
4.2 สัตว์ศัตรูผึ้ง 
     4.2.1 ไรตัวเบียนผึ้ง 

                        ไรตัวเบียนผึ้งเป็นศัตรูที่ส ำคัญที่สุดใน
กำรเลี้ยงผึ้งพันธุ์โดยเฉพำะในแถบเอเซีย ประสบปัญหำ
เรื่องไรผึ้งค่อนข้ำงรุนแรงจนกล่ำวได้ว่ำ ควำมส ำเร็จของ
กำรเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในเอเซียเขตร้อน ขึ้นอยู่กับกำรควบคุมไร
ศัตรูผึ้งเป็นส ำคัญ  
        รูปร่างลักษณะ ไรวำร์รัวมีรูปร่ำงใหญ่ 
เมื่อเทียบกับไรชนิดอื่น มีล ำตัวแบนใน แนวรำบ ล ำตัว
กว้ำงมำกกว่ำควำมยำว กว้ำง 0.5-1.6 มิลลิเมตร ยำว 1.1-
1.2 มิลลิเมตร มีสีน้ ำตำลแดง ล ำตัวส่วนบนปกคลุมด้วยขน
สีน้ ำตำลแดง เคลื่อนที่ได้เร็ว สำมำรถมองเห็นได้ด้วยตำเปล่ำ ไรตัวเมียที่ผสมพันธุ์แล้ว จะเดินเข้ำสู่หลอดรวงที่
มีตัวอ่อนระยะตัวหนอนก่อนเข้ำดักแด้ และอยู่ในหลอดนั้น วำงไข่ 3-10 ฟอง หลังจำกนั้น 24 ชั่วโมง ไข่จะฟัก
เป็นตัวอ่อน ไรที่ยังไม่เป็นตัวเต็มวัยจะมีสีขำว  
        การเข้าท าลาย ไรวำร์รัวเข้ำท ำลำยผึ้งโดยตรง โดยกำรดูดกินโดยใช้ส่วนของปำก เจำะเข้ำ
ไปที่บริเวณรอบตัวระหว่ำงปล้องของตัวผึ้งดูดเลือด ท ำให้ผึ้งตำยก่อนเจริญเป็นตัวเต็มวัย ถ้ำผึ้งสำมำรถรอดชีวิต
อยู่ได้ก็มักจะพิกำร ปีกไม่สมบูรณ์ ส่วนท้องสั้น ขำหำยไป  
        การป้องกันก าจัด กำรควบคุมไรวำร์รัว ที่ใช้ได้ดีมีอยู่ 2 วิธี คือ กำรใช้สำรเคมี และเทคนิค
กำรจัดกำรรังผึ้ง  

1) การใช้สารเคมี ควรใช้ก่อนฤดูดอกไม้บำน เพรำะมีควำมเสี่ยงในกำรเจือปนของสำรเคมี
ในน้ ำผึ้ง กำรเป็นพิษต่อผึ้ง อย่ำงไรก็ตำมวิธีกำรนี้เป็นวิธีกำรที่รวดเร็ว และให้ควำมมั่นใจในกำรระงับกำรระบำด
ของไรได้ มีสำรเคมีหลำยชนิดที่ใช้ในกำรควบคุม ด้วยวิธีกำรรมหรือกำรฉีดพ่นบนรวงผึ้ง ได้แก่  

       - ก ำมะถันผสมกับลูกเหม็นบดละเอียด อัตรำ 1:1 โดยน้ ำหนัก อัตรำกำรใช้ 10 กรัม/รัง 
(1 ช้อนชำ) โรยฐำนรังผึ้งในเวลำเย็นทุก 4 วัน ติดต่อกัน 6-7 ครั้ง ท ำควำมสะอำดฐำนรังเช้ำวันรุ่งขึ้น 
              - Folbex VA เป็นแถบกระดำษท่ีมีสำร Bromopropylate เป็นสำรออกฤทธิ์และ                
มีส่วนผสมอื่นที่จะช่วยท ำให้เผำไหม้ได้รวดเร็ว ใช้จุดใส่ในรังเพื่อให้ควันกระจำยอบอยู่ในรัง โดยปิดทำงเข้ำออก
ของรังเป็นเวลำ 20-30 นำที มีอัตรำกำรใช้ 1 แผ่นต่อ 1 รัง ระยะ 4-6 วันต่อครั้ง เป็นจ ำนวน 3-4 ครั้ง ไรก็จะ
ถูกก ำจัด  

             - Amitaz เป็นสำรละลำยผสม มีสำรอมีทรำสเป็นสำรออกฤทธิ์อยู่ 20% EC ใช้ในอัตรำ 
0.5 มล. ผสมกับน้ ำ 1 ลิตร ฉีดพ่นบนคอนผึ้งให้ทั่ว (ยกเว้นคอนน้ ำผึ้ง) โดยยกขึ้นพ่นทีละคอน พ่นในช่วงเวลำเย็น 
ทุก 4 วัน ติดต่อกัน 6-7 ครั้ง หรืออำจจะใช้ในรูปแบบของกำรรมด้วยแผ่นที่จุ่มสำรนี้ 0.1 ซีซี แล้วจุดไฟรม
เหมือนวิธีของ Folbex VA  
              - Tau-fluvalinate (เทำ-ฟลูวำลิเนต) เป็นแผ่น อัตรำกำรใช้ 1-2 แผ่นต่อรัง โดยรังผึ้ง
มำตรฐำนที่มี 10 คอน ให้วำงแผ่นแรกไว้ระหว่ำงคอนผึ้งที่ 3 4 ส่วนแผ่นที่ 2 วำงระหว่ำงคอนผึ้งที่ 7 หรือ 8 
ส ำหรับรังผึ้งขนำดเล็กให้ใช้ 1 แผ่น วำงก่ึงกลำงรัง แผ่นสำรเคมีใช้ได้ 6-8 สัปดำห์  

    2) การควบคุมโดยการจัดการรัง วงจรกำรพัฒนำของไรวำร์รัวที่สมบูรณ์ ขึ้นอยู่กับตัว
อ่อนของผึ้ง ไรวำร์รัวชอบตัวอ่อนของผึ้งตัวผู้มำกกว่ำตัวอ่อนของผึ้งงำน เมื่อมีรวงตัวอ่อนที่เป็นตัวผู้อยู่ในรัง 
(ด้วยกำรเตรียมแผ่นฐำนรวงตัวผู้ใส่ลงไปในรังให้ผึ้งงำนสร้ำงหลอดรวง และให้ผึ้งแม่รัง วำงไข่) และกำรใช้แผ่น
กั้นผึ้งแม่รังแบบแนวตั้ง กั้นผึ้งแม่รังให้วำงไข่ในรวงที่เป็นตัวผู้เท่ำนั้น ไรวำร์รัวเพศเมียก็จะถูกดึงดูดโดยตัวอ่อน
ของผึ้งตัวผู้ให้เข้ำไปอยู่ในหลอดรวงของผึ้งตัวผู้นั้นเมื่อหลอดรวงปิดแล้ว ก็จะน ำหลอดรวงผึ้งตัวผู้นั้นออกไป
ท ำลำย ก็จะเป็นกำรก ำจัดไรวำร์รัวได้  



     4.2.2 ไรทรอปิเลแลปส์ (Tropilalaps clareae) 
        ผู้เลี้ยงผึ้งพันธุ์ในประเทศไทยมักจะพบไรวำร์รัว 
และไรทรอปิเลแลปส์อำศัยอยู่ ร่วมกัน และพบว่ำไรทรอปิเลแลปส์ 
เป็นศัตรูผึ้งพันธุ์ที่ส ำคัญมำกกว่ำไรวำร์รัว  
        รูปร่างลักษณะ ไรทรอปิเลแลปส์มีขนำดเล็ก
กว่ำไรวำร์รัว สำมำรถมองเห็นได้ด้วย ตำเปล่ำ ไรตัวเต็มวัยเพศเมีย
มีสีน้ ำตำล มีรูปร่ำงรูปไข่ยำว 0.96 มิลลิเมตร และกว้ำง 0.55 
มิลลิเมตร รอบตัวปกคลุมด้วยขนสั้น ๆ ในระยะตัวอ่อน ไรจะอำศัย
ในหลอดรวงตัวอ่อนผึ้ง ดูดกินเลือดของ ตัวอ่อน ตัวเต็มวัยของเพศ
เมียที่ได้รับกำรผสมจะวำงไข่ในหลอดรวงตัวอ่อนผึ้ง หลังจำกท่ีปิดฝำ หลอดรวงแล้ว ส่วนตัวเต็มวัยเพศผู้จะไม่
ดูดกินเลือด เพรำะอวัยวะที่ใช้ในกำรเจำะดูดเลือด ได้เปลี่ยนเป็นท่อล ำเลียงน้ ำเชื้อตัวผู้ ท ำให้มีอำยุสั้นกว่ำเพศ
เมีย ตัวอ่อนไรที่เจริญอยู่ในหลอดรวงผึ้ง จะออกมำหลังจำกท่ีตัวเต็มวัยของผึ้งกัดฝำหลอดรวงออกมำ  
        การเข้าท าลาย กำรเข้ำท ำลำยของไรชนิดนี้ คล้ำยคลึงกับไรวำร์รัว ส่วนท้องของผึ้งที่ถูกไร
เข้ำท ำลำยจะลดขนำดลง มีช่วงชีวิตที่สั้นกว่ำผึ้งปกติ ถ้ำไรเข้ำท ำลำยมำก จะพบผึ้งที่มีปีกพิกำรอยู่ที่
ทำงเข้ำออกของรังและภำยในรัง  
        การป้องกันก าจัด เหมือนไรวำร์รัว  

     4.2.3 แมลง (Insects) มด (Ants) 
        เป็นที่รู้กันดีโดยทั่วไปแล้วว่ำ มดเป็นตัวห้ ำที่กินผึ้ง มดเป็นแมลงสังคมชั้นสูง สำมำรถเข้ำ
ท ำลำยผึ้งและกินผึ้งได้ทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นตัวผึ้งเป็น ๆ หรือตำยแล้ว ทั้งตัวเต็มวัย ตัวอ่อน และน้ ำผึ้ง กำรทิ้ง
รังของผึ้งเป็นวิธีกำรในกำรหนีกำรเข้ำท ำลำยของมด มดหลำยชนิดเป็นปัญหำของกำรเลี้ยงผึ้งที่ส ำคัญได้แก่ มด
แดง (Oecophylla smaragdula) และมดด ำ (Monomorium indicum, M. destructue) มดจะเข้ำท ำลำย
รังผึ้งที่อ่อนแอ มีประชำกรน้อยหรืออำจจับกลุ่มดักผึ้งหน้ำรัง  
        การป้องกันก าจัด วิธีกำรที่ดี คือกำรหำรังมดแล้วท ำลำยด้วยกำรเผำ กำรท ำควำมสะอำด
ตัดแต่งก่ิงไม้หรือหญ้ำ จะเป็นกำรลดกำรเข้ำท ำลำยของมดได้ ส ำหรับกำรเลี้ยงผึ้งในเขตร้อนชื้น มักจะมีกำรใช้
ขำตั้งรังผึ้ง สูงประมำณ 30-50 ซม. โดยมีจำรบีหรือน้ ำมันทำขำตั้งป้องกันมดได้  

     4.2.2 ตัวต่อ (Wasp) 
        ตัวต่อเป็นศัตรูผึ้งที่มีชุกชุมในหน้ำฝน ตัวต่อจะบินวน บริเวณทำงเข้ำ-ออก และจับผึ้งกิน 
ถ้ำรังผึ้งที่อ่อนแอต่อจะบุกเข้ำไปในรังผึ้ง จับผึ้งทุกวัยกิน ต่อมีหลำยชนิด เช่น ต่อหัวโขน ต่อหลุม ต่อภูเขำ  
        การป้องกันก าจัด กำรเผำรังต่อที่พบในเวลำกลำงคืน , กำรใช้สวิงจับตัวต่อมำฉีดน้ ำให้
เปียกและชุบสำรเคมี เช่น เซฟวิน แล้วปล่อยกลับไปรังพิษสำรเคมีจะถูกถ่ำยทอดไปที่รังต่อท ำให้ตำยทั้งรัง อีก
วิธีหนึ่งใช้กรงกับดักต่อ ซึ่งสำมำรถใช้รังผึ้งเป็นกล่องล่อให้ต่อเข้ำรัง ด้ำนบนท ำเป็นกรงตำข่ำยรูปกรวย ให้ต่อ
บินขึ้นได้ แต่ออกไม่ได้ ตัวต่อจะหมดไปเอง โดยตั้งบริเวณท่ีตั้งผึ้งที่มีต่อชุกชุม นอกจำกนี้ยังมี นกจำบคำซึ่งเป็น
ศัตรูที่ส ำคัญของผึ้งอีกชนิดหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 


