
บทที่  5

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา

สรุป

การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของชันโรง T. collina ดวยวิธีทางมอรโฟเมตริก จํานวน 

23 ลักษณะ คือ ความยาวลําตัว (body length, B) ความยาวของหนวด (length of antenna, AL) 

ความยาวของแฟลเจลลัม (length of flagellum, FL) ความยาวของสเคป (length of scape, SCL) 

ความกวางของปกหนา (width of fore wing, FWW) ความยาวของปกหนา (length of fore wing, FWL)

ความยาวของเสนปกหนา (length of radial cell, RCL) ความกวางของปกหลัง (width of hind 

wing, HWW) ความยาวของปกหลัง (length of hind wing, HWL) จํานวนของฮามูไล (number of 

hamuli, NH) ความยาวของเวนนอล โลบ (length of vannal lobe, VnL) ความยาวของฟเมอร 

(length of femur, FML) ความยาวของทิเบีย (length of tibia, TBL) ความยาวของบารซิทาซัส 

(length of basitarsus, BTL) ความกวางของเมโซสคูตัม (width of mesoscutum, MSW) ความยาว 

ของเมโซสคูตัม (length of mesoscutum, MSL) ความกวางของเมโซสคูเทลลัม (width of 

mesoscutellum, STW) ความยาวของเมโซสคูเทลลัม (length of mesoscutellum, STL) ความยาว

ของกลอสซา (length of glossa, GSL) ความยาวของลาเบียล เพาพ (length of labial palp, LPL) 

ความยาวของโพรบอสซิส (length of proboscis, PBL) ความกวางของกราม (width of mandible, 

MNW) ความยาวของกราม (length of  mandible, MWL) จากตัวอยางชันโรง 54 รัง รังละ 30 ตัว 

พบวา ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกลุมตัวอยางชันโรงที่พบในเขตภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุมตัวอยางที่แบงตามเสนละติจูดและลองติจูดไดเปนกลุมตัวอยาง

ชันโรงที่พบในเขตภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโนมที่

แสดงใหเห็นความแตกตางของลักษณะตาง ๆ ของชันโรง โดยแบงออกเปนกลุมตัวอยางชันโรงที่พบ

ในภาคเหนือ (ภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนลาง) และกลุมตัวอยางชันโรงที่พบในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ แตยังไมสามารถแยกเปน 2 กลุมอยางชัดเจน เมื่อทําการจําแนกกลุมตัวแปร

และจัดกลุมตัวอยางประชากรดวยสถิติ factor analysis และ cluster analysis ตามลําดับ
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ผลจากการจําแนกกลุมตัวแปรดวยสถิติ factor analysis โดยการจัดกลุมลักษณะทาง

สัณฐานวิทยาที่มีความสัมพันธกันนํามารวมไวในกลุมเดียวกัน พบวาจากการวิเคราะหปจจัยใน  

ครั้งที่ 1 มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาหรือตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธิ์มากกวาคาสัมบูรณ 0.6 จํานวน 

19 ลักษณะ และเมื่อนําไปวิเคราะหปจจัยครั้งที่ 2 สามารถจําแนกกลุมตัวแปรไดเปน 4 กลุมปจจัยใหม  

ซึ่งปจจัยที่ 1 สัมพันธกับปกหนา ปกหลัง และสวนของโพรบอสซิส ปจจัยที่ 2 สัมพันธกับหนวดและ

สวนบนของอกปลองที่ 2 ปจจัยที่ 3 สัมพันธกับสวนของขาหลัง และความกวางของกราม และปจจัย 

ที่ 4 สัมพันธกับความยาวลําตัวและจํานวนฮามูไล  และเมื่อเขียนกราฟการกระจายของชันโรงดวย

ปจจัยใหมทั้ง 4 กลุม พบวา ปจจัยที่ 4 มีแนวโนมที่จะจําแนกตัวอยางชันโรงที่พบในภาคเหนือออก

จากชันโรงที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แตยังไมสามารถจําแนกออกมาเปน 2 กลุมไดอยางชัดเจน

ผลการศึกษาการจําแนกกลุมตัวอยางประชากรชันโรง T. collina ที่พบในเขตภาคเหนือ

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุมตัวอยางชันโรงที่พบในเขตภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนลาง 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยสถิติ cluster analysis โดยใชกลุมปจจัยใหม 4 กลุม พบวา

ปจจัยใหมหรือลักษณะทางสัณฐานวิทยาของชันโรงไมมีผลทําใหเกิดความแตกตางกันอยางชัดเจน

ระหวางกลุมตัวอยางประชากร 

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของลักษณะทางสัณฐานวิทยาของตัวอยาง

ชันโรง T. collina ที่พบในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา คาเฉลี่ยลักษณะทาง

สัณฐานวิทยามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยลักษณะทางสัณฐานวิทยา

ในสวนของหนวด ปกหนา ปกหลัง และโพรบอสซิสของกลุมตัวอยางชันโรงที่พบในเขตภาคเหนือมี

คาเฉลี่ยมากกวากลุมตัวอยางชันโรงที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับคาเฉลี่ยลักษณะทาง

สัณฐานวิทยาในสวนของขาหลัง และสวนบนของอกปลองที่ 2 ของกลุมตัวอยางชันโรงที่พบในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีคามากกวากลุมตัวอยางชันโรงที่พบในภาคเหนือ นอกจากนี้ ยังพบวา 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาสวนใหญของกลุมตัวอยางชันโรงที่พบในภาคเหนือมีขนาดใหญกวากลุม

ตัวอยางชันโรงที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการเปรียบเทียบเชิงซอนดวย

วิธีของ Scheffe (SPSS for Windows 11.0, 2547) เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของ

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของชันโรง T. collina ที่พบในเขตภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนลาง 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาจากลักษณะทางสัณฐานวิทยา 13 ลักษณะ มีลักษณะทาง

สัณฐานวิทยา 6 ลักษณะ ไดแก ความยาวของหนวด (AL) ความยาวของปกหนา (FWL) ความยาว

ของปกหลัง (HWL) ความยาวของกลอสซา (GSL) ความยาวของลาเบียล เพาพ (LPL) และความยาว
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ของโพรบอสซิส (PBL) ที่สามารถจําแนกกลุมตัวอยางชันโรง T. collina ที่พบในเขตภาคเหนือตอนบน

ออกจากตัวอยางชันโรงที่พบในเขตภาคเหนือตอนลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อภิปรายผลการศึกษา

จากการวิเคราะหทางมอรโฟเมตริกของตัวอยางชันโรง T. collina จํานวน 54 รัง รังละ  30 ตัว 

โดยเก็บตัวอยางในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบวา ไมสามารถแยก 

กลุมตัวอยางชันโรงที่พบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดอยางชัดเจน จากการ

วิเคราะหการจําแนกกลุมตัวแปรและการจัดกลุมตัวอยางชันโรง T. collina ดวยสถิติ factor analysis

และ cluster analysis  โดยเมื่อพิจารณาจากภาพการกระจายตัวของตัวอยางชันโรงที่พบในภาคเหนือ

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใชปจจัยใหมทั้ง 4 กลุม พบวาปจจัยที่ 1 ปจจัยที่ 2 และปจจัยที่ 3 

กลุมตัวอยางชันโรงมีการกระจายตัวอยูทั่วไป ยกเวน ความยาวลําตัวและจํานวนฮามูไล ซึ่งถูกจัด       

อยูในปจจัยที่  4 มีแนวโนมที่แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางชันโรงที่พบในเขตภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีความแตกตางกัน ดังแสดงในภาพที่ 14 16 และ 17 แตยังไมสามารถแยก

เปนกลุมไดอยางชัดเจน และเมื่อพิจารณาจากภาพที่ 20 22 และ 23 พบวากลุมตัวอยางชันโรงที่

พบในภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนลางไมสามารถจําแนกกลุมกันได แตมีแนวโนมที่จะ  

แยกออกจากกลุมตัวอยางชันโรงที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสอดคลองกับผลการเขียน

เดนโดรแกรมที่พบวาตัวอยางชันโรงจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หมายเลข 21 กับ 28 และ

หมายเลข 29) มีความสัมพันธหรือมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาใกลเคียงกันกับกลุมตัวอยางชันโรง

ภาคเหนือ และตัวอยางชันโรงจากภาคเหนือ (หมายเลข 15) ซึ่งมีความสัมพันธใกลเคียงกับกลุม

ตัวอยางชันโรงจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงถูกนําเขามารวมไวในกลุมเดียวกัน เมื่อพิจารณา

บริเวณแหลงอาศัย พบวาชันโรงที่พบในภาคเหนือมีการสรางรังอยูในแหลงชุมชนใกลแหลงน้ําและ

แหลงอาหารเชนเดียวกันกับชันโรงที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจากการเปรียบเทียบ

ความแตกตางคาเฉลี่ยลักษณะทางสัณฐานวิทยา (One – way ANOVA) โดยแบงเปน 3 บริเวณ 

พบวา กลุมตัวอยางชันโรงที่พบในภาคเหนือตอนลางมีคาเฉลี่ยลักษณะทางสัณฐานวิทยาบาง

ลักษณะที่ไมแตกตางจากกลุมตัวอยางชันโรงที่พบในภาคเหนือตอนบนและกลุมตัวอยางชันโรงที่

พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเมื่อพิจารณาลักษณะทางสัณฐานวิทยา ไดแก คาเฉลี่ยความกวาง

ของปกหนา (FWW) ความกวางของปกหลัง (HWW) และความยาวของฟเมอร (FML) พบวาถูกจัด    

อยูในกลุมเดียวกับกลุมตัวอยางชันโรงที่พบในภาคเหนือตอนบน และเมื่อพิจารณาลักษณะทาง

สัณฐานวิทยา ไดแก ความยาวของหนวด (AL) ความยาวของปกหนา (FWL) ความยาวของปกหลัง (HWL)
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ความยาวของกลอสซา (GSL) ความยาวของลาเบียล เพาพ (LPL) และความยาวของโพรบอสซิส   

(PBL) พบวาถูกจัดอยูในกลุมเดียวกับตัวอยางชันโรงที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น จึงไม

สามารถจําแนกกลุมตัวอยางชันโรงที่พบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดอยางชัดเจน  

ทั้งนี้อาจเนื่องจากชันโรง T. collina สามารถแพรกระจายตัวทั่วไป และพบที่ระดับความสูงตั้งแต          

0 – 1,500 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล (มาลินี  ศรีพรมมา, มาลี  เรืองฤดี และ แสงจันทร ชุติยารัตน, 

2547; ธนพร รจิตปริญญา, 2543; Sakagami, Inoue & Salmah, 1990) แตสําหรับตัวอยางชันโรง

T. collina ที่พบในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญพบที่ความสูงเหนือ

ระดับน้ําทะเลโดยเฉลี่ย 0 – 500 เมตร และสรางรังอยูบริเวณพื้นที่ราบใกลเขตพื้นที่เพาะปลูกทางการ

เกษตร บริเวณแหลงชุมชน และบางตัวอยางอาศัยอยูในพื้นที่ปาเบญจพรรณ ดังนั้น บริเวณแหลงที่อยู

อาศัยจึงมีสภาพแวดลอมที่ใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะมีผลทําใหลักษณะทางสัณฐานวิทยาของชันโรง

จากทุก ๆ  ตัวอยางมีความใกลเคียงกัน  จากรายงานการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของปกหนา 

ปกหลัง ขาหลัง เทอรไกต และสเตอรไนตของผึ้งโพรง A. cerana indica บริเวณ Himachal และ 

Kashmir ในประเทศอินเดีย พบวาลักษณะทางสัณฐานวิทยาสวนใหญมีความสัมพันธเปนแบบ

ปฏิภาคโดยตรงกับความสูงเหนือระดับน้ําทะเล และลักษณะทางสัณฐานวิทยาตาง  ๆของผึ้งในบริเวณ 

Kashmir มีขนาดใหญกวาผึ้งในบริเวณ Himachal (Mattu & Verma, 1984a); (Mattu & Verma, 

1984b)  จากรายงานการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผึ้งโพรง A. cerana บริเวณตอนใต

ของเทือกเขาหิมาลัย สามารถจัดกลุมผึ้งไดเปน 4 กลุม ซึ่งมีความสัมพันธกับสภาพภูมิประเทศที่

แตกตางกันในแตละระดับความสูงเหนือระดับน้ําทะเล (Hepburn et al., 2001) เชนเดียวกับผล

การศึกษาของ Amssalu และคณะ (2004) พบวาความยาวลําตัวของผึ้งพันธุ A. mellifera ในแถบ  

เอทิโอเปยมีความสัมพันธกับความสูงเหนือระดับน้ําทะเล  โดยผึ้ง A. mellifera ที่อาศัยอยูบริเวณที่

ราบสูงมีขนาดใหญและสีดํากวาผึ้งที่อาศัยอยูบริเวณที่ราบต่ํา สอดคลองกับผลการศึกษาของ 

Radloff และ Hepburn (1997) ที่พบวาความยาวลําตัวของผึ้ง A. mellifera จะมีขนาดเพิ่มขึ้นเมื่อ

ความสูงเหนือระดับน้ําทะเลเพิ่มขึ้น 

นอกจากนั้น บริเวณที่มีสภาพภูมิอากาศที่แตกตางกันมีผลทําใหเกิดความแตกตางของ

พืชและสัตวที่อาศัยอยูในบริเวณนั้น ๆ (จิรากรณ  คชเสนี, 2537) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณอาหารและทรัพยากรที่จําเปนอื่น ๆ โดยเฉพาะพืชดอกซึ่ง

เปนพืชอาหารของชันโรง และเนื่องจากชันโรง T. collina มักจะไมคอยมีพฤติกรรมในการอพยพ

ตามฤดูกาล การแยกรัง  และการหนีรังเพื่อไปยังแหลงอาหารแหลงใหมเหมือนกับผึ้ง ทําใหชันโรง

ตองมีการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมในบริเวณที่อาศัยอยู ทั้งในดานพฤติกรรมการหาอาหาร
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และลักษณะทางสัณฐานวิทยาโดยเฉพาะรยางคที่เกี่ยวของกับการหาอาหาร ซึ่งจากรายงาน

การศึกษาประชากรผึ้ง A. mellifera ในแถบเอทิโอเปยและทวีปแอฟริกาซึ่งทั้งสองพื้นที่นี้มีความ

ซับซอนของสภาพทางภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ  พบวาสภาพแวดลอมในบริเวณแหลงที่อยู

อาศัยมีความสัมพันธกับลักษณะทางสัณฐานวิทยา ซึ่งทําใหสามารถจําแนกกลุมประชากรผึ้งพันธุได 

(Amssalu et al., 2004; Hepburn & Radloff, 1997) ดังนั้น สภาพภูมิอากาศที่ใกลเคียงกันหรือไม

แตกตางกันของพื้นที่ที่ทําการศึกษา จึงทําใหความหลากหลายของพืชอาหารใกลเคียงกัน และเปน

เหตุผลที่ทําใหลักษณะทางสัณฐานวิทยาของชันโรง T. collina ไมมีความแตกตางกันอยางชัดเจน

จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยลักษณะทางสัณฐานวิทยาของชันโรงที่พบในเขตภาคเหนือ 

(ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนลาง) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ลักษณะทาง

สัณฐานวิทยาในสวนของหนวด ปกหนา ปกหลัง และโพรบอสซิสของตัวอยางชันโรงที่พบใน

ภาคเหนือมีขนาดใหญกวาชันโรงที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนลักษณะทางสัณฐานวิทยา

ของขาหลัง สวนของอกปลองที่ 2 พบวาชันโรงที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีขนาดใหญกวา

ชันโรงที่พบในภาคเหนือ ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาบางลักษณะจากการ

วิเคราะหทางมอรโฟเมตริกของผึ้ง A. cerana ในประเทศไทยและคาบสมุทรมลายู ที่พบวาลักษณะ

ทางสัณฐานวิทยาของปกหนา ปกหลัง โพรบอสซิส ลาเบียล เพาพ ขาหลัง เทอรไกต และสเตอรไนต 

ของผึ้งโพรงที่อาศัยอยูบริเวณเหนือเสนละติจูดที่ 13 ๐ เหนือ (northern latitude) มีขนาดใหญกวา      

ผึ้งโพรงบริเวณใตเสนละติจูดที่ 13 ๐ เหนือ (southern latitude) และเกาะสมุย โดยอางอิงกฎของ 

Bergmann ที่กลาววา “สัตวที่อาศัยอยูในเขตอบอุนจะมีขนาดเล็กกวาสัตวที่อาศัยอยูในเขตหนาว” 

(Limbipichai, 1990)   และเมื่อทําการเปรียบเทียบเชิงซอนดวยวิธีของ Scheffe ของกลุมตัวอยาง

ชันโรงที่แบงตามเสนละติจูดและลองติจูด พบวาคาเฉลี่ยลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกลุม

ตัวอยางชันโรงที่พบในเขตภาคเหนือตอนบน จํานวน 6 ลักษณะ ไดแก ความยาวของหนวด (AL) 

ความยาวของปกหนา (FWL) ความยาวของปกหลัง (HWL) ความยาวของกลอสซา (GSL) ความยาว

ของลาเบียล เพาพ (LPL) และความยาวของโพรบอสซิส (PBL) สามารถจําแนกกลุมตัวอยางชันโรง

ที่พบในเขตภาคเหนือตอนบนออกจากกลุมตัวอยางชันโรงที่พบในเขตภาคเหนือตอนลาง และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือได  ทั้งนี้อาจเนื่องจากสภาพภูมิอากาศในชวงฤดูหนาวทางบริเวณภาคเหนือ

ตอนบนมีลักษณะเดนชัดกวาภาคเหนือตอนลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะอยูใกลแนว

เคลื่อนที่ของอากาศหนาวเย็นที่เคลื่อนจากเขตความกดอากาศสูงในไซบีเรียและจากประเทศจีน  

การที่กลุมตัวอยางชันโรงมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่แตกตางกันนี้อาจมีปจจัยตาง ๆ เขามา

เกี่ยวของ โดยพบวาลักษณะรูปทรงของดอกไมเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหความยาวของโพรบอสซิสมี
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ความแตกตางกันมากกวาลักษณะทางดานภูมิศาสตร (Mattu & Verma, 1983) ซึ่งจากการศึกษา

ความสัมพันธระหวางความยาวโพรบอสซิสของ bumble bees 4 ชนิดกับลักษณะรูปทรงของ

ดอกไมที่เขาตอมเพื่อดูดน้ําหวาน พบวา bumble bees ที่เขาตอมดอกไมที่มีลักษณะรูปทรงของ

ดอกเปนแบบหลอด (tubular corolla) จะมีโพรบอสซิสที่ยาวกวา bumble bees ที่เขาตอมดอกไม

ที่มีลักษณะรูปทรงของดอกแบบตื้นคลายถวย (shallow dish shape) (Yazdani & Agarwal, 1997)  

นอกจากนี้ ปจจัยทางดานชีวภาพในเรื่องของการแกงแยงแขงขัน (competition) ภายในกลุม

สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวหรือตางชนิดกัน อาจเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหชันโรงที่พบในภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่แตกตางกัน เนื่องจากชันโรง T. collina ที่พบใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญจะอาศัยอยูในพื้นดิน จอมปลวก และระหวางพื้นดินกับโคน

ตนไม โดยทํารังเปนจํานวนมากในแหลงอาศัยเดียวกัน (aggregation) เมื่อเปรียบเทียบกับชันโรง

T. collina ที่พบในภาคเหนือ  ทําใหชันโรง T. collina ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการแกงแยง

แขงขันกันสูงมากภายในกลุมสิ่งมีชีวิตเดียวกันในเรื่องของการหาพืชอาหาร ซึ่งการที่มีรยางคที่

เกี่ยวของกับการหาอาหารขนาดใหญ คือ ขนาดของขาหลัง โดยเฉพาะมีทิเบียขนาดใหญทําใหมี

ขนาดของพื้นที่ตะกราเก็บเกสรเพิ่มขึ้นดวย  มีผลทําใหการออกไปหาพืชอาหารแตละครั้งสามารถ

เก็บอาหารไดมากขึ้น และมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการแกงแยงปจจัยตาง ๆ กับสิ่งมีชีวิต

ชนิดเดียวกันหรือตางชนิดกันมากขึ้น  ซึ่งจากรายงานการศึกษาของ Souza และคณะ (2002) พบวา

ผลิตผลภายในรังของผึ้งพันธุ A. mellifera มีความสัมพันธกับความยาวของทิเบียและขนาดพื้นที่

ของตะกราเก็บเกสร (corbicular area) สอดคลองกับรายงานการศึกษาของ Milne, Hellmich และ 

Pries (1986) ที่พบวาผึ้งที่มีพื้นที่ของตะกราเก็บเกสรขนาดใหญจะเก็บเกสรไดมากกวาและสงผล

ใหผลิตผลที่เกิดขึ้นภายในรังเพิ่มมากขึ้นและประชากรภายในรังแข็งแรงขึ้น จากสภาพแวดลอม

โดยทั่วไปที่พบตัวอยางชันโรงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพแหงแลงและแหลงอาหาร

สวนใหญอยูไกลจากรังมากกวาในเขตภาคเหนือ ในการบินออกหาอาหารแตละครั้งจึงตองใช

พลังงานมาก ดังนั้น การที่ชันโรงมีทิเบียขนาดใหญ จึงสามารถเก็บเกสรไดในปริมาณมากจากการ

ออกหาอาหารในแตละเที่ยวบิน (trip) เพื่อใหไดรับประโยชนสูงสุดสําหรับประชากรภายในรังและ

คุมคากับพลังงานที่สูญเสียไป (Roubik, 1989) ดังนั้น การแกงแยงแขงขันของสิ่งมีชีวิตที่อยู

สภาพแวดลอมเดียวกันอาจเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลทําใหชันโรง T. collina มีการปรับตัวดานสัณฐาน

วิทยาเพื่อใหเหมาะสมกับปจจัยการแกงแยงแขงขันโดยเฉพาะในดานอาหารและสภาพแวดลอม

บริเวณแหลงที่อยูอาศัย


