
บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

อนุกรมวิธานของชันโรง

ชันโรงจัดอยูในกลุมเดียวกับผึ้งที่ใหน้ําผึ้ง (true honey bees) ซึ่งเปนแมลงที่มี

วิวัฒนาการสูง (สิริวัฒน วงษศิริ, 2532) และจากหลักฐานการคนพบซากฟอสซิลของชันโรง

Trigona prisca ในรัฐนิวเจอรซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนฟอสซิลที่เกาแกที่สุดในยุคครีตาเชียส

(late mesozoic cretaceous) ชวง 96 – 74 ลานป  จึงนับวาชันโรงเปนแมลงที่มีการสืบทอด

เผาพันธุและมีวิวัฒนาการมายาวนานและนานกวาผึ้งสกุล Apis (Velthuis, 1997)  

นักอนุกรมวิธานไดจัดเรียงลําดับขั้น (taxonomic hierarchy) ของชันโรงไวดังนี้ (Elzinga, 

2000)

          Kingdom          Animalia

          Phylum       Arthropoda

                    Class Insecta

                        Order                   Hymenoptera

                             Family  Apidae

                                  Subfamily        Meliponinae

  Genus Trigona

ลักษณะสําคัญของชันโรงที่อยูในวงศยอย Meliponinae ซึ่งแตกตางจากวงศยอย Apinae 

คือ ไมมีเหล็กใน เสนปกของปกคูหนาลดลง เสนปกไมชัดเจนและมีกลุมขนแข็งคลายแปรง

(penicillum) อยูบริเวณปลายสุดของขาหลัง (Wille, 1983) วงศยอย Meliponinae ได ถูกจัดจําแนก

ออกเปน 3 สกุล คือ สกุล Melipona พบในเขตรอนชื้นของอเมริกาใต สกุล Trigona และสกุล  

Hypotrigona  พบในเขตรอนชื้นบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Sakagami, Inoue &  Salmah, 1990)  
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สัณฐานวิทยาทั่วไปของชันโรง

ชันโรงโดยเฉลี่ยมีขนาดเล็กกวาผึ้งพันธุประมาณ 2 - 3 เทา และอาศัยอยูรวมกันอยูเปน

สังคมเชนเดียวกับผึ้งที่น้ําหวาน  ภายในรังชันโรงแบงออกเปน 3 วรรณะคือ นางพญา (queen)    

ชันโรงงาน (worker) และตัวผู (drone) 

ภาพ 1  ลักษณะทางดานสัณฐานวิทยาของชันโรง

                                              (ที่มา: Sakagami, Inoue &  Salmah, 1985)

ลักษณะทั่วไปของนางพญา เปนวรรณะที่มีขนาดใหญที่สุดเมื่อเทียบกับอีก 2 วรรณะ 

สวนหัว อก และทองมีขนาดใหญกวาชันโรงงานและตัวผู แตชันโรงสกุล Melipona บางชนิด

นางพญามีสวนหัวและสวนทองเล็กกวาชันโรงงาน เชน Melipona marginata Lepeletier และ   

M. quadrifasciata Lepeletier (Sung et al., 2004 citing Imperatriz - Fonseca & Zucchi, 

1995) ขาคูหนาและคูกลางคอนขางเล็ก ขาหลังเรียวไมมีตะกราเก็บเกสรและตอมไข (wax gland)

(Amano, Nemoto & Heard, 1999) นางพญาไดมาจากการคัดเลือกของชันโรงงานและปจจัยสําคัญ

ที่สุดซึ่งเปนตัวกําหนด คือปริมาณอาหารที่ไดรับในระหวางที่มีการเจริญเติบโต ตัวออนที่จะเจริญไป

เปนนางพญาจะไดรับปริมาณอาหารมากกวาตัวออนที่จะเจริญเปนชันโรงงาน

ลักษณะทั่วไปของชันโรงงานมีขนาดลําตัวเล็กกวานางพญา ฟน (maxillum) เจริญดี เสน

ปกคูหนาเห็นไมชัดเจน ขาหลังมีขนาดใหญที่สุดและมีอวัยวะที่ใชเก็บเกสรเพื่อนํากลับไปเก็บที่รัง
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เรียกวา ตะกราเก็บเกสร (pollen basket) อยูบริเวณดานนอกของทิเบียมีลักษณะเปนแองหรือหลุม 

ซึ่งมีขนแข็งและหนาจํานวนมากชวยในการเก็บเกสร และมีขนแข็งคลายแปรง (rastellum or pollen 

comb) อยูบริเวณปลายสุดดานในของทิเบียเพื่อชวยในการกวาดเกสรจากบาซิทารซัสของขาหลัง

อีกขาง (Roubik, 1989)

ลักษณะทั่วไปของชันโรงตัวผู มีรูปรางและลักษณะคลายชันโรงงาน มีขนาดลําตัวเล็กกวา

หรือใกลเคียงกัน มีตารวมขนาดใหญเจริญและพัฒนาดี (Sung et al., 2004) กรามพัฒนานอยมาก

ไมเหมาะตอการใชงาน (Roubik, 1989) หนวดยาวกวาวรรณะชันโรงงานและนางพญา สวนทอง

ปลองสุดทายมีอวัยวะสืบพันธุ (genitalia) ขาคูหลังของชันโรงตัวผูมีลักษณะคลายชันโรงงาน  แตมี

ขนาดเล็กและมีรูปรางคลายทรงกระบอกมากกวา (Amano, Nemoto & Heard, 1999)

ชีววิทยาของชันโรง

ชันโรงจะอาศัยอยูรวมกันภายในรัง (colony) มีการแบงหนาที่การทํางานเชนเดียวกับผึ้ง

โดยชันโรงนางพญาเกิดจากไขที่ไดรับการผสม มีขนาดลําตัวใหญกวาชันโรงงาน ชันโรงนางพญา

ทําหนาที่ในการผสมพันธุ วางไขและผลิตสารเฟอโรโมน (pheromone) เพื่อควบคุมกิจกรรมตาง ๆ

ที่เกิดขึ้นภายในรัง (Velthuis, 1997)  สําหรับชันโรงงานนั้นมีลําตัวขนาดเล็ก เปนเพศเมียที่เกิดจาก

ไขที่ไดรับการผสมเชนเดียวกับชันโรงนางพญา มีตอมไขอยูบริเวณสวนทอง ชันโรงงานทําหนาที่ใน

การหาออกไปเก็บน้ําหวาน เกสร ยางไม ดูแลตัวออนและนางพญา ทําความสะอาดรัง หาวัสดุสราง

รัง ซอมแซมรังและกลุมเซลลตัวออน (brood chamber) และยังทําหนาที่ในการปองกันรังอีกดวย

(Velthuis, 1997; Wille, 1983)  สวนชันโรงตัวผูเกิดจากไขที่ไมไดรับการผสม ซึ่งบางครั้งอาจเกิดจาก

การวางไขของชันโรงงาน ชันโรงตัวผูทําหนาที่ผสมพันธุกับชันโรงนางพญาตัวใหมในฤดูผสมพันธุ

เพียงอยางเดียวเทานั้น (Velthuis, 1997) เมื่อชันโรงตัวผูบินออกจากรังแลวจะไมสามารถบินกลับ

รังเดิมไดอีก เนื่องจากชันโรงงานที่ทําหนาที่รักษาปากทางเขาออกรังไมยอมใหชันโรงตัวผูกลับเขาไป

ภายในรัง (สุระพงศ สายบุญ, 2538)

ลักษณะการสรางรัง

การสรางรังของชันโรงเกิดจากประชากรในรังเกามีจํานวนมากเกินไปและมีนางพญา     

รุนลูก (daughter queen) เกิดขึ้นมาแทนที่นางพญารุนแม  ทําใหตองแยกรังออกไปสรางใหมหรือ

เกิดจากการยายรัง (swarming) เพราะขาดแคลนอาหาร (Wille, 1983)  แตเนื่องจากชันโรงไมมีเหล็กใน
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และมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับผึ้งพันธุ ดังนั้น พฤติกรรมของชันโรงแตละชนิดในการเลือกสถานที่

สําหรับสรางรังจึงแตกตางกันเพื่อปองกันประชากรในรังจากศัตรูธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่ไม

เหมาะสม  ลักษณะของการสรางรังแบงออกได 3 กลุมดังนี้  กลุมที่ 1 สรางรังอยูตามโพรงของ

ตนไมขนาดใหญ  เชน   T. fimbriata, T. apicalis, T. terminata  กลุมที่ 2 สรางรังอยูในโพรงใตดิน  

ใตโพรงไมหรือสรางรังอยูในจอมปลวก เชน T. collina  สําหรับในกลุมที่ 3 จะสรางรังในโพรงตาม

สิ่งกอสราง  โพรงของกําแพงผนังตึก รูเสาบานหรือทอพีวีซี  เชน T. laeviceps, T. latigenalis,      

T. fuscobalteata (มาลินี  ศรีพรมมา, มาลี  เรืองฤดี และ แสงจันทร  ชุติยารัตน, 2547; O’ Toole 

& Raw, 1999; Velthuis, 1997)  การสรางรังหรือแยกรังใหมของชันโรงจะแตกตางจากการยายรัง

ของผึ้ง ซึ่งผึ้งงานจํานวนมากจะบินออกจากรังเดิมไปพรอมกับผึ้งนางพญา แลวคอยออกสํารวจ

ที่ตั้งรังใหมเมื่อบินมาถึงที่พักชั่วคราวและจะไมกลับไปรังเกาอีก  แตสําหรับชันโรงจะสงชันโรงงาน

ออกไปสํารวจสถานที่สรางรังใหมกอนที่จะทําการยายรัง เมื่อพบสถานที่สรางรังที่เหมาะสมแลว

ชันโรงจะเริ่มสรางรังโดยนําวัตถุดิบจากรังเดิม ไดแก cerumen น้ําหวานและเกสรไปสรางเปน       

รังใหม หลังจากสรางรังใหมเสร็จแลว ชันโรงนางพญาตัวใหมที่ยังไมไดรับการผสมพันธุ (virgin 

queen) กับชันโรงงานบางสวนจะบินออกจากรังเกาไปยังรังใหม (O’ Toole & Raw, 1999)  นอกจาก

ลักษณะการสรางรังที่แตกตางกันแลว ทางเขารังของชันโรงแตละชนิดจะมีรูปรางและลักษณะ

จําเพาะที่แตกตางกันไปดวย ซึ่งสามารถใชในการจําแนกชนิดของชันโรงในเบื้องตนได เชน             

T. apicalis ทางเขารังมีลักษณะเปนปากแตรแบนมีสีเหลืองอําพันและมีชันโรงงานบินอยูรอบ ๆ เพื่อ

ทําหนาที่ในการปองกันรัง T. terminata  ทางเขารังมีลักษณะเปนปากแตรออนนุมและมีสีน้ําตาล

สรางรังอยูในโพรงของตนไม T. collina ทางเขารังเปนทอกลมยาว แข็งและเปราะ T. laeviceps, 

T.fuscobalteata และ T. latigenalis จะไมสรางเปนทอยาว  แตจะมียางเหนียวอยูบริเวณรอบ ๆ 

ทางเขารัง (วันดี  วัฒนชัยยิ่งเจริญ และคณะ, 2547)

รังของชันโรงโดยทั่วไปจะแบงออกเปน 5 สวน คือ 1) กลุมของเซลลตัวออน (brood 

chamber)  2) สวนที่เก็บอาหาร (storage pots) ไดแก ถวยทรงไขที่บรรจุเกสร (pollen pots) และ

ถวยทรงไขที่บรรจุน้ําหวาน (honey pots) 3) involucrum 4) batumen และ 5) ทางเขารัง          

(O’ Toole & Raw, 1999; Roubik, 1989) วัตถุดิบหลักที่นํามาสรางรังประกอบดวยยางไมและ

cerumen ซึ่งทํามาจากไขที่ผลิตมาจากตอมไข (wax gland) ของชันโรงงานนําไปผสมกับ propolis 

ซึ่งเปนยางไมที่ไดจากพืช  โดยบริเวณกลุมเซลลตัวออน (brood chamber) จะถูกลอมรอบดวย

involucrum หลายชั้น  สวนบริเวณที่ใชเก็บเกสรและน้ําหวานจะสรางจาก cerumen และสําหรับ

batumen มีลักษณะเปนชั้นหนาและแข็ง สรางขึ้นมาลอมรอบสวนของรังทั้งหมด เพื่อปองกันรังจาก

ศัตรูธรรมชาติหรือจากน้ํา (O’ Toole & Raw, 1999; Velthuis, 1997) 
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ความหลากหลายและการกระจายตัวของชันโรง

ชันโรงมีการแพรกระจายอยูทั่วไปในบริเวณเขตรอน (tropics) และบริเวณกึ่งเขตรอน

(subtropics) ซึ่งปจจุบันมีการสํารวจพบชันโรงทั่วโลกและไดทําการจัดจําแนกแลวพบวามีประมาณ

400 ชนิด 50 สกุล ในทวีปอเมริกามีจํานวนชันโรงมากที่สุดคือมากกวา 300 ชนิด 30 สกุล  จากการ

สํารวจชนิดของชันโรงในเขต Indo – Malayan พบวาประเทศไทยมีชันโรงจํานวน 22 ชนิด

(Sakagami, Inoue &  Salmah, 1985) และจากการศึกษาการแพรกระจายของชันโรงสามารถจัด

กลุมชันโรงตามถิ่นอาศัยตามระดับความสูงเหนือน้ําทะเลที่แตกตางกันได 3 ระดับ คือ ที่ระดับ

ความสูง 0 – 500 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล จะพบชันโรง T. laeviceps, T. canifrons และ T. apicalis  

ที่ระดับความสูง 500 – 1,500 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล พบชันโรง T. collina  และ T. thoracica

และที่ระดับความสูง 1,500 – 2,500 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล จะพบ T. itama และ T. moorei

(Sakagami, Inoue &  Salmah, 1990) 

ปจจุบันในประเทศไทยมีรายงานการสํารวจพบชันโรงจํานวนทั้งสิ้น 32 ชนิด  จึงถือไดวา

ประเทศไทยเปนจุดศูนยกลางของการกระจายพันธุในทวีปเอเชีย (วิชาญ เอียดทอง, 2546) ซึ่งใน   

ป พ.ศ. 2547 ไดคนพบชันโรงสิรินธร (T. sirindhornae Michener and Boongird) ซึ่งเปนชันโรง

ชนิดใหมที่พบในจังหวัดระนองของประเทศไทย (สมนึก  บุญเกิด, 2547; Michener & Boongird, 

2004) และในป 2004 ไดมีการสํารวจพบชันโรง T. binghami Schwarz, 1939 และ T. minor

Sakagami, 1978 ที่องคการสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ อ.แมริม จังหวัดเชียงใหม 

จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดแมฮองสอน ซึ่งยังไมเคยมีบันทึกการพบในประเทศไทยมากอน 

(Klakasikorn et al., 2005) (ตาราง 1) 
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ตาราง 1  รายชื่อชนิดของชันโรงที่พบในประเทศไทย

ชื่อวิทยาศาสตร Schwarz

(1939)

Sakagami et al.

(1985)

Michener &

Boongird (2004)

Klakasikorn            

et al. (2005)
T. aliceae *
T. apicalis * * *
T. atripes *
T. binghami *
T. canifrons * *
T. collina * * *
T. doipaensis * *
T. ferrea *
T. fimbriata * *
T. flavibasis *
T. fuscibasis *
T. fuscobalteata * * *
T. geissleri * *
T. hirashimai *
T. iridipennis *
T. itama * *
T. laeviceps * *
T. latigenalis *
T. melanoleuca * *
T. melina * *
T. minor *
T. nitidiventris *
T. pagdeni * *
T. pagdeniformis *
T. peninsularis * *
T. sarawakensis *
T. scintillans * *
T. sirindhornae *
T. terminata * * *
T. thoracica                * * *
T. valdezi *
T. ventralis * *

รวม 21 22 1 10
ที่มา : Klakasikorn et al., 2005; Michener & Boongird, 2004; Sakagami et al., 1985; Schwarz, 1939
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บทบาทและความสําคัญของชันโรง

สมนึก บุญเกิด (2539) รายงานวาชันโรงมีพฤติกรรมการดํารงชีวิตคลายกับพวกผึ้ง เชน

การตอมดอกไม การเก็บเกสรและน้ําหวาน  แตชันโรงจะตอมดอกไมอยางสม่ําเสมอ สามารถเก็บ

เกสรและตอมดอกไมทุกดอกในขณะที่ผึ้งพันธุจะไมลงตอมดอกไมที่มีผึ้งชนิดอื่นหรือรังอื่นลงตอม

และทิ้งกลิ่นไว  ชันโรงจึงมีความสําคัญในการชวยผสมเกสรใหกับพืชชนิดตาง ๆ ที่อยูในระบบนิเวศ  

ทําใหผลผลิตของพืชเพิ่มสูงขึ้นและชวยใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพตามไปดวย และจาก

การศึกษาประสิทธิภาพของแมลงผสมเกสรตอการผสมเกสรของทุเรียนพันธุชะนี พบวาแมลงที่เขา

ตอมดอกทุเรียนมากที่สุด คือชันโรง T. laeviceps คิดเปนรอยละ 80 เมื่อเทียบกับแมลงผสมเกสร

ชนิดอื่น (Boongird, 1992) และจากการศึกษาการผสมเกสรในดอกสัก  ซึ่งประสบปญหาการติดผล

นอย ทําใหไดเมล็ดพันธุไมเพียงพอตอความตองการในการขยายพันธุและผลิตกลาไมสําหรับปลูก

เปนพืชเศรษฐกิจ พบวาแมลงที่เขาตอมและเก็บละอองเกสรดอกสักมากที่สุดคือ ชันโรง T. collina  

(สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ และคณะ, 2545)  ดังนั้นจะเห็นไดวาชันโรงมีความสําคัญในพื้นที่เพาะปลูก

ทางการเกษตรเชนเดียวกันกับที่มีความสําคัญในระบบนิเวศซึ่งจะเปนประโยชนตอเกษตรกร    

อยางยิ่งในการชวยเพิ่มผลผลิตของพืชเศรษฐกิจรวมทั้งกอใหเกิดความหลากหลายของพืชในระบบ

นิเวศ

การวิเคราะหทางมอรโฟเมตริก

มอรโฟเมตริก หมายถึง การวัดรูปรางทางสัณฐานวิทยา ขอมูลที่ไดจะอยูในรูปของตัวเลข  

อัตราสวนหรือองศาของมุม  ซึ่งมีลักษณะเปนกลุมของรูปแบบ (set of form) ที่เปนความยาวระหวาง 

จุดโคออรดิเนท (coordinate) 2 จุดหรือมุมระหวางเสน 2 เสน  ที่อยูในระนาบ X และ Y  และนําขอมูล   

ที่ไดจากการวัดมาวิเคราะหผลดวยวิธีทางสถิติกอนที่จะนําผลที่ไดจากการวิเคราะหไปใชประโยชน

เพื่อจําแนกความแตกตางของสิ่งมีชีวิต  ตลอดจนสามารถวินิจฉัยชนิดของสิ่งมีชีวิตที่กําลังศึกษาได

(เพ็ญศรี ตังคณะสิงห, 2531) การศึกษาแมลงโดยวิเคราะหทางมอรโฟเมตริกสามารถวิเคราะหได

อยางแมนยํา  เพราะลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแมลงที่นํามาวัดนั้นเปนโครงรางแข็งภายนอก

(exoskeleton) ซึ่งคงรูปและมีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก  ถึงแมจะเก็บตัวอยางไวในน้ํายาดองหรือ

อบแหง (Daly,1985)
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Limbipichai (1990) ไดศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผึ้งโพรง Apis cerana  ใน

ประเทศไทยและคาบสมุทรมลายู โดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยาในการวิเคราะหทาง            

มอรโฟเมตริก 58 ลักษณะ พบวา สามารถจัดกลุมผึ้งโพรงในประเทศไทยไดเปน 3 กลุม คือ ผึ้งโพรง

ที่ไดมาจากทางตอนเหนือ ทางตอนใต และเกาะสมุย โดยผึ้งโพรงที่ไดจากทางตอนเหนือมีขนาด

ลําตัวใหญที่สุด รองลงมา คือ ผึ้งโพรงจากเกาะสมุย และทางตอนใต ตามลําดับ และจากการศึกษา

ความหลากหลายของผึ้งโพรง A. cerana ในประเทศฟลิปปนส พบวาตัวอยางผึ้งจากหมูเกาะ

Palawan มีความแตกตางกันอยางชัดเจนกับผึ้งในหมูเกาะ Luzon หมูเกาะ Visayas และหมูเกาะ

Mindanao และยังสามารถแบงกลุมผึ้งในหมูเกาะ Luzon ไดเปน 2 กลุม คือ ผึ้งจากบริเวณที่ราบสูง

(highland) กับผึ้งจากบริเวณที่ราบต่ํา (lowland) ซึ่งผึ้งทั้งสองบริเวณนี้มีความแตกตางทางดาน

ลักษณะสัณฐานวิทยาอยางมีนัยสําคัญ (Tilde et al., 2000) ในเขตมณฑลยูนนานของประเทศจีน

Tan และคณะ (2003) ไดทําการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผึ้ง A. cerana  จํานวน 38 ลักษณะ

พบวาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ A. cerana มีความสัมพันธกับเขตภูมิศาสตร  โดยตัวอยางผึ้ง

จากพื้นที่ทางตอนเหนือและที่มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเลมากจะมีขนาดใหญและสีดํากวา ซึ่งผล

ที่ไดสอดคลองกับตัวอยางผึ้ง A. cerana จากประเทศเนปาลและทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย

สวนผึ้ง A. cerana ที่เก็บจากพื้นที่ทางตอนใตสามารถจัดอยูในกลุมเดียวกับผึ้งจากประเทศไทยและ

เวียดนามได และจากรายงานการศึกษาประชากรของผึ้ง A. cerana บริเวณทางตอนใตของเทือกเขา

หิมาลัย ซึ่งทําการศึกษาจากพรมแดนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปากีสถานถึงพรมแดนทาง

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศพมา มีระยะหางเฉลี่ย 50 กิโลเมตรในแตละตําแหนง รวม

ระยะทางทั้งสิ้น 2,200 กิโลเมตร โดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยา 55 ลักษณะ พบวามีลักษณะ

ทางสัณฐานวิทยาเพียง 22 ลักษณะ ที่สามารถจําแนกกลุมประชากรผึ้งโพรงออกเปน 4 กลุม ซึ่ง 2 

ใน 4 กลุมนี้สามารถแยกเปนกลุมยอยไดอีกกลุมละ 3 กลุมยอย และพบวาการจําแนกกลุมประชากร    

ผึ้ง A. cerana ทั้ง 4 กลุมนี้มีความสัมพันธกับสภาพภูมิประเทศที่แตกตางกันซึ่งมีผลมาจากความ

แตกตางกันของระดับความสูงเหนือน้ําทะเล โดยขนาดของตัวอยางผึ้งที่เก็บจากทางทิศตะวันตกจะ

มีขนาดใหญกวาตัวอยางผึ้งที่ไดจากทิศตะวันออก แตจะมีขนาดเพิ่มขึ้นเมื่อระดับความสูงเหนือ

ระดับน้ําทะเลเพิ่มขึ้น (Hepburn et al., 2001)

ทรรศนีย  ไชยวงศ (2544) ไดวิเคราะหทางมอรโฟเมตริกของผึ้งมิ้ม A. florea Fabricius, 

1787  ในประเทศไทย โดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยา 22 ลักษณะ พบวาไมสามารถจัดกลุม    

ผึ้งมิ้มในประเทศไทยได แตลักษณะทางสัณฐานวิทยา 4 ลักษณะ คือ forewing – length of radial 

cell (RCL) length of metatarsus (ML) total length of 3rd sternite (SL3) และ total length of 
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antenna (AL) สามารถนํามาจําแนกตัวอยางผึ้งมิ้มจากเกาะสมุยแยกออกจากแผนดินใหญของ

ประเทศไทยได

จากการศึกษาผึ้งพันธุ A. mellifera ในแถบเอทิโอเปยของ Amssalu และคณะ (2004) 

จํานวน 285 รัง ทําการวัดลักษณะทางสัณฐานวิทยา 13 ลักษณะ ดวยวิธีวิเคราะหตัวแปรหลายตัว

เพื่อจําแนกกลุมประชากรผึ้ง พบวาสามารถจัดกลุมประชากรผึ้งที่มีลักษณะเหมือนกันได 5 กลุม 

ซึ่งมีพื้นที่อาศัยที่มีนิเวศวิทยาแตกตางกันอยางชัดเจน คือ กลุมที่ 1 ผึ้ง A. mellifera jemenitica 

อาศัยอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือ พื้นที่แหงแลงทางตะวันออกและพื้นที่ราบต่ํากึ่งทะเลทราย      

กลุมที่ 2 ผึ้ง A. m. scutellata อาศัยอยูทางตะวันตก ทางตอนใต และบริเวณพื้นที่ชุมน้ําตอนกลาง

ทางตะวันตกเฉียงใต กลุมที่ 3 ผึ้ง A. m. bandasii พบในบริเวณพื้นที่สูง กลุมที่ 4 ผึ้ง A. m. 

monticola พบอาศัยอยูแถบภูเขาสูงทางตอนเหนือ และกลุมผึ้ง A. m. woyi - gambell อาศัยอยู

บริเวณกึ่งแหงแลงทางตะวันตกเฉียงใตไปจนถึงบริเวณพื้นที่ราบต่ําแถบชนบท

Sung และคณะ (2004) ไดทําการศึกษาความแตกตางทางสัณฐานวิทยาของชันโรง     

T. ventralis hoozana ทั้ง 3 วรรณะ โดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยา 14 ลักษณะในการวิเคราะห

ดวยวิธีทางมอรโฟเมตริก พบวาชันโรงนางพญามีขนาดใหญที่สุด ยกเวน ความกวางของตารวม

และความยาวของเมโซสคูตัม ชันโรงตัวผูมีตารวมขนาดใหญที่สุดและมีเมโซสคูตัมยาวกวาชันโรง

นางพญา และเมื่อเปรียบเทียบอัตราสวนระหวางชันโรงทั้ง 3 วรรณะ พบวาชันโรงงานกับชันโรง    

ตัวผูมีขนาดและรูปรางลักษณะทางสัณฐานวิทยาคลายคลึงกันมากกวาเมื่อเทียบกับชันโรง

นางพญา  


