
4. ศัตรูที่ส ำคัญของผึ้งและกำรป้องกันก ำจัด 
4.1 โรคผึ้ง 
     4.1.1 โรคของผึ้งระยะตัวเต็มวัย 

   โรคโนซีมำ (Nosema disease)  
       สำเหตุ เกิดจากเชื้อโปรโตซัว (Nosema apis) ซึ่งสืบพันธุ์โดยการใช้สปอร์ สปอร์เหล่านี้จะ

เข้าท าลายผึ้งเมื่อผึ้งกินเข้าไป เชื้อจะเจริญในทางเดินอาหาร สามารถเพ่ิมจ านวนสปอร์ได้อย่างรวดเร็ว เชื้อนี้
สามารถอยู่ในผึ้งแม่รัง และแพร่กระจายได้โดยผึ้งแม่รังเป็นพาหะ  

       อำกำร ผึ้งที่เป็นโรคนี้ อาจมีอาการคล้ายเป็นอัมพาต ปล้องท้องยืดและบวมผิดปกติ ถ้าจับ
ตัวที่เป็นโรคนี้มาค่อย ๆ ดึงส่วนหัวและอกออกจากกันอย่างระมัดระวัง จะพบทางเดินอาหารบวมโต สีขุ่น 
แตกต่างจากผึ้งปกติ  
           กำรป้องกันก ำจัด แยกรังผึ้งที่เป็นโรคออกจากรังอ่ืน ๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้โรคแพร่กระจาย
ไปสู่รังอ่ืน ๆ และใช้สารฟูมาจิลิน (fumagilin) อัตรา 25 มิลลิกรัมสารออกฤทธิ์ กับน้ าเชื่อม 1 ลิตร ในช่วงเวลา
ที่ผึ้งเกิดความเครียด จะเป็นการลดและป้องกันการเข้าท าลายของเชื้อนี้ได้ และควรเปลี่ยนรวงผึ้งทุกปี 
 
 

     4.1.2 โรคของผึ้งระยะตัวอ่อน 
   โรคหนอนเน่ำอเมริกัน (American Foulbrood Disease, AFB)  

           สำเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย               
(Bacillus larvae) โรคนี้มีผลเฉพาะตัวอ่อนเท่านั้น สปอร์จะ
เจริญในช่องทางเดินอาหารของตัวอ่อนที่ได้รับเชื้อนี้เข้าไป            
ตัวอ่อนจะตายในเวลาต่อมา ( 5-6 วันหลังจากรับเชื้อ) โรคนี้        
จะแพร่กระจายภายในรังผึ้ง และกระจายสู่รังอ่ืนๆ อย่างรวดเร็ว 
อันเป็นผลมาจากการขโมยน้ าผึ้งระหว่างผึ้งด้วยกัน 
           อำกำร ตัวอ่อนจะตายภายในหลอดรวงที่มี
ลักษณะของการปิดฝาผิดปกติ ได้แก่ ฝาบุ๋มลงไป และมีรูเล็ก ๆ 
มีกลิ่นเหม็นรุนแรง เมื่อมีการเน่าสลายจะมีลักษณะเป็นยางเหนียวสีน้ าตาลเกือบด า ทดสอบง่าย ๆ ด้วยวิธี 
stretch test โดยใช้ปลายไม้เล็ก ๆ เขี่ยตัวหนอนที่เน่าตายแล้วค่อย ๆ ดึงก้านไม้ออก ตัวหนอนที่ตายจะยืดติดมา
กับปลายไม้ออกมา ตัวหนอนที่ตายและแห้ง จะเป็นสะเก็ดติดอยู่กับส่วนล่างของพ้ืนหลอดรวงเป็น 
สีด าหรือสีน้ าตาลด า  
          กำรป้องกันก ำจัด โรคนี้เป็นโรคที่มีปัญหามาก มักจะใช้วิธีการท าลายผึ้งที่เป็นโรคพร้อม
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องทั้งหมด  

   โรคหนอนเน่ำยูโรเบียน (Europian Foulbrood Disease, EFB)  
                 สำเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 
(Streptococcus pluton) มีรูปร่างกลม อยู่รวมกัน เป็นสาย
เหมือนลูกปัด เป็นเชื้อที่ไม่มีสปอร์ มีการแพร่กระจายของโรค
เช่นเดียวกับหนอนเน่าอเมริกัน  
                        อำกำร ตัวอ่อนที่ตายด้วยโรคนี้มีอายุไม่
เกิน 4-5 วันหลังจากฟักออกจากไข่ เป็นระยะที่ยังขดตัวอยู่ที่
ก้นของหลอดรวง ตัวอ่อนที่เป็นโรคจะมีสีเหลือง เทา หรือ
น้ าตาล ขณะที่เน่าสลายจะมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวการตรวจสอบให้
ท าโดยใช้ไม้เข่ียลงบนตัวหนอนที่ก าลังเน่าสลาย ยกขึ้นช้าๆ  



ตัวหนอนจะไม่ยืดออกมาเหมือนตัวหนอนที่เป็นโรคหนอนเน่าอเมริกัน เมื่อตัวหนอนแห้งตาย สะเก็ดของตัว
อ่อนที่ตายจะไม่ติดกับผนังของหลอดรวง มีลักษณะเป็นแผ่นขนาดเล็ก ไม่เปราะหรือแตก สามารถถูก
เคลื่อนย้ายได้ง่าย  
                        กำรป้องกันก ำจัด กรณีเม่ือตรวจพบการระบาดในระดับปานกลาง ส าหรับรังที่ อ่อนแอจะ
มีการเปลี่ยนผึ้งแม่รังตัวใหม่ หรือการเพ่ิมจ านวน 2-3 คอน เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงและการ วางไข่ให้มากข้ึน จะ
เป็นการเพ่ิมประชากรในรังและเพ่ิมจ านวนผึ้งที่ท าหน้าที่ท าความสะอาดรัง ขนย้ายตัวที่เป็นโรคออกจากรัง 
และเป็นการเพ่ิมความต้านทานโรคให้กับผึ้งด้วย ในกรณีที่พบว่าโรคนี้ เข้าท าลายมาก อาจจะมีการใช้สารออกซี
เตตราไซคลิน ผสมกับน้ าตาลผงให้กับผึ้งในรังบริเวณเหนือคอนตัวอ่อน โดยใช้อัตราส่วน 1:20 หรือใช้สาร
โซเดียมซัลฟาไทอะโซล (sodium sulpha tiazole) 0.5-1.0 กรัม หรือใช้สารสเตรปโตมัยซิน (streptomysin) 
0.2-0.6 กรัม ผสมกับน้ าเชื่อม 4 ลิตร ให้กับ รังผึ้งที่เป็นโรค  
 

    โรคชอล์คบรูค (Chalkbrood,CB) 
        สำเหตุ เกิดจากเชื้อรา (Ascosphaera apis) 
ที่พบในประเทศไทยทยมีทั้งสายพันธุ์ที่สร้างสปอร์ (spore cyst) 
ท าให้ตัวหนอนผึ้งที่ตายถูกปกคลุมด้วยเส้นใยของเชื้อรา และ
สปอร์มีลักษณะเหมือนแท่งสี่เหลี่ยมสั้น ๆ สีด า ส่วนอีกสายพันธุ์
ไม่สร้างสปอร์ ท าให้ตัวหนอนผึ้งที่ตายถูกปกคลุมด้วยเส้นใยของ
เชื้อรา มีลักษณะคล้ายแท่งชอล์คสีขาว โดยปกติสปอร์จะไม่ท าให้
เกิดโรคจนกว่าจะมีการเติบโตเป็นเส้นใย ซึ่งจะเจริญได้ดีที่
อุณหภูมิ 30-35 o C ซ่ึงเป็นอุณหภูมิปกติในรังผึ้ง  
         อำกำร ผึ้งที่ถูกเชื้อเข้าท าลายมีทั้งตัวอ่อน
และดักแด้ ตัวอ่อนอายุ 3-4 วัน จะสังเกตเห็นอาการของโรคได้ 
โดยตัวอ่อนจะถูกปกคลุมด้วยเส้นใยของเชื้อราสีขาว และ
กลายเป็นมัมมี่ เมื่อเชื้อรามีการสร้างสปอร์สีด าขึ้น หรือมีลักษณะ
คล้ายเศษชอล์ค และเมื่อมีอาการระบาดอย่างรุนแรง จะมีตัวอ่อน
ที่ปิดฝาตายและแห้ง อยู่ภายในหลอดรวง รังที่เป็นโรคนี้ในระดับที่
รุนแรง จะพบว่ามีตัวอ่อนที่เป็นโรคแห้งตายตกอยู่ที่พ้ืนรังเป็น
จ านวนมาก ซึ่งสามารถตรวจพบโรคนี้ได้ง่าย  
         กำรป้องกันก ำจัด ยังไม่มีวิธีการควบคุมท่ีเชื่อถือได้ แต่ก็มีหลายวิธีที่ให้ผลในการป้องกัน 
ด้วยการรักษาผึ้งไว้ให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคนี้ การท าให้รังผึ้งมีประชากรที่แข็งแรง ระบายอากาศท่ีดี ไม่ให้มี
ความชื้นภายในรังสูง มีการเพ่ิมตัวเต็มวัยที่เพ่ิมออกจากหลอดรวงใหม่ ๆ ให้กับรังที่เพ่ิงเริ่มเป็นโรคนี้ เพ่ือช่วย
ท าความสะอาดรัง  

    โรคแซคบรูด (Sacbrood)  
         อำกำร เป็นการ
ยากในการตรวจสอบดูเชื้อไวรัส 
ลักษณะอาการของโรค หลังจากท่ีผึ้ง
เป็นโรคเข้าดักแด้ได้ 4 วัน หลอดรวงจะ
ปิดฝาเรียบร้อย บริเวณส่วนหวัของตัวที่
ตายจะมีสีด า ล าตัวที่เป็นสีขาวใสจะ
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองซีด ๆ จนเป็นสี
น้ าตาลและสีด าในที่สุด เมื่อดึงตัวอ่อน



ออกจากหลอดรวงมาตรวจสอบจะพบว่าตัวอ่อนตายอยู่ในถุง(sac)ภายในตัวอ่อนเต็มไปด้วยน้ า และเม่ือแห้งจะ
เป็นสะเก็ดที่ติดอยู่อย่างหลวม ๆ กับผนังของหลอดรวง  
         กำรป้องกันก ำจัด ยังไม่มีสารเคมีใดที่ใช้ในการควบคุมก าจัดโรคชนิดนี้ได้ ผู้เลี้ยงผึ้งจึงควร
จัดการสภาพภายในรังให้ดี มีการเปลี่ยนผึ้งแม่รังใหม่ การจัดการประชากรผึ้งให้แข็งแรง การเพ่ิมประชากรผึ้งงาน  


