ผ้ึงพันธุตัวเต็มวัยปกพิการเนือ่งจากถูกไรทรอพีลีแลปส แครีอี เขาทําลายในระยะท่ีเปนตัวออน 
       ท่ีมา : (ถายภาพโดย บุญมี กวินเสกสรรค, 2549) 
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1. ผึ้งงานของผึ้งหลวงมีพฤติกรรมทําความ
สะอาดตัวท่ีมีประสิทธิภาพมาก สามารถกําจัดไรท่ี
เกาะอยูบนตัวของผ้ึงออกได โดยการใชขาเข่ียตัวไร
ออกจากสวนทอง อก และบริเวณสวนหัวของผ้ึง 
จากนั้นใชปากกัดเพื่อทําลายไร ซ่ึงจากพฤติกรรม
ดังกลาวนี้ทําใหไรรวงหลนตกลงมาจากรังของผ้ึง
หลวงเปนจํานวนมาก  และจากผลการศึกษาพบวา 
73-93 เปอรเซ็นตของจํานวนไรทรอพีลีแลปส แครีอี 
ท่ีรวงหลนลงมาจากรังของผ้ึงหลวงเปนไรที่ถูกผ้ึง
งานกัดทําลาย (Rath and Delfinado-Baker, 1990; 
Kavinseksan, 2003) โดยไรบางตัวขาขาด บางตัวหัว
ขาด หรือลําตัวของไรถูกทําลาย หรือท้ังขาขาดหัว
ขาดและลําตัวถูกทําลาย (ภาพท่ี 5)  อีกท้ังยังพบวา 
76.3 เปอรเซ็นตของจํานวนไรทรอพีลีแลปส         
คอนิเจอรุม (T. koenigerum) (บุญมี กวินเสกสรรค, 
2548) และ 37.5 เปอรเซ็นตของจํานวนไรวารรัว 
(Varroa spp.) ท่ีรวงตกลงมาจากรังของผ้ึงหลวง
เปนไรท่ีถูกผ้ึงหลวงกัดทําลาย (บุญมี กวินเสกสรรค, 
2551) 

จากการศึกษาพบวาไรทรอพีลีแลปส แครีอี 
ไมคอยเปนอันตรายตอผ้ึงหลวง เพราะไมสามารถ
เพิ่มจํานวนประชากรไรภายในรังของผ้ึงหลวงจนถึง
ระดับท่ีเปนอันตราย (Kavinseksan, 2003) เนื่องจาก
ผ้ึงหลวงมีกลไกการปองกันไรชนิดนี้หลายอยางเชน 
การอพยพละทิ้งรังเดิม (Wongsiri et al., 1989; 
Koeniger et al., 1993; Kavinseksan et al., 2003) 
การมีช วงระยะ เวลา ท่ีไม มีตั วออนภายในรัง 
(Kavinseksan, 2003; Kavinseksan et al., 2006)  
พฤติกรรมการทําความสะอาดตัวของ ผ้ึงงาน 
(Wongsiri et al., 1989; Rath and Delfinado, 1990; 
Koeniger et al., 2002; Kavinseksan, 2003; 
Kavinseksan et al., 2006; บุญมี กวินเสกสรรค, 
2548, 2551) พฤติกรรมการทําความสะอาดรวงรัง 
(Kavinseksan et al., 2004; บุญมี กวินเสกสรรค, 
2550ก)   และการไมสืบพันธุของไร (บุญมี          
กวินเสกสรรค, 2550ข) ในท่ีนี้ขอกลาวถึงกลไกการ
ปองกันไรของผ้ึงหลวงสองกลไกคือ พฤติกรรมการ
ทําความสะอาดตัวของผ้ึงงาน และการไมสืบพันธุ
ของไร  

 

   
ก ข 

                           ภาพท่ี 5.  ไรท่ีถูกผ้ึงหลวงกัดทําลาย (ก) ไรทรอพีลีแลปส แครีอี  (ข) ไรวารรัว 
                           ท่ีมา : (ถายภาพโดย บุญมี กวินเสกสรรค, 2549, 2550) 
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2. การไมสืบพันธุของไร คือการท่ีไรเพศเมีย
เขาไปอยูในหลอดรวงตัวออนของผ้ึงแลวไมสามารถ
ผลิตลูกท่ีเจริญจนกระทั่งเปนไรตัวเต็มวัยกอนท่ีตัว
ออนของผ้ึงในหลอดรวงนั้นจะเจริญไปเปนผ้ึงตัว
เต็มวัยแลวเปดฝาหลอดรวงออกมา ซ่ึงจากผล
การศึกษาพบวาไรทรอพีลีแลปส แครีอี เพศเมียท่ีอยู
ภายในหลอดรวงตัวออนของผ้ึงหลวงมีอัตราการไม
สืบพันธุในระดับสูงมากถึง 59.3 เปอรเซ็นต (บุญมี 
กวินเสกสรรค, 2550ข) โดยไรไดดูดกินเลือดจากตัว
ออนของผ้ึงหลวง ซ่ึงในเลือดมีสารเคมีบางชนิดท่ีทํา
ใหไรไมสามารถผลิตไขได  

ท้ังพฤติกรรมการทําความสะอาดตัวของผ้ึง
งานและการไมสืบพันธุของไรเปนกลไกท่ีผ้ึงหลวง
ใชตานทานตอไร ซ่ึงกลไกการปองกันไรเหลานี้เปน
ลักษณะทางพันธุกรรมท่ี ถูกควบคุมโดยยีน ท่ี
สามารถถายทอดไปสูผ้ึงรุนลูกรุนหลานได (Harbo 
and Harris, 1999; Harris and Harbo, 2001) ซ่ึงจาก
ผลการศึกษาทําใหทราบวาผ้ึงหลวงมีพันธุกรรมท่ี
ตานทานตอไรอยูในระดับท่ีสูงมาก สามารถควบคุม
ประชากรไรใหอยูในระดับตํ่าไมเปนอันตรายตอผ้ึง 
และจากการสํารวจพบวาไรทรอพีลีแลปส แครีอี 
และไรวารรัวไดแพรกระจายอยูท่ัวทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย และเขาทําลายสรางความเสียหายใหแก
ผ้ึงพันธุท่ีเล้ียงเปนอุตสาหกรรมในปจจุบัน การ
แกไขปญหาไรทําลายผ้ึงพันธุมีอยูสองแนวทางคือ  

1. ทําการคัดเลือกผ้ึงพันธุท่ีมีความตานทาน
ตอไรมาทําการเพาะเล้ียง จากน้ันใชวิธีการผสมพันธุ
เพื่อเพ่ิมระดับความตานทานตอไรใหแกผ้ึงพันธุ  

2. ถายยีนท่ีตานทานไรจากผ้ึงหลวงใหแก
ผ้ึงพันธุ  ซ่ึงตองอาศัยความรูทางดาน
เทคโนโลยีชีวภาพในการตัดและตอยีน ปจจุบัน
ความรู เ ร่ืองยีนท่ีตานทานตอไรในผ้ึงหลวงและ

ความรูดานการถายยีนจากผ้ึงหลวงไปสูผ้ึงพันธุยังมี
ไมเพียงพอ จึงจําเปนตองใชเวลาศึกษาคนควาดาน
การถายยีนอีกสักระยะหน่ึง   

 

บทสรุป 
 

ดังจะเห็นไดวาผ้ึงหลวงมีประโยชนอยาง
มากท้ังในดานเปนแหลงพันธุกรรมท่ีจะใชตานทาน
ตอไรศัตรูผ้ึง ชวยผสมเกสรเพ่ือเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร ใหผลิตภัณฑท่ีทรงคุณคาหลายชนิดเชน 
น้ํ า ผ้ึ ง  ไข ผ้ึ ง  และตั วอ อนของ ผ้ึ งสามารถใช
รับประทานเปนอาหารได แตปจจุบันจํานวนผ้ึง
หลวงในประ เทศไทยลดลงมากอย า ง  ท้ั งนี้
เนื่องมาจากหลายสาเหตุเชน การใชสารเคมีกําจัด
แมลงศัตรูพืช  พื้นท่ีปาอันเปนแหลงท่ีอยูอาศัยและ
พืชอาหารของผ้ึงลดนอยลง  และการเก็บน้ําผ้ึงจาก
ผ้ึงหลวงแบบผิดวิธีโดยการเผารังทําใหผ้ึงตายเปน
จํานวนมาก  ดังนั้นถึงเวลาแลวท่ีคนไทยทุกคนตอง
รวมมือกันอนุรักษผ้ึงหลวงอยางจริงจัง เพื่อเก็บ
รักษาไวเปนแหลงพันธุกรรมท่ีทรงคุณคาและเปน
มรดกตกทอดใหแกชนรุนหลัง 
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