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บทนํา

ที่มาและความสําคัญของปญหา

ชันโรง (stingless bee) เปนแมลงสังคมชั้นสูง (eusocial insects) ที่จัดอยูในกลุม

เดียวกับผึ้งที่ใหน้ําหวาน  ลักษณะสําคัญที่แตกตางจากผึ้งคือ ชันโรงไมมีเหล็กใน จึงไมสามารถ

ตอยได มีนิสัยไมดุราย แตสามารถเก็บน้ําหวานและเกสรดอกไมไวในรังเชนเดียวกับผึ้ง บางครั้งอาจ

เรียกวา stingless honey bees ชันโรงเปนแมลงที่มีบทบาทสําคัญอีกชนิดหนึ่งนอกเหนือจากผึ้ง  

นอกจากชันโรงจะใหน้ําหวานที่มีคุณคาทางโภชนาการแลว ยังชวยผสมเกสรใหกับพืชปลูกและพืชปา 

ทําใหพืชผลของเกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นและชวยในการขยายพันธุไมในปา ทําใหเกิด

ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ (สมนึก บุญเกิด, 2541) จากการศึกษาของ Velthuis 

(1997) พบวาชันโรงมีการแพรกระจายทั่วไปในเขตรอนตลอดจนบริเวณใกลเคียงที่ติดกับเขตรอน

ทั่วโลก ซึ่งสํารวจพบแลวประมาณ 400 ชนิด 50 สกุล และจากการสํารวจความหลากชนิดและการ

กระจายตัวของชันโรง พบวาชันโรงมีการแพรกระจายทั่วไปในพื้นที่ตาง ๆ ตั้งแตบริเวณที่ราบตลอดจน

พื้นที่ที่มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเลแตกตางกัน (Sakagami, Inoue &  Salmah, 1990)

โดยทั่วไปพื้นที่ที่ชันโรงอาศัยอยูนั้นจะมีความแตกตางกันทั้งดานลักษณะทางภูมิศาสตร             

และสภาพอากาศ ซึ่งเกิดจากความไมเปนเนื้อเดียวกันของพื้นที่ (spatial heterogeneity theory) 

ทําใหเกิดความหลากหลายขึ้นในแตละบริเวณ (Stiling, 1999; จิรากรณ  คชเสนี, 2537) ชันโรงจึง

ตองมีการปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในพื้นที่นั้น ๆ โดยเฉพาะโครงสรางที่เกี่ยวกับการ

กินอาหารและการหาอาหาร เนื่องจากในพื้นที่หนึ่ง ๆ แมลงที่กินน้ําหวานและเกสรดอกไมเปน

อาหารมีอยูหลายชนิด จึงตองมีการแกงแยงแขงขัน (competition) เพื่อใหไดทรัพยากรหรือแบงปน 

(sharing) ทรัพยากรซึ่งกันและกัน เพื่อใหสามารถอยูรวม (coexist) ในสภาพแวดลอมเดียวกันได

นอกจากนี้ ในแตละพื้นที่ไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางกายภาพ (abiotic factors) ที่แตกตางกัน

ซึ่งมีผลตอแมลงชนิดตาง ๆ ทั้งในดานการกระจายตัว ที่อยูอาศัย และทางดานสัณฐานวิทยา 

(Stiling,1999)  แมลงที่อาศัยอยูในบริเวณมีอุณหภูมิสูงหรือบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ําจะมีวิธีการ

ควบคุมอุณหภูมิและน้ําในรางกายใหเหมาะสมกับอุณหภูมิแวดลอมภายนอกในชวงเวลาการบิน

ออกหาอาหาร เพื่อปองกันการสูญเสียน้ําออกจากรางกาย โดยการปรับตัวทางสัณฐานวิทยา เชน 

ขนาดลําตัว สีของลําตัว ขนบริเวณอก และลําตัว (Elzinga, 2000) ซึ่งพบวาผึ้งที่มีกิจกรรมและ 
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ออกหาอาหารในเวลากลางวัน (diurnal) ลําตัวจะมีสีทึบหรือดํากวาผึ้งที่หากินในเวลากลางคืน 

(nocturnal) และผึ้งที่อาศัยอยูบริเวณพื้นที่ที่มีระดับความสูง (high – elevation) และอากาศ

หนาวเย็นกวาจะมีลําตัวขนาดใหญและสีดํากวาผึ้งที่อาศัยอยูในพื้นที่ต่ํา (Chaiyawong et al., 

2004; Limbipichai, 1990; Roubik, 1989) ซึ่งสอดคลองกับกฎของ Bergmann (Bergmann’s rule)

ที่วา “สัตวที่อาศัยอยูในเขตอบอุนจะมีขนาดเล็กกวาสัตวที่อาศัยอยูในเขตหนาว” โดยสัตวที่อาศัย

อยูในเขตหนาวเย็นกวาจะมีขนาดลําตัวใหญ เพื่อลดพื้นที่ผิวรับสัมผัส ซึ่งชวยลดการสูญเสียน้ําและ

ความรอนภายในรางกาย นอกจากนี้ยังพบวาแมลงกลุม hypsobionts ที่อาศัยอยูบริเวณที่ราบต่ํา

มีสีของลําตัวมีสีทึบ เชน สีดํา สีน้ําตาล เพื่อชวยปองกันเนื้อเยื่อจากรังสีอัลตราไวโอเลตและชวย

ดูดกลืนความรอนจากแสงอีกดวย เมื่อเปรียบเทียบกับ hypsobionts ที่อาศัยอยูบนเทือกเขา

หิมาลัยพบวาบางชนิดมีการลดลงของปก บางชนิดไมมีปก และลําตัวจะมีขนหรือเกล็ดปกคลุมเปน

จํานวนมาก (Daly, Doyen & Purcell, 1998) สอดคลองกับกฎของ Allen (Allen’s rule) ที่กลาววา 

“สัตวที่อาศัยอยูในเขตหนาวมีแนวโนมที่มีสัดสวนที่ยื่นออกมาจากลําตัวสั้นกวาสัตวที่อาศัยอยูใน

เขตอบอุน” Ruttner (1988) ไดอางถึงกฎของ Allen ในการอธิบายเกี่ยวกับผึ้งในสกุล Apis ที่พบวา

บางสวนของลําตัว เชน ขา และโพรบอสซิสหดสั้นลง ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่ออยูในสภาพอากาศที่หนาวเย็น 

ดังนั้น ชันโรงที่มีถิ่นอาศัยแพรกระจายทั่วไปในบริเวณเขตรอนและบริเวณกึ่งเขตรอน  ซึ่ง

มีลักษณะทางภูมิศาสตรที่แตกตางกัน  อาจจะมีผลทําใหลักษณะทางสัณฐานวิทยาของชันโรงซึ่ง       

สวนใหญเปนอวัยวะที่เกี่ยวของกับการหาอาหารและขนาดลําตัว เชน ปกหนา (fore wing) ปกหลัง 

(hind wing) หนวด (antenna) ขาหลัง (hind leg) มีความแตกตางกันไปตามความแตกตางของ

พื้นที่อาศัยเนื่องจากไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมทั้งปจจัยทางกายภาพและปจจัยทางชีวภาพ 

(biotic factors) ที่แตกตางกัน  ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเหลานี้ไมสามารถจําแนกไดดวยตาเปลา 

จึงตองใชวิธีการวิเคราะหทางมอรโฟเมตริกที่มีความละเอียดมากพอที่จะศึกษาลักษณะความ

แตกตางทางสัณฐานวิทยาของชันโรงที่พบในพื้นที่ที่มีลักษณะทางภูมิศาสตรที่แตกตางกัน

จากการสํารวจชนิดของชันโรงในประเทศไทยพบวา Trigona collina Smith,1857 สามารถ

แพรกระจายตั้งแตบริเวณพื้นที่ที่มีระดับความสูง 100 – 1,500 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล (กมลชนก    

สะคําปน และ เพลินพิศ หลาแดง, 2547; ธนพร รจิตปริญญา, 2543) โดยพบในบริเวณที่ราบเขตที่มี

การเพาะปลูก ปาดิบแลง และปาเบญจพรรณ (กมลชนก สะคําปน และ เพลินพิศ หลาแดง, 2547; 

มาลินี  ศรีพรมมา, มาลี เรืองฤดี และ แสงจันทร ชุติยารัตน, 2547)  เนื่องจาก T. collina จะสรางรัง 

อยูในโพรงใตดินหรือจอมปลวก จึงไดรับผลกระทบนอยกวาชันโรงชนิดอื่น ซึ่งจะถูกทําลายที่อยู

อาศัยไดงายเพราะสวนใหญจะสรางรังอยูในโพรงของตนไม T. collina จึงสามารถดํารงชีวิตอยูและ



3

แพรกระจายพันธุไดทั่วไปในประเทศไทย อยางไรก็ตามประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอนมีความ

หลากหลายทางชีวภาพสูงและมีลักษณะทางภูมิศาสตรที่มีความแตกตางกัน พบวา ชันโรง           

T. collina  มีการแพรกระจายพันธุอยูไดในสภาพพื้นที่ตาง ๆ เหลานี้  ดังนั้น ชันโรง T. collina  ที่มี

ถิ่นอาศัยอยูในระบบนิเวศหรือสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน อาจจะมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่

แตกตางกัน และเนื่องจากยังไมมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความแตกตางของชันโรงดวยวิธีการ

วิเคราะหทางมอรโฟเมตริก ซึ่งเปนวิธีการที่ใชลักษณะทางสัณฐานวิทยามาวิเคราะหรวมกับการ

วิเคราะหทางสถิติ และสามารถนํามาใชจัดจําแนกสายพันธุหรือจัดกลุมความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต

ที่กระจายตัวอยูในถิ่นที่อยูอาศัยตาง ๆ และจําแนกความแตกตางของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะทาง

สัณฐานวิทยาคลายคลึงกันหรือมีความสัมพันธใกลเคียงกันได  จึงควรมีการศึกษาวิจัยในดาน

ดังกลาวเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับชันโรงตอไป 

วัตถุประสงค

1.  เพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของชันโรง T. collina ที่พบในเขตภาคเหนือและ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  โดยใชการวิเคราะหทางมอรโฟเมตริก

2.  เพื่อจัดกลุมชันโรง T. collina ที่พบในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทยตามความแตกตางของลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

ขอบเขตของการวิจัย

ศึกษาความแตกตางทางสัณฐานวิทยาของชันโรง T. collina ที่พบตั้งแตบริเวณเหนือเสน

ละติจูดที่ 16 ๐ เหนือ ถึง 20 ๐ เหนือ ของประเทศไทย  โดยใชการวิเคราะหทางมอรโฟเมตริก 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1.  สามารถจัดกลุมชันโรง T.  collina  ที่พบในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทย  โดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการวิเคราะหทางมอรโฟเมตริก

2.  ขอมูลที่ไดสามารถนําไปใชประกอบการศึกษาทางสัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน        

นิเวศวิทยาและการกระจายตัวทางภูมิศาสตรของชันโรง


