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ความหลากชนิดของชันโรงในจังหวัดสุราษฎรธานี
Diversity of the Stingless Bees (Apidae: Meliponini) in Surat Thani Province
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บทคัดยอ
การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจรวบรวมตรวจสอบชนิดของตัวอยางชันโรงในจังหวัดสุราษฎรธานี ตรวจสอบชนิดพืชท่ีชันโรง

อาศัยทํารัง และสัมภาษณการใชประโยชนจากผลิตภัณฑชันโรงของคนในทองถ่ิน โดยสุมพ้ืนท่ีศึกษาเปน 18 อําเภอ ทุกอําเภอเลือก
พ้ืนท่ีการเกษตร 9 แหง พ้ืนท่ีในเขตชุมชน 3 แหง พบ1) ชันโรงในวงศ Apidae 6 สกุล 12 ชนิด จากตัวอยาง 251 รัง อําเภอไชยาพบ
ชันโรงมากท่ีสุดคือ 8 ชนิด พบ Tetragonilla collina (Smith), Tetragonula pegdeni (Schwarz) สรางรังอยูในทุกอําเภอพบรัง
ชันโรง 12 ชนิดในพ้ืนท่ีการเกษตร แต T. collina (Smith), Tetragonula fuscobalteata (Cameron), T. pegdeni (Schwarz)
พบไดท้ังในพ้ืนท่ีการเกษตรและพ้ืนท่ีเขตชุมชน จะสรางรังในตอไมหรือซอกอิฐ ซอกปูนซีเมนต ชองวางภายในอุปกรณท่ีไมใชงาน
2) พืชท่ีชันโรงอาศัยสรางรังพบ 19 วงศ 22 สกุล 28 ชนิดพืชในวงศ Moraceae พบมากท่ีสุดสวนใหญเปนไมยืนตน 3) ลักษณะ
ทางเขาออกของรังชันโรงแตละชนิดจะแตกตางกัน 4) คนทองถ่ินนําชันทําดามจับตะบันหมาก หรือเขาดามมีด อุดรูรั่วเรือ ใชรักษา
อาการปวดของแผลท่ีมีหนอง และนํ้าผึ้งชันโรงผสมยาสมุนไพร

ABSTRACT
This research was aimed to survey, collect and identify the stingless bee sampled from Surat Thani

Province, to identify the plants species in which the stingless bees build their nests upon, and interview local
people on how they utilize the stingless bee’s products. The survey sites of 18 District in Surat Thani were
random. Within each District 9 agricultural areas, 3 urban areas were chosen. The results are: 1) From 251
samples, six genera and twelve species of stingless bee in the Family Apidae were identified. Eight species were
found in Chiya District. The nests of Tetragonilla collina (Smith), Tetragonula pegdeni (Schwarz) were found in
every District. While all 12 species could be found in agricultural areas. T. collina (Smith), Tetragonula
fuscobalteata (Cameron), T. pegdeni (Schwarz) could be found in both areas. They build their nests within tree
stumps, cracks on cement, brick walls, and inside any discarded tools; 2) the nests were found on 19 families 22
genus 28 species of plant in which the most occurrence was found in the Family Moraceae; 3) The nest’s
entrance of each species is different; 4) the local people use the stingless bee wax to made handle of betel nut
pounder, knife hilt, boat sealant, treat infected wound, and as an ingredient in herbal medicine.
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คําสําคัญ: ชนิดชันโรง จังหวัดสุราษฎรธานี
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บทนํา
จังหวัดสุราษฎรธานีตั้งอยูในภาคใตของประเทศไทย

เปนจังหวัดท่ีมีความอุดมสมบูรณจังหวัดหน่ึง ประชาชนสวนหน่ึง
ประกอบอาชีพทําสวนผลไมมีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น 248,749 ไร จาก
พ้ืนท่ีการเกษตรภายในจังหวัด 8,048,500 ไร ผลไมท่ีปลูกสวน
ใหญไดแก เงาะพันธุโรงเรียน ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลางสาด
ระกําหวาน สละ ฯลฯ ในการเพ่ิมผลผลิตของไมผลเหลาน้ี สวน
ใหญ จะเกิดจากการชวยผสมเกสรของแมลง แตเน่ืองจาก
เกษตรกรใชสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชเปนจํานวนมากจึงเปน
สาเหตุทําใหแมลงนอกเปาหมายโดยเฉพาะแมลงผสมเกสรลดลง
นอกจากน้ันคนรุนใหมสวนหน่ึงไมรูจักแมลงผสมเกสรอ่ืนนอกจาก
ผึ้งจึงไมเห็นความสําคัญ และขอมูลท่ีเก่ียวกับนิเวศวิทยาการผสม
เกสรมีเผยแพรไมมาก ดังน้ันการฉีดพนสารเคมีเพ่ือปองกันแมลง
เทากับไปทําลายแมลงชวยผสมเกสร ในระยะยาวการลดลงของ
แมลงผสมเกสรเหลาน้ีจะมีผลตอระบบนิเวศ ดังน้ันในการท่ีจะ
อธิบายใหเกษตรกรเขาใจถึงความสําคัญของแมลงชวยผสมเกสร
จะตองมีขอมูลวิชาการรองรับ (สมนึก, 2558)

ชันโรงจัดเปนแมลงชวยผสมเกสรชนิดหน่ึงเปนแมลง
สังคมช้ันสูง (eusocial insect) จัดอยูใน Family Apidae
เชนเดียวกับผึ้ง แตถูกจัดอยูใน Subfamily Meliponinae มี 2
Tribe คือ Meliponini, Trigonini ชันโรงมีความแตกตางจากผึ้ง
ท่ีไมมีเหล็กใน จึงมีช่ือสามัญภาษาอังกฤษวา stingless bee แต
ชันโรงมีฟนกราม (mandible) ท่ีแข็งแรงใชกัดศัตรูเพ่ือตอสู
ปองกันรัง ชันโรงจัดเปนแมลงท่ีมีประโยชนตอมนุษย โดยเฉพาะ
มีความสําคัญในระบบนิเวศ เชนเดียวกับแมลงอีกหลายชนิด เปน
แมลงท่ีชวยผสมเกสรพืชดอก ท้ังพืชปลูก พืชปาไม พืชสมุนไพร
ตลอดจนวัชพืช และพืชดอกอ่ืน ๆ สมนึก (2558) กลาวถึงการ
ผสมเกสรของชันโรงจะทําใหเกิดประโยชนดานตางๆ คือ 1) เพ่ิม
ผลผลิตใหพันธุพืชและความคงอยูของสายพันธุพืชในทองถ่ิน
2) มีการผสมขามตนทําใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพเกิด
ความอุดมสมบูรณ ในระบบนิเวศ 3) เ พ่ิมผลผลิตพืชทาง
การเกษตรและพืชปาไม 4) ชวยการเพาะขยายเมล็ดพันธุพืชปา
ไมในการปลูกสวนปาซึ่งงานดานน้ีสวนใหญอาศัยแมลงชวยผสม
เกสรมากท่ีสุดเพ่ือการติดเมล็ด เชนไมสัก ไมเทียม 5) ชันโรง

บางชนิดสามารถนํามาเลี้ยงใน กระบอกไมไผ หรือรังเลี้ยงแมลง
และสามารถนําชันโรงท่ีเลี้ยงไวใชประโยชนเพ่ือชวยใหมีการผสม
เกสรของพืชผลทางการเกษตรในชวงท่ีมีดอกบานจะชวยใหพืช
ดังกลาวไดรับการผสมและใชประโยชนจากผลผลิตของชันโรง
เชน นํ้าผึ้ง ชัน เปนตน

ชันโรงแพรกระจายอยูในเขตรอนพบท่ัวโลกมีประมาณ
400 ชนิด 50 สกุลจากรายงาน ในอเมริกาใต และอเมริกากลาง
พบ 30 สกุล 300 ชนิด ในประเทศอเมริกาพบ 10 สกุล 50 ชนิด
ในประเทศแถบอินโดจีนพบ 18 ชนิด ในประเทศออสเตรเลียพบ
2 สกุล 10 ชนิด สวนมาดากัสกาพบ 1 สกุล 4 ชนิด ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตพบ 14 สกุล 60 ชนิด (Velthuis, 1997)
พณัญญาและสาวิตรี (2550) กลาวถึงมีรายงานการแพรกระจาย
ในประเทศไทยพบ 39 ชนิดมีบทบาทสําคัญในดานการชวยผสม
เกสร เฉพาะภาคใตพบ 21 ชนิด (สมนึกและอรุณรัตน, 2549;
จิตเกษม, 2553) นักวิชาการคาดวามีมากกวาท่ีพบเน่ืองจาก
ภาคใตของประเทศไทยเปนพ้ืนท่ีในเขตปาฝนเขตรอน (tropical
rain forest) มีความอุดมสมบูรณและมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูงอาจมีความหลากหลายของชันโรงมากกวาท่ีมีรายงาน
ไว (สมนึก และอรุณรัตน, 2549) ปจจุบันชันโรงเปนแมลงท่ีมี
โอกาสเสี่ยงตอการลดจํานวนลงมากเน่ืองจากชันโรงมีนิสัยสรางรงั
ในโพรงไมเมื่อมีการตัดโคนตนไม ทําใหเปนปญหาการขยาย พันธุ
ของชันโรง ปจจุบันพ้ืนท่ีปาทางภาคใตจะถูกบุกรุกเ พ่ือทํา
การเกษตรปลูกปาลมนํ้ามัน ยางพารา และการขยายตัวเมืองของ
ชุมชน พ้ืนท่ีปาจึงลดลงมีผลกระทบกับจํานวนของชันโรงท่ีอาศัย
อยูในปาดวยและนอกจากน้ันการใชสารเคมีทางการเกษตร
โดยเฉพาะสารเคมีกําจัดแมลง ท่ีใชท้ังในพ้ืนท่ีการเกษตรและใน
บานเรือนจะมีผล กระทบตอชันโรงท้ังการลดจํานวนลงหรือสูญ
หายไป และถาแมลงท่ีชวยผสมเกสร เชน ชันโรงหมดไปความ
สมบูรณของพันธุพืชอาจลดลงความสมดุลธรรมชาติจะเปลี่ยนไป
ดวยซึ่งถือวาชันโรงเปนแมลงผสมเกสรประจําถ่ิน

จากการศึกษาขอมูลเบื้องตนโดยการสัมภาษณแบบไม
เปนทางการจากคนในทองถ่ินมีคนสวนหน่ึงท่ีไมรู จักชันโรง
โดยเฉพาะกลุมเยาวชนและคนรุนหนุมสาวจะไมรูถึงประโยชน
ของแมลงชนิดน้ีจึงนาเปนหวงตอการหายไปจากธรรมชาติ ชันโรง
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เปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนองค ประกอบหน่ึงท่ีทําใหเกิดความ
สมดุลในระบบนิเวศจึงจํา เปนท่ีจะตองหาทางอนุรักษ ซึ่งความรู
พ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับชันโรงในประเทศไทยยังมีการศึกษาไมมาก
นัก ดังน้ันจําเปนตองมีการศึกษาเพ่ือใหทราบขอมูลพ้ืนฐานของ
ชันโรงในทองถ่ินซึ่งจะเปนแนวทางการอนุรักษและการใช
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีชีวิตใหเกิดประโยชนสูงสุดในเรื่องของการ
ขยายพันธุพืชท้ังพืชปลูก และพืชท่ีข้ึนในธรรมชาติ รวมท้ังพืชปา
สมุนไพรท่ีเปนพืชมีดอกตลอดจนพัฒนาการ เลี้ยงเ พ่ือใช
ประโยชนจากผลผลิตอ่ืน เชน นํ้าผึ้ง ชัน ท่ีไดจากรังของชันโรง

การศึกษาครั้งน้ีเปนการสํารวจความหลากชนิดของ
ชันโรงในประเทศไทยท่ียั งมีการศึกษาอยูจํ ากัด และเปน
การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับชันโรงท่ีพบในทองถ่ินซึ่งเปน
แนวทางการอนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
ในทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคคือ 1) เพ่ือสํารวจรวบรวมและ
ตรวจสอบชนิดของชันโรงในจังหวัดสุราษฎรธานี 2) เพ่ือศึกษา
พ้ืนท่ีท่ีพบชันโรงสรางรงัและตรวจสอบชนิดพืชท่ีชันโรงใชเปนพืช
อาศัย และ 3) เพ่ือศึกษาการใชประโยชนจากผลิตภัณฑชันโรง
ของคนในทองถ่ิน

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. สํารวจเก็บรวบรวมตัวอยางชันโรงโดยสุมพ้ืนท่ีใน

จังหวัดสุราษฎรธานี 18 อําเภอคือ อําเภอเมือง อําเภอคีรีรัฐนิคม
อําเภอวิภาวดี อําเภอทาชนะ อําเภอไชยา อําเภอทาฉาง อําเภอ
พุนพิน อําเภอบานนาสาร อําเภอบานตาขุน อําเภอบานนาเดิม
อําเภอเคียนซา อําเภอพนม อําเภอเวียงสระ อําเภอพระแสง
อําเภอดอนสัก อําเภอชัยบุรี อําเภอกาญจนดิษฐ และอําเภอ
เกาะสมุย ซึ่งในแตละอําเภอเลือกพ้ืนท่ีการเกษตร 9 แหงเปน
สวนปาลมนํ้ามัน สวนยาง สวนไมผล และพ้ืนท่ีเขตชุมชน 3 แหง
เก็บรวบรวมตัวอยางชันโรงวรรณะงานจากปากรังท่ีพบทุกรังๆ
ละ 10-15 ตัวอยางเก็บรักษาตัวอยาง แบบแหงจัดทาทางไวกับ
เข็มปกแมลง และตรวจสอบชนิดโดยใชแนวทางวินิจฉัยชนิด
ชันโรงวรรณะงาน (worker) ของ Schwarz อางถึงในสมนึก
(2558); Sakagami et al (1990); Michener (2000) และขอ
คํายืนยันจากผูเช่ียว ชาญท่ีทํางานเก่ียวกับชันโรง

2. ศึกษาพ้ืนท่ีท่ีพบรังชันโรงโดยบันทึกขอมูลเก่ียวกับ
แหลงท่ีพบรังชันโรง เก็บตัวอยางชนิดพืชท่ีชันโรงแตละชนิดอาศัย
สร า ง รั ง  โ ด ย เ ก็ บ รั กษาตั ว อย า ง แบบแห ง ( herbarium

specimen) เพ่ือตรวจสอบชนิดนําตัวอยางเปรียบเทียบท่ีหอ
พรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ พืชและขอ
คํายืนยันจากผูเช่ียวชาญ บันทึกขอมูลลักษณะทางเขาออกรัง
ชันโรงแตละชนิด

3. ศึกษาการใชประโยชนจากชันโรงและผลิต ภัณฑโดย
การสัมภาษณคนในทองถ่ินเพ่ือบันทึกขอมูล

ผลการวิจัย
1. การตรวจสอบชนิดของชันโรง

การสํารวจรวบรวมตัวอยางชันโรงในเขตชุมชน
และพ้ืนท่ีการเกษตร 18 อําเภอในจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน
251 รัง หลังจากตรวจสอบชนิดและไดคํายืนยันจากผูเช่ียวชาญ
พบชันโรงใน Family Apidae, Tribe Meliponini จํานวน 6
สกุล 12 ชนิดดังตารางท่ี 1
2. พ้ืนท่ีท่ีพบรังชันโรง

2.1 การสํารวจชนิดชันโรงในเขตชุมชนและพ้ืนท่ี
การเกษตร พบชันโรง 2 ชนิดคือ T. collina และ T. pegdeni
ท่ีพบสรางรังในทุกอําเภอ แต L.ventralis พบเฉพาะใน
อํา เภอเคียนซา ส วนชันโรงชนิด อ่ืน เชน L. terminata,
T. apicalis พบใน 5 อําเภอคือ อําเภอดอนสัก อําเภอทาชนะ
อําเภอไชยา อําเภอพุนพิน อําเภอพนม สวน G. thoracica,
T. fuscobalteata, T. melanoleuca พบใน 4 อําเภอคือ
อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอทาชนะ อําเภอพุนพิน อําเภอพนม
L. canifrons พบใน 2 อําเภอ คืออําเภอไชยา และอําเภอพนม
ซึ่ ง ใน อํ า เภอ ไชยาพบ ชัน โ ร งมาก ถึ ง 8 ช นิ ด  แต ไ ม พบ
G.thoracica, H. itama, T. peninsularis, L ventralis

ชันโรงท่ีสรางรังในพ้ืนท่ีการเกษตรพบท้ัง 12 ชนิดแตมี
เพียง 3 ชนิดคือ T. fuscobalteata, T. pegdeni, T. collina
พบไดท้ังพ้ืนท่ีการเกษตรและพ้ืนท่ีเขตชุมชนเปนชนิดท่ีสรางรังใน
โพรงอาคารบานเรือนหรือตอไม  ชันโรงท่ีสรางรัง ในพ้ืนท่ี
การเกษตรสวนใหญเปนพ้ืนท่ีปลูกไมผล บางแหงมีสภาพเปนสวน
ผสมและชันโรงท้ัง 12 ชนิดสรางรังอยูภายในโพรงท้ังท่ีเปนโพรง
ภายในตนไม โพรงท่ีเปนชองวางระหวางรากพืชขนาดใหญ
โพรงหิน หรือโพรงในอาคาร แมแตชองวางของวัสดุอุปกรณตางๆ
ของมนุษยท่ีท้ิงไวไมไดใชงาน พบชันโรง10 ชนิดสรางรังอยูใน
โพรงตนไมมีชีวิต คือ G. thoracica, H. itama, L.terminata,
L. ventralis, L. canifrons, T. collina, T. melina,
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T. melanoleuca, T. peninsularis, T. apicalis, พบ 6 ชนิด
สรางรังในโพรงของตอไม คือ G. thoracica, L. terminata,
T. fuscobalteata, T. collina, T. melina, T. pegdeni พบ
3 ชนิดคือ L. terminata, T. collina, T. pegdeni สรางรังใน
โพรงท่ีเกิดจากสิ่งกอสราง อาคารบานเรือน โพรงหิน หรือโพรง
อิฐปูนซีเมนตและพบ 4 ชนิดคือ T. collina, T.pegdeni,
T. fuscobalteata, T. peninsularis สามารถสรางรังในโพรงท่ี
เปนชองวางภายในวัสดุอุปกรณเครื่องใชท่ีมนุษยท้ิงไวไมไดใชงาน
เชน วิทยุเกา ถุงปุยเกา แกลลอนนํ้ามันเกา ทอพีวีซี หรือแมแต
ลิ้นชักโตะเกา

2.2 พืชท่ีชันโรงอาศัยสรางรัง
ชันโรงสวนใหญจะสรางรังอยูภายในโพรงของตนไม

การศึกษาครั้งน้ีพบชนิดของพืชท่ีชันโรงอาศัยสรางรัง 19 วงศ 22
สกุล 28 ชนิดเปนพืชในวงศ Moraceae (วงศขนุน) มากท่ีสุดคือ
6 ชนิด พืชท่ีพบวงศละ 2 ชนิด คือวงศ Anacardiaceae (วงศ
มะมวง) Dipterocarpaceae (วงศไมยาง) Leguminosae-
Mimosoideae (วงศถ่ัว) Lythraceae (วงศตะแบก) อีก 15 วงศ
พบวงศละ 1 ชนิด ไดแก Bignoniaceae (วงศไมปบ) Boragina-
ceae (วงศหญางวงชาง) Crypteroniaceae (วงศกระทงลอย)

Euphorbiaceae (วงศยางพารา) Gramineae (วงศหญาหรือไผ)
Guttiferae ( ว ง ศ พ ะ ว า ) Meliaceae ( ว ง ศ ก ร ะ ท อ น )
Leguminosae-Caesalpinoideae (วงศถ่ัว) Theaceae (วงศ
ชา) Leguminosae-Papilionoideae (วงศถ่ัว) Myrtaceae
(วงศหวา) Sapindaceae (วงศเงาะ) Sapotaceae (วงศพิกุล)
และ Simaroubaceae (วงศยางนา) พืชสวนใหญท่ีพบรังชันโรง
จัดเปนไมยืนตน ยกเวน ตนเหลียง (Tournefortia ovata)
ชะมวง (Gracinia cowa) และไผ (Bambusa sp.) จัดเปนไมพุม
ขนาดเล็ก และไมไผ

2.3 ลักษณะทางเขาออกของรังชันโรง
ทางเขาออกของรังชันโรงแตละชนิดมีลักษณะแตกตาง

กันอยางชัดเจน โดยเฉพาะสวนปลายพบวาสวนท่ีโผลพนจาก
โพรงท่ีอยูภายในตนไม หรือโพรงท่ีเกิดจากรอยแตกของผนังตึกมี
2 สวน คือ สวนโคน เปนสวนท่ีโผลพนจากโพรง มีลักษณะเปน
ทอทรงกระบอกกลม หรือคอนขางกลม หรือรี หรือเปนทอแบน
อาจสั้นหรือยาวและสวนปลายเปนบริเวณทางเขาออกจากรัง มี
รูปรางแตกตางกันข้ึนอยูกับชนิดของชันโรง ดังรายละเอียดในรูป
ท่ี 1

ตารางท่ี 1 ชนิดของชันโรงท่ีพบในจังหวัดสุราษฏรธานี
สกุล (genus) ชนิด (species)

1 Genotrigona Genotrigona  thoracica (Smith)
2 Heterotrigona Heterotrigona  itama (Cockerell)
3 Lepidotrigona Lepidotrigona  terminata (Smith)
4 Lepidotrigona Lepidotrigona ventralis (Smith)
5 Lophotrigona Lophotrigona  canifrons (Smith)
6 Lophotrigona Tetragonilla collina (Smith)
7 Tetragonula Tetragonula fascobalteata (Cameron)
8 Tetragonula Tetragonula melina (Gribodo)
9 Tetragonula Tetragonula pegdeni (Schwarz)
10 Tetrigona Tetrigona apicalis (Smith)
11 Tetrigona Tetrigona melanoleuca (Cockerell)
12 Tetrigona Tetrigona  peninsularis (Cockerell)
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Genotrigona thoracica Heterotrigona itama Lepidotrigona terminata

Lepidotrigona ventralis Lophotrigona canifrons Tetragonilla collina

Tetragonula fuscobalteata Tetragonula melina Tetragonula pegdeni

Tetrigona apicalis Tetrigona melanoleuca Tetrigona  peninsularis
รูปท่ี 1 ลักษณะทางเขาออกรังของชันโรงชนิดตางๆ

3. การใชประโยชนจากชันโรงและผลิตภัณฑของชันโรง
จากการสัมภาษณคนในทองถ่ินท้ัง 18 อําเภอ การใช

ประโยชนจากชันโรงและผลิตภัณฑเปนเรื่องของภูมิปญญา ซึ่ง
เปนการถายทอดความรูท่ีเกิดจากการเรียนรูและสั่งสมสั่งสอน
บอกตอกันในเรื่องตางๆ ดังน้ี

1. นําชันทําดามจับตะบันหมาก (ภาษาทองถ่ินภาคใต
เรียกวา ยนหมาก) เพ่ือความสวยงาม เน่ืองจากชันของชันโรงเมื่อ
แหงแลวมีความมันเงางาม

2. การเขาดามมีดและพรา เปนวิธีการพิเศษท่ีชางมีด
บางทานใชชันอัดดามมีด ขณะประกอบดามมีดกับตัวมีดเพ่ือให
ยึดกันแนนเปนวิธีหน่ึงของชางมีดในการประกอบมีดและพรา

3. อุดรูรั่วของภาชนะใสนํ้าหรือภาชนะตักนํ้าหรืออุด
รอยรั่วของเรือ

4. ในอดีตหมอพ้ืนบานบางทานรักษาแผลท่ีเกิดจาก
ฝหนอง โดยนําชันอุนปดบนแผลท่ีเปนฝหนอง ชันจะทําหนาท่ี
ดูดหนอง และลดอาการปวด

5. นํ้าผึ้งชันโรงผสมยาสมุนไพรปนเปนลูกกลอน หรือ
กินแทนนํ้าตาลเปนการใชประโยชนเหมือนกับนํ้าผึ้งจากผึ้ง

วิจารณผลการวิจัย
1. การศึกษาครั้งน้ีใชช่ือสกุลใหมตาม Rasmussen

and Cameron (2010) ซึ่ งได ใช ช่ือเดิมของสกุลยอย
(Subgenus) เปนช่ือสกุล (Genus) แทน จากรายงานการ
แพรกระจายของชันโรงในประเทศไทย พบ 39 ชนิด (พณัญญา
และสาวิตรี, 2550) แตจากการศึกษาเฉพาะในพ้ืนท่ีทางภาค
ตะวันตก (จังหวัดกาญจนบุรี) ภาคเหนือ (จังหวัดพิษณุโลก) และ
ภาคใต 13 จังหวัด พบชันโรงรวม 28 ชนิด (สุระพงศ, 2539;
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สมนึก และอรุณรัตน, 2549; จิตเกษม, 2553; พณัญญา และ
สาวิตรี, 2550; Boontop et al., 2008) เมื่อเปรียบเทียบ
ผลการศึกษาครั้งน้ีกับการ ศึกษาท่ีผานมาโดยเฉพาะในภาค
ตะวันตกของ พณัญญา และสาวิตรี (2550); Boontop et al.
(2008) พบรวม 17 ชนิด เปนชนิดเดียวกับการ ศึกษาครั้งน้ี
10 ชนิด คือ T. ventralis, T. terminate, T. fuscobalteata,
T. apicalis, G. thoracica, T. pegdeni, T. collina,
L. canifrons, T. melina, T. melanoleuca และจากรายงาน
การศึกษาในภาคใตพบ 21 ชนิด (สุระพงศ, 2539; สมนึก และ
อรุณรัตน, 2549; จิตเกษม, 2553) เปนชนิดเดียวกับการศึกษา
ครั้งน้ี 8 ชนิดสุระพงศ (2539) สํารวจพบชันโรง 9 ชนิดใน
8 จังหวัดภาคใตตอนลาง สมนึกและอรุณรัตน (2549) สํารวจใน
พ้ืนท่ีวนอุทยานแหงชาตแิละใน 13 จังหวัดพบ 21 ชนิด เปนชนิด
ท่ีพบคลายกับการศึกษาครั้งน้ีแต พ้ืนท่ีทําการศึกษาตางกัน
เชนเดียวกับการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตหามลา 9 แหง 3 จังหวัด
ภาคใตตอนบนพบชันโรง 9 สกุล 16 ชนิด และตรวจสอบชนิด
ชันโรงในจังหวัดสุราษฎรธานีบริเวณปาชายเลน ปาพรุ สวนผสม
พบ 4 สกุล 6 ชนิดคือ T. collina, T. dresheri, T. apicalis,
G. thoracica, T. fascobalteata, T. pegdeni (จิต เกษม,
2553; จิตเกษม, 2560)

2. ชันโรง T. collina และ T. pegdeni พบใน
ทุกอําเภอซึ่งท้ัง 2 ชนิดสรางรังอาศัยไดท้ังในพ้ืนท่ีการ เกษตร
และพ้ืนท่ีเขตชุมชนเปนชนิดท่ีพบจํานวนรังมากท่ีสุดและลําดับท่ี
สองคิดเปนรอยละ 20.72 และ 17.53 (ตามลําดับ) จากจํานวนรัง
ชันโรงท่ีพบท้ังหมด 251 รัง เชนเดียวกับการสํารวจของ Eltz et
al. (2003) พบรังของ T. collina มีจํานวนมากท่ีสุดคือ 143 รัง
จากจํานวนท้ัง หมด 275 รัง แสดงให เห็นวา T. collina,
T. pegdeni มีการปรับตัวขยายรังไดดีในหลายๆ พ้ืนท่ีและมักพบ
สรางรังอยูใกลกับคนมากกวาชนิดอ่ืนโดยเฉพาะ T. collina
จะสรางรังในโพรงบริเวณโคนตนไมมีชีวิตและโพรงท่ีเกิดตามพ้ืน
อาคารท่ีเปนปูนซิเมนต หรือโพรงดิน เชนเดียวกับการ ศึกษาของ
พงษศักดิ์ (2549) กลาวถึงรังของชันโรงชนิดน้ีโผลจากโพรงดิน
สวน T. pegdeni พบสรางรังในโพรง เสาไม หรือชองท่ีเกิดตาม
ฝาก้ันหอง ซอกอิฐ ซอกปูนเชน เดียวกับ T. fuscobalteata
สรางรังอาศัยอยูใกลคนเชน กันและไมพบสรางรังในโพรงตนไมท่ี
มีชีวิตตรงกับรายงาน ของพณัญญาและสาวิตรี (2550) ไมพบ
T. pegdeni สราง รังในโพรงตนไมมีชีวิต หรือในโพรงดินหรือใน

โพรงปลวก ท้ัง T. pegdeni และ T. fuscobalteata กรม
สงเสริมการเกษตรไดสงเสริมใหมีการเลี้ยงเพ่ือใหชวยผสมเกสร
ดอกไมผลในพ้ืนท่ีเกษตรโดยนํามาเลี้ยงในรังเลี้ยงได (กรมสงเสริม
การเกษตร, 2546)

ชันโรง G. thoracica และ T. Melina สรางรัง ใน
พ้ืนท่ีรอยตอระหวางปาและสวน G. thoracica เปนชันโรงขนาด
ตัวใหญ จากขอมูลการแพรกระจายพบอยูในภาคใตเกือบทุก
จังหวัดยกเวน จังหวัดพังงา สงขลา สตูล นครศรีธรรมราช พัทลุง
และในภาคตะวันตกพ้ืนท่ีปาในอําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี (สุระพงศ, 2539; สมนึกและอรุณรัตน, 2549; ชามา,
2549; พณัญญาและสาวิตรี, 2550; Boontop et al., 2008)

การศึกษาชนิดของพืชท่ีชันโรงอาศัยสรางรังพบพืช 19
วงศ 22 สกุล 28 ชนิดสวนใหญเปนไมยืนตนจากรายงานของ
พณัญญา และสาวิตรี (2550) พบชันโรงสรางรังอยูในโพรงไมใน
กลุมไทร (Ficus spp.) ซึ่งการศึกษา ครั้งน้ีพบวาไมมีชันโรงชนิด
ใดท่ีเลือกสรางรังในโพรงของตนไมชนิดใดชนิดหน่ึงเปนการ
จําเพาะแตจะสรางรังในโพรงท่ีเกิดอยูภายในตนไม ซึ่งลักษณะ
ของโพรงเปนตัว กําหนดขนาดของรัง เชนเดียวกับชันโรงในปา
ของรัฐซาบา ประเทศมาเลเซีย สรางรังในโพรงไมยืนตน
โดยเฉพาะวงศ Dipterocarpaceae (วงศไมยาง) มี 20 ชนิดจาก
พืชท่ีสํารวจพบท้ังหมด 43 ชนิด (Eltz et al., 2003)

3. การรวบรวมตัวอยางชันโรงวรรณะงานครั้งน้ีท้ังหมด
รวบรวมจากบริเวณหนารังจํานวน 251 รัง ชันโรงทุกชนิดสรางรัง
อยูภายในโพรงมีทางเขาออกเพียงทางเดียวซึ่งแตละชนิดมีรูปราง
ลักษณะเฉพาะเชนเดียวกับในรายงานของนักวิจัยทานอ่ืน รังของ
ชันโรงเกือบทุกชนิดมีทางเขาออกเปนทอยื่นออกจากโพรงยกเวน
L. canifrons ไมมีลักษณะเปนทอแตจะเปนชองทางออกอยูใน
ลืบท่ีเกิดจากแผนของยางไมท่ีชันโรงสรางปดทับทางเขาออกไว
มองจากดานนอกจะเห็นเปนแผนยางไมแปะทับอยูกับเปลือก
ตนไม คลายกับ L. canifrons ท่ีพบในปาจังหวัดกาญจนบุรี
(ชามา, 2549) แตตางจากรายงานของ สมนึกและอรุณรัตน
(2549) รัง L. canifrons มีลักษณะทาง เขาออกรังเปนทอแบน
ปลายบานสีนํ้าตาลดําซึ่ง จิตเกษม (2553) สํารวจชันโรงในเขต
รักษาพันธุสัตวปาภาคใตตอนบนพบวาทางเขาออกของรัง
L. canifrons มีลักษณะคลายกับการศึกษาครั้งน้ีคือไมมีทอยาว
ยื่นออกมา ทางเขาออกของชันโรงแตละชนิดจะแตกตางกันท่ี
รูปรางลักษณะของสวนปลายและความยาวของทอแตบางชนิด
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ความยาวของทอข้ึนอยูกับอายุของรังหรือเกิดจากการซอมแซม
เมื่อหักไป ชนิดท่ีพบมีความยาวทอมากกวา 10 เซนติเมตร คือ
G. thoracica, L. terminata, T. pegdeni, T. melanoleuca
และ T. collina

ทางเขาออกรัง G. thoracica มีลักษณะตาง จากชนิด
อ่ืนมากถาเปนรังเกาท่ีมีอายุมากจะเห็นทางเขาออกเปนรูกลมอยู
ตรงกลางของทอทรงกระบอกหนาสวนปลายมีลักษณะคลายกลีบ
ดอกไมซอนเปนช้ันๆ สีนํ้าตาลแดง สวนรังของ L. terminata
และ L. ventralis มีทางเขาออกคลายกันแตรั งของ
L. terminata มีสวนปลายบานคลายแตรมากกวา เชนเดียวกับ
ตัวอยางท่ีพบในปาอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ (ชามา, 2549)
และตัวอยางในภาคใต (สมนึกและอรุณรัตน, 2549) นอกจากน้ัน
รังของ T. collina, T. pegdeni, T. melanoleuca มีสวน
ปลายทางเขาออกรูปร างคลายกันแตรั งของ T. collina,
T. melanoleuca ใชวัสดุสรางเหมือนกันมีลักษณะแข็งเปราะหัก
งาย สวนปลายทางเขาออกรังของ T. collina มีรูปรางคอนขาง
กลม แตรังของ T. melanoleuca สวนปลายมีลักษณะตัดเฉียง
แบบปากฉลามคลายกับตัวอยางในปาอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ
(ชามา, 2549) และทางเขาออกรังของ T. pegdeni มีรูปราง
คอนขางกลมแตวัสดุท่ีใชสรางมีลักษณะน่ิมยืดหยุนดี ในเวลา
กลางคืนจะปดแคบลงกวาตอนกลางวัน เชนเดียวกับรังของ
T. fuscobalteata สวนรังของ T. melina และ T. apicalis
วัสดุสรางทางเขาออกมีลักษณะแข็งเปราะหักงายแตตางกันท่ีรัง
ของ T. melina มีชองทางเขาออกกวางกวาและถามองดานขาง
ของทางเขาออกรัง T. apicalis มีลักษณะคลายใบมีดของขวาน
แตกตางจาก T. melina ท่ีมีทอยืนออกมามากกวา

4. การใชประโยชนจากชันโรงและผลิตภัณฑของชันโรง
ท่ีรูจักกันเปนอยางดีคือการนําชันอุดรูรั่วของเรือ หรือภาชนะตัก
นํ้า หรืออุดรูรั่วภาชนะตางๆ ท่ีไมไดใชกับความรอน ในภาคกลาง
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีภาชนะท่ีเรียกวา คุตักนํ้า สาน
ดวยไมไผมีรูปรางคลายถังนํ้าจะทาหรือฉาบดวยชันเพ่ือใหตักนํ้า
ไดเชนเดียวกับภาชนะตักนํ้าของคนภาคใต (หมาตักนํ้า) ทําจาก
กาบหมากจะอุดรอยแตกรอยตอดวยชันเชนกัน สวนการใช
ประโยชนเก่ียวกับความเช่ือของคนในทองถ่ินแตกตางจากคนใน
ภาคกลางนิยมนําชันท่ีไดจากรังในโพรงดินซึ่ งเปนชันของ
T. collina มาเปนสวนประกอบหน่ึงของเครื่องรางของขลังท่ี
เรียกวาเบี้ยแกทําจากหอยเบี้ยโดยนําชันไปอุดปากหอยเบี้ยไมให

ปรอทไหลออกมา แตในจังหวัดสุราษฎรธานีหรือในจังหวัดอ่ืนทาง
ภาคใตไมนิยมทําเบี้ยแกปองกันคุณไสยและจากการสัมภาษณไม
พบวามีการ นําชันมาใชในเรื่องความเช่ือทางไสยศาสตรแตหมอ
ยาพ้ืนบานบางทานนํานํ้าผึ้งชันโรงจากธรรมชาติเปนสวนผสมของ
ยาแผนไทย นอกจากน้ันคนในทองถ่ินนํามาใชประโยชนคลายกับ
นํ้าผึ้งจากผึ้ง คือผสมกับนํ้าอุนดื่ม หรือดองกับเหลาโรง หรือผสม
ยาสมุนไพรปนเปนยาลูกกลอน

สรุปผลการวิจัย
พบชนิดชันโรงในจังหวัดสุราษฎรธานี วงศ Apidae 6

สกุล 12 ชนิดคือ Geniotrigona thoracica (Smith), Hetero-
trigona itama (Cockerell), Lepidotrigona terminata
(Smith), Lepidotrigona ventralis (Smith), Lophotrigona
canifrons (Smith), Tetragonilla collina (Smith), Tetra-
gonula melina (Gribodo), Tetragonula fuscobalteata
(Cameron), Tetragonula pagdeni (Schwarz), Tetrigona
apicalis ( Smith) , Tetrigona peninsularis ( Cockerell) ,
Tetrigona melanoleuca (Cockerell) พบเปนชันโรงสรางรัง
ในโพรงตนไมมีชีวิตหรือในโพรงตนไมท่ีตายแลวหรือในโพรงท่ีเกิด
จากสิ่งกอสราง อาคารบานเรือน โพรงหิน หรือโพรงอิฐ โพรง
ปูนซีเมนต และในโพรงท่ีเปนชองวางภายในวัสดุ อุปกรณ
เครื่องใชท่ีมนุษยท้ิงไว พบพืช 19 วงศ 22 สกุล 28 ชนิด ท่ีชันโรง
สรางรังอยูภายในโพรงเปนพืชในวงศ Moraceae (วงศขนุน) มาก
ท่ีสุดสวนใหญเปนไมยืนตนพบชันโรง 3 ชนิดท่ีสรางรังอยูใน
บริเวณชุมชน คือ T. collina, T. pegdeni, T. fuscobalteata
ชันโรงท้ัง 12 ชนิดสรางรังอยูภายในโพรงมีทางเขาออกเพียงทาง
เดียวซึ่งแตละชนิดมีลักษณะ เฉพาะแตกตางกัน และคนใน
ทองถ่ินนําชันอุดรูรั่วของภาชนะตางๆ ตลอดจนอุดรูรั่วของเรือ
และนํานํ้าผึ้งชันโรงเขายาสมุนไพรหรือบริโภคเชนเดียวกับนํ้าผึ้ง

ขอเสนอแนะ
การดําเนินงานในข้ันตอไปควรศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน

ทา ง ชี ว วิ ท ย า ขอ ง ชัน โ ร ง T. melanoleuca, H. itama,
T peninsularis ซึ่งเปนชนิดท่ีพบตัวอยางจํานวนรังคอน ขาง
นอยในธรรมชาติและเน่ืองจากเปนชันโรงขนาดตัวใหญการเพ่ิม
ประชากรใชเวลานานประกอบกับการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมทําใหมีโอกาสเสี่ยงตอการหายไปจากธรรมชาติ ดังน้ัน
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การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานทางชีววิทยาจึงเปนแนวทางหน่ึงใน
การอนุรักษเพ่ือความสมดุลในระบบนิเวศ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดจัดสรร

ทุนอุดหนุนการวิจัย รศ.ดร. สมนึก บุญเกิด ใหความชวยเหลือ
การตรวจสอบและยืนยันชนิดชันโรงตลอดจนใหคําแนะนํา
การดําเนินงานและบุคคลท่ีเก่ียวของทุกทานเปนอยางสูงไว ณ
โอกาสน้ี
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