
 บทความวิจัย
 

ความสัมพันธของอวัยวะท่ีเกี่ยวของกับการหา
อาหารของผ้ึงโพรง (Apis cerana) กับพืชอาหาร 

 

(Correlation of foraging structures of Asian honey bee Apis cerana 
and floral plants) 

 

         ปยมาศ นานอก* 
 

*ภาควิชาชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยมหาสารคาม ตําบลขามเรียง อําเภอกนัทรวิชัย  
จังหวดัมหาสารคาม 44150 
  

บทคัดยอ 
 

จากการสํารวจพืชอาหารภายในบริเวณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแตเดือนมิถุนายน – 
ธันวาคม 2550 พบพืชอาหารของผ้ึงโพรง (Apis 
cerana) 11 ชนิด 6 วงศ  เปนพืชท่ีใหน้ําหวาน 
(nectar) อยางเดียว 1 ชนิด  เปนพืชท่ีใหเกสร 
(pollen) อยางเดียว 3 ชนิด และเปนพืชท่ีใหท้ัง
น้ําหวานและเกสร 7 ชนิด พืชท่ีผ้ึงโพรงเขาตอมมาก
ท่ีสุด 3 ชนืดคือ ดอกบานช่ืน (Zinnia violacea Cav.) 
ดอกทานตะวัน (Helianthus annuus Linn.) และดอก
ดาวกระจาย (Cosmos sulphureus Cav.) เม่ือศึกษา
ความสัมพันธของอวัยวะท่ีเกี่ยวของกับการหา
อาหารของผ้ึงโพรงกับพืชอาหารท้ัง 3 ชนิด พบวา
ความยาวของล้ิน (proboscis) ของผ้ึงโพรงมี
ความสัมพันธในทางบวกกับความลึกของหลอด

กลีบดอกบานช่ืน และมีความสัมพันธกันในทางลบ
กับความกวางของหลอดกลีบดอกบานช่ืนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และเม่ือศึกษาความสามารถใน
การบรรจุเกสร (loading capacity) พบวาความ 
ส าม า ร ถ ในก า รบ ร ร จุ เ ก ส รข อ ง ผ้ึ ง โพ ร ง มี
ความสัมพันธกันในทางลบกับน้ําหนักตัวของผ้ึง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือผ้ึงสามารถบรรจุ
เกสรไดมากข้ึนเม่ือน้ําหนักตัวนอยลง 
 

Abstract 
 

Floral plants of Asian honey bee Apis 
cerana were observed at Mahasarakham University 
in June-December 2008. Eleven species (6 
families) of floral plants were found. Morphology 
of foraging structures of honey bees were compared 
to morphology of 3 species of floral plants, 
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Helianthus annuus Linn., Comos sulphureus Cav. 
and  Zinnia violacea Cav. It was  found  that length 
of  A. cerana  proboscis had significantly  positive 
correlation  with  depth of  corolla  tube in  Zinnia 
violacea Cav. and significantly negative correlation 
of  width of corolla  tube Zinnia violacea Cav.  
Moreover loading capacity of A. cerana was 
negative correlated to honey bee weight which 
means lighter bees had more loading capacity.  

ในประเทศไทยนอกจากนิยมเล้ียงผ้ึงพันธุ
แลว บางพ้ืนท่ีของประเทศโดยเฉพาะพ้ืนท่ีภาคใต
ของประเทศไทยนิยมเล้ียงผ้ึงโพรงกันมาก ท้ังนี้
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เหมาะสมและ
มีพืชอาหารเพียงพอตอการเล้ียงผ้ึงโพรงมากกวา
พื้นท่ีอ่ืนของประเทศ  (Wongsiri and Tangkanasing, 
1986) 

ผ้ึงโพรง (A. cerana) มีการกระจายอยูเกือบ
ท่ัวทุกประเทศในทวีปเอเชีย ดังนั้นบางคร้ังจึงมีช่ือ
สามัญวาผ้ึงพันธุอาเซียน (Asian honey bee) หรือ
บางคร้ังเรียกวา Eastern honey bee ปจจุบันสามารถ
จําแนกผ้ึงโพรงออกเปน 4 subspecies (Oldroyd and 
Wongsiri, 2006; Ruttner, 1987) ไดแก 

 
คําสําคัญ : ผ้ึงโพรง / Apis cerana / พืชอาหาร 
 

บทนํา 
  A. cerana cerana (ผ้ึงโพรงจีน) เปนผ้ึง

โพรงที่มีขนาดใหญท่ีสุด สีไมเขมเหมือนผ้ึงโพรง
ไทย มีเขตแพรกระจายในประเทศจีนข้ึนไปถึงตอน
เหนือทวีปเอเชีย 

ผ้ึงและมนุษยมีความสัมพันธเกี่ยวของกันมา
ชานานท้ังทางตรงและทางออม ผลิตภัณฑท่ีไดจาก
ผ้ึงไมวาจะเปนน้ําผ้ึง เกสรผ้ึง นมผ้ึง ไขผ้ึง หรือ
แมแตพิษผ้ึง ลวนแลวแตเปนประโยชนตอคนท้ังส้ิน 
นอกจากนี้ผ้ึงยังชวยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให
มากข้ึนอีกดวย เนื่องจากผ้ึงจะเขาไปผสมเกสรใหแก
พืชพันธุตางๆ ทําใหมนุษยมีอาหารและรายได
เพิ่มข้ึน (Free, 1982; ปยมาศ นานอก, 2551)  

A. cerana indica (ผ้ึงโพรงอินเดีย หรือ ผ้ึง
โพรงไทย) มีขนาดเล็กท่ีสุด และมีสีเขม พบกระจาย
ท่ัวไปในประเทศอินเดีย ศรีลังกา ไทย อินโดจีน 
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย (ภาพท่ี 1) 

A. cerana japonica (ผ้ึงโพรงญ่ีปุน) มีเขต
กระจายอยูตามเกาะญ่ีปุน และทะเลจีนเหนือ ผ้ึง
โพรงญ่ีปุนมีขนาดเล็กวาผ้ึงโพรงจีนเล็กนอยมีสีเขม
กวาผ้ึงจีน 

ผ้ึงสกุลเอปส (Genus Apis) ในประเทศไทย
มีอยูดวยกัน 5 ชนิด ไดแก ผ้ึงม้ิม (Apis florea) ผ้ึง
มาน (A. andreniformis) ผ้ึงหลวง (A. dorsata) ผ้ึง
โพรง (A. cerana) และผ้ึงพันธุ (A. mellifera) โดยผ้ึง 
4 ชนิดแรกเปนผ้ึงพื้นเมือง (native species) และผ้ึง
ชนิดสุดทายคือผ้ึงพันธุ ถูกนําเขามาจากตางประเทศ
เพื่อนํามาเล้ียงเปนอุตสาหกรรม เนื่องจากเปนผ้ึงท่ีมี
ขนาดรังเหมาะสมกับการนํามาประยุกตเล้ียงในหีบ
ผ้ึง (สิริวัฒน วงษศิริ, 2532; Oldroyd and Wongsiri, 
2006)  

A. cerana himalaya (ผ้ึงโพรงหิมาลัย) พบ
กระจายอยูแถบเชิงเขาของเทือกเขาหิมาลัย 
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ภาพท่ี 1. ผ้ึงโพรงไทย (A. cerana) 
       

พืชอาหารเปนส่ิงสําคัญตอผ้ึงเนื่องจากพืชมี
น้ําหวาน (nectar) และเกสร (pollen) จากดอกไม ซ่ึง
น้ําหวานและเกสรเปนแหลงพลังงานและแหลง
โปรตีนท่ีสําคัญเพื่อการเจริญเติบโตของผ้ึงและตัว
ออนภายในรัง นับวาผ้ึงและดอกไมเปนส่ิงท่ีอยูคูกัน
ในการดํารงชีวิตและมีวิวัฒนาการรวมกันมายาวนาน 
ผ้ึงจะขาดน้ําหวานและเกสรดอกไมไมได ใน
ขณะเดียวกันพืชดอกก็ยอมตองการใหผ้ึงชวยผสม
เกสรเชนกัน (Herbert, 1976)  
         การเก็บน้ําหวานจากธรรมชาติ ผ้ึงงานจะมุด
สวนหัวและอกลงไประหวางกลีบของดอกไม และ
ใชล้ิน (proboscis) ดูดน้ําหวานจากตอมผลิตน้ําหวาน
ท่ีอยูโคนกลีบของดอกไมแลวสะสมไวในอวัยวะท่ี
เรียกวา กระเพาะเก็บน้ําหวาน (honey crop) 
(Mardan et al., 1993) โดยในการบินแตละเที่ยวผ้ึง
งานจะดูดน้ําหวานจากดอกของพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง
เทานั้น นอกจากนี้ผ้ึงงานยังมีระบบประสาทสัมผัสท่ี
มีประสิทธิภาพสามารถรับรูความแตกตางในเร่ือง
ความหวานจากดอกไมตางชนิดกันได (พงศเทพ 
อัครธนกุล, 2528) 
         ผ้ึงงานท่ีอยูในวัยออกหาอาหาร จะบินออก
สํารวจแหลงอาหารวาดอกไมชนิดใดใหน้ําหวาน

หรือเกสร ผ้ึงงานมักจะตอมดอกไมเพื่อเก็บเกสร
ในชวงเชากอนท่ีละอองเกสรจะแหง  และขาด
ความช้ืน โดยใชสวนหัว อกและลําตัว คลุกกับเกสร 
แลวใชปากและขารวบรวมเกสรไวในตะกราเก็บ
เกสรท่ีขาคูหลัง สวนชวงเวลาบายผ้ึงจะขนนํ้าหวาน
เขารังเปนสวนใหญ (Seeley, 1985; สมนึก บุญเกิด 
และ ธนานิธ  เสือวรรณศรี, 2544)  
 โครงสรางของดอกไมประกอบไปดวยกลีบ
เ ล้ียง  กลีบดอก  เกสรตัวผูและเกสรตัวเมีย  ซ่ึง
น้ําหวานของดอกไมท่ีเปนแหลงพลังงานใหแกผ้ึงจะ
ถูกผลิตออกมาจากตอมน้ําหวานท่ีอยูโคนกลีบดอก 
และเกสรซ่ึงเปนแหลงโปรตีนแกผ้ึงจะอยูท่ีบริเวณ
ยอดเกสรตัวผู (บุญยืน กิจวิจารณ, 2542)        

ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยมหาสารคามมี
การปลูกตนไมมากมายหลายชนิดท้ังท่ีเปนไมยืนตน
และไมดอกไมประดับซ่ึงสามารถเปนแหลงอาหาร
ของผ้ึงโพรงได งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงคเพ่ือศึกษา
ถึงชนิดของพืชอาหาร การเขาหาน้ําหวานและเกสร
ของดอกไม รวมถึงความสัมพันธของอวัยวะท่ีใชใน
การหาอาหารของผ้ึงโพรงกับพืชอาหาร ซ่ึงขอมูลท่ี
ไดจะเปนประโยชนแกการนํามาประยุกตใชในการ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตอไป 
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อุปกรณและวิธีการ 
 

ศึกษาชนิดของพืชอาหารของผ้ึงโพรง  
สํารวจพืชอาหารของผ้ึงโพรงในพื้นท่ีรอบ

บริเวณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในชวงเดือน
มิถุนายน - ธันวาคม 2550 พรอมท้ังบันทึกลักษณะ
และนํามาตรวจสอบหาช่ือวิทยาศาสตร จากน้ันเลือก
พืชอาหารท่ีผ้ึงโพรงเขาตอมมากท่ีสุดมา 3 ชนิด เพื่อ
ใชศึกษาในข้ันตอนตอไป 

 

ศึกษาความสัมพันธของขนาดของอวัยวะท่ี
เกี่ยวของในการหาอาหารของผ้ึงโพรงกับ
โครงสรางของดอกไม  

1.  วัดขนาดของอวัยวะท่ีเกีย่วของในการหา
อาหารของผ้ึงโพรงไดแก ความกวางของหัว ความ
หนาของอก และความยาวของล้ิน (proboscis) ของ
ผ้ึงโพรงท่ีเขามาตอมดอกไมแตละชนดิ (Mardan et 
al., 1993) ชนดิละ 15 ตัว (ภาพท่ี 2, 3 และ 4) 

2.  พืชอาหารท่ีพบผ้ึงโพรงเขาตอมมากท่ีสุด 
3 ชนิดคือ ดอกบานช่ืน ดอกทานตะวัน และดอก
ดาวกระจาย จากนั้นวัดความกวางของหลอดกลีบ
ดอก และความลึกของหลอดกลีบดอก ของดอกไม
ท้ัง 3 ชนิด ชนิดละ 15 ดอก (ภาพท่ี 5) 

3.  ทดสอบความสัมพันธ (correlation : r) 
ระหวางความกวางของหัว ความหนาของอก และ

ความยาวของล้ินผ้ึงโพรง กับความลึกของหลอด
กลีบดอก และความกวางของหลอดกลีบดอกของ
ดอกไมแตละชนิด โดยใช t-test ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 
95 เปอรเซ็นต  

 

ศึกษาความสัมพันธของน้ําหนักของเกสร
ดอกไมที่เก็บไดกับอวัยวะท่ีผ้ึงโพรงใชในการ
เก็บเกสร   

เก็บผ้ึงงานท่ีบินกลับมาจากการหาอาหาร
และมีเกสรติดอยูท่ีขาหลัง โดยเก็บผ้ึงท่ีอยูบริเวณ
หนารัง จํานวน 15 ตัว แลวนํามาทําการศึกษาดังน้ี 

1. ช่ังน้ําหนักของเกสรดอกไมท่ีไดจากผ้ึง
งานท่ีบินกลับเขารัง 

2.  ช่ังน้ําหนักของผ้ึงงาน หาพื้นท่ีของขา
บริเวณทิเบีย วัดความกวางของอกและความกวาง
ของหัว 

3.  หาคาความสามารถในการบรรจุเกสร
ของผ้ึงตอหนึ่งหนวยน้ําหนักตัวของผ้ึง (loading 
capacity) (Giovanetti and Lasso, 2005) 

4.  ทดสอบความสัมพันธ (correlation : r) 
ของน้ําหนักของผ้ึง พื้นท่ีของทิเบีย ความกวางขอ
งอก และความกวางของหัวผ้ึงตอน้ําหนักของเกสร
ดอกไมท่ีผ้ึงเก็บมาในแตละคร้ัง โดยใช t-test ท่ี
ระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 
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                      ภาพท่ี 2. สวนหัวของผ้ึง                                              ภาพท่ี 3. สวนอกของผ้ึง 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

              ภาพท่ี 4. สวนล้ิน (proboscis) ของผ้ึง               ภาพท่ี 5. หลอดกลีบดอกบานช่ืน (Zinnia violacea Cav.) 

 
 

ผลการทดลอง 
 

 ชนิดพืชอาหารของผ้ึงโพรง (A. cerana)  
จากการสํารวจพืชอาหารของผึ้ งโพรง

ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแตเดือน
มิถุนายน – ธันวาคม 2550 พบพืชอาหาร 11 ชนิด   6  
 

 
 
วงศ  (ตารางท่ี 1) เปนพืชท่ีใหน้ําหวาน (nectar) 
อยางเดียว 1 ชนิด เปนพืชท่ีใหเกสร (pollen) อยาง
เดียว 3 ชนิด และเปนพืชท่ีใหท้ังน้ําหวานและเกสร 7 
ชนิด พืชท่ีผ้ึงโพรงเขาตอมมากท่ีสุด 3 ชนืดคือ ดอก
บานช่ืน  ดอกทานตะวัน และดอกดาวกระจาย 

   
 
 

1 มม. 1 มม. 
1 มม. 

1 มม. 
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ตารางท่ี 1. ชนิดของพืชอาหารของผ้ึงโพรง (A. cerana) 
 

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ อาหารท่ีผึ้งไดรับ 

เกสร น้ําหวาน 
ดาวกระจาย* Cosmos sulphureus Cav. 

Helianthus annuus Linn. 
Zinnia violacea Cav. 
Ixora macrotyrsa Teijsm & Binn. 
Cassia siamea Lamk. 
Thevetia peruviana (Pers.) Schum. 
Mimoa pigra Linn. 
Miomosa invisa Mart.  
Lagerstroemia macrocarpa Wall. 
Delonix regia (Boj. Ex. Hook) Raf. 
Ipomoae aquatic Forsk. 

Compositae 
Compositae 
Compositae 
Rubiaceae 
Leguminosae 
Apocynaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Lythraceae 
Leguminosae 
Convolvulaceae

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
- 
+ 
+ 
- 

ทานตะวัน* 
บานช่ืน* 
เข็มแดง 
ข้ีเหล็ก 
รําเพย 
ไมยราพยกัษ 
ไมยราพเล้ือย 
อินทนิลบก 
หางนกยูงฝร่ัง 
ผักบุง 

         * พืชอาหารท่ีผ้ึงโพรงเขาตอมมากท่ีสุด และใชในการศึกษาในข้ันตอไป 
  

 
ความสัมพันธของขนาดของอวัยวะที่เกี่ยวของ
ในการหาอาหารของผึ้งกับพืชอาหาร 
                  

  
โครงสรางของดอกบานช่ืน ดอกทานตะวัน และ
ดอกดาวกระจาย แสดงในตารางท่ี 2 คาเฉล่ีย (mean ± S.E.) ของขนาดอวัยวะ

ท่ีเกี่ยวของในการหาอาหารของผ้ึงโพรงและ 
 
ตารางท่ี 2. คาเฉล่ีย (mean ± S.E.) ของขนาดอวัยวะท่ีเกีย่วของในการหาอาหารของผ้ึงโพรงและโครงสรางของ 
                  ดอกไม 
 

ชนิดของพืช ความกวางของ
หัวผ้ึง (ม.ม) 

ความหนาขอ
งอกผ้ึง (ม.ม.) 

ความยาวของ
ล้ินผ้ึง (ม.ม.) 

ความลึกของ
หลอดดอก 

(ม.ม) 

ความกวางของ
หลอดดอก 

 (ม.ม.) 
ดอกบานช่ืน 3.63 ± 0.02 3.36 ± 0.02 4.51 ± 0.06 11.053 ± 0.23 1.56 ± 0.11 
ดอกทานตะวนั 3.66 ± 0.02 3.39 ± 0.03 4.59 ± 0.10 12.01 ± 0.41 2.73 ± 0.08 
ดอกดาวกระจาย 3.81 ± 0.07 3.51 ± 0.06 5.26 ± 0.06 9.93 ± 0.26 3.09 ± 0.07 
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1. ความสัมพันธของขนาดอวัยวะท่ีเก่ียว 

ของในการหาอาหารของผ้ึงโพรง (A. cerana) กับ
โครงสรางของดอกบานชื่น (Zinnia violacea Cav.)  

จากการศึกษาความสัมพันธของลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาของผึ้งโพรง และลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาของดอกบานช่ืน โดยการศึกษาความกวางของ
หลอดกลีบดอกกับความหนาของอกและความกวาง
ของหัวผ้ึง  ความสัมพันธระหวางความยาวของล้ิน
ของผ้ึงกับความลึกของหลอดกลีบดอกของดอกไม 
โดยการทดสอบความสัมพันธ (correlation : r)  
พบวาความลึกของหลอดกลีบดอกมีความสัมพันธ
ในทางบวกกับความยาวของล้ินของผ้ึงโพรงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ( r = 0.570, p ≤ 0.05) และความ
กวางของหลอดกลีบดอกมีความสัมพันธในทางลบ
กับความยาวของล้ินของผ้ึงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
( r = -0.538,  p ≤ 0.05) นั่นคือผ้ึงโพรง ท่ีมีความยาว
ของล้ินเพิ่มข้ึนสามารถเขาไปเก็บน้ําหวานจากดอก
บานช่ืนท่ีมีความลึกของหลอดกลีบดอกเพิ่มข้ึน และ

มีความกวางของหลอดกลีบดอกลดลงได (ตารางท่ี 
3) 

 

2. ความสัมพันธของขนาดของอวัยวะที่
เก่ียวของในการหาอาหารของผ้ึงโพรง  (A. cerana) 

กับดอกทานตะวัน (Helianthus annuus Linn.)       
                จากการศึกษาความสัมพันธของลักษณะ
ทางสัณฐานวทิยาของผ้ึงโพรง และลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาของดอกทานตะวนั โดยการศึกษา
ความลึกของหลอดกลีบดอก และความกวางของ
หลอดกลีบดอกกับความหนาของอก ความกวางของ
หัว และความยาวของล้ินของผ้ึง โดยการทดสอบ
ความสัมพันธ (correlation : r) พบวาความลึกของ
หลอดกลีบดอก และความกวางของหลอดกลีบดอก
ของดอกทานตะวันไมมีความสัมพันธกับความหนา
ของอก ความกวางของหวั และความยาวของล้ินของ
ผ้ึง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 
เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 4) 

 

ตารางท่ี 3. คาความสัมพันธ (r) ระหวางลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผึ้งโพรง และลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
                  ของดอกบานช่ืน  
 

โครงสรางของดอกไม/ อวัยวะของผ้ึง ความกวางของหัว ความหนาของอก ความยาวของล้ิน  

ความลึกของหลอดกลีบดอก  0.033 -0.421 0.570* 
ความกวางของหลอดกลีบดอก -0.040 0.241 -0.538* 

          *มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p ≤ 0.05 
 

ตารางท่ี 4. คาความสัมพันธ (r) ระหวางลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผึ้งโพรง และลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
                  ของดอกทานตะวัน 
 

โครงสรางของดอกไม/ อวัยวะของผ้ึง ความกวางของหัว ความหนาของอก ความยาวของล้ิน 
ความลึกของหลอดกลีบดอก  0.047 -0.339 0.257 
ความกวางของหลอดกลีบดอก -0.400 -0.101 -0.286 
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3. ความสัมพันธของขนาดของอวัยวะท่ี
เก่ียวของในการหาอาหารของผ้ึงโพรง (A cerana) 

กับดอกดาวกระจาย (Comos sulphureus Cav.)   
จากการศึกษาความสัมพันธของลักษณะทาง

สัณฐานวิทยาของผึ้งโพรง และลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาของดอกดาวกระจาย โดยการศึกษาความลึก
ของหลอดกลีบดอก และความกวางของหลอดกลีบ
ดอกกับความหนาของอก ความกวางของหัว และ
คว าม ย า วขอ งลิ้ น ขอ ง ผ้ึ ง  โด ยก า รทดสอบ
ความสัมพันธ (correlation : r) พบวาความลึกของ
หลอดกลีบดอก และความกวางของหลอดกลีบดอก
ของดอกไมไมมีความสัมพันธกับความหนาของอก 
ความกวางของหัว และความยาวของล้ินของผ้ึง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 
เปอรเซ็นต  (ตารางท่ี 5) 

 
 
 

4.  ความสัมพันธของปริมาณและขนาด
เกสรดอกไมท่ีเก็บไดกับอวัยวะท่ีใชในการเก็บเกสร
ของผึ้งโพรง (A. cerana) 
               จากการศึกษาความสัมพันธของปริมาณ
และขนาดเกสรดอกไมท่ีผ้ึงโพรงเก็บไดกับอวัยวะท่ี
ใชในการเก็บเกสรโดยการหาความสัมพันธของ
น้ําหนักของผ้ึง พื้นท่ี ของขาบริเวณทิเบีย ความกวาง
ของอกและความกวางของหัวผ้ึงกับน้ําหนักของ
เ กส รดอกไม ท่ี ผ้ึ ง เ ก็ บ ม า ในแต ล ะค ร้ั ง แ ล ะ
ความสามารถในการบรรจุเกสรของผ้ึงตอหนึ่งหนวย
น้ําหนักตัวของผ้ึง (loading capacity) โดยทดสอบ
ความสัมพันธ (correlation : r) พบวาน้ําหนักของตัว
ผ้ึงกับน้ําหนักของเกสรท่ีผ้ึงเก็บไดมีความสัมพันธ
กันในทางลบ (r = -0.869 , p ≤ 0.01)  และ
ความสัมพันธระหวางน้ําหนักตัวของผ้ึงกับสัดสวน
ระหวางน้ําหนักของเกสรท่ีเก็บไดมาเปรียบเทียบกับ
น้ําหนักตัวของผ้ึงหนึ่งหนวย (loading capacity) 
พบวามีความสัมพันธกันในทางลบเชนเดียวกัน (r = 
-0.968, p ≤ 0.05) นั่นคือผ้ึงจะสามารถเก็บและบรรจุ
เกสรไดเพิ่มข้ึน เม่ือน้ําหนักตัวลดลง (ตารางท่ี 6)

 
ตารางท่ี 5. คาความสัมพันธ  (r)  ระหวางลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผึ้งโพรง และลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
                 ของดอกดาวกระจาย  
  

โครงสรางของดอกไม/ อวัยวะของผ้ึง ความกวางของหัว ความหนาของอก ความยาวของล้ิน 

ความลึกของหลอดกลีบดอก  -0.177 0.187 0.146 

ความกวางของหลอดกลีบดอก  -0.020 0.130 0.042 
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ตารางท่ี 6. คาความสัมพันธ (r) ระหวางปริมาณและขนาดเกสรดอกไมท่ีเก็บไดกับอวยัวะท่ีใชในการเก็บเกสร 
                 ของผ้ึงโพรง  
 

 ความกวางของหัว ความหนาของอก พื้นที่ของทิเบีย น้ําหนกัตัว 

น้ําหนกัของเกสร 0.217 -0.009 -0.042 -0.869** 

น้ําหนกัของเกสร/
น้ําหนกัตัวของผ้ึง 
(Loading capacity) 

0.195 -0.004 -0.023 -0.968* 

        * มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี p ≤ 0.01 
        **มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี p ≤ 0.05 
 

อภิปรายผลการทดลอง 
 

จากการศึกษาความสัมพันธของขนาดของ
อวัยวะท่ีเกี่ยวของในการหาอาหารของผ้ึงโพรงกับ
พืชอาหาร 3 ชนิดคือ ดอกบานช่ืน ดอกทานตะวัน 
และดอกดาวกระจาย ซ่ึงดอกไมท้ัง 3 ชนิดมีลักษณะ
ดอกเปนดอกชอ ดอกวงในเปนทรงคลายทอขนาด
เล็ก พบวาอวัยวะที่เกี่ยวของกับการหาอาหารของผ้ึง
โพรงที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
โครงสรางของดอกบานช่ืนคือ ผ้ึงโพรงท่ีมีความยาว
ของล้ิน (proboscis) เพิ่มข้ึนจะสามารถเขาไปเก็บ
อาหารบนดอกบานชื่นท่ีมีความลึกของหลอดกลีบ
ดอกเพิ่มข้ึน และมีความกวางของหลอดกลีบดอก
ลดลงได ท้ังนี้เนื่องจากความกวางของหลอดกลีบ
ดอกบานช่ืนมีขนาดแคบ ดังนั้นจึงตองมีล้ินที่ยาวข้ึน
เพ่ือใหสามารถเขาไปดูดน้ําหวานภายในหลอดดอก
ได  

เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางอวัยวะท่ี
เกี่ยวของกับการหาอาหารของผ้ึงโพรงกับโครงสราง
ของดอกทานตะวันและดอกดาวกระจาย ไมพบ

ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็น
วาผ้ึงโพรงท่ีมีความหนาของอก ความกวางของหัว 
และความยาวของลิ้นแตกตางกันมีความสามารถใน
การเขาไปเก็บอาหารจากดอกทานตะวันและดอก
ดาวกระจายไดไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก
ความกวางของหลอดดอกทานตะวันและดอก
ดาวกระจายมีขนาดความกวางเฉล่ีย 2.73 ± 0.08 
มิลลิเมตร (mean ± S.E.) และ 3.09 ± 0.07 มิลลิเมตร 
ตามลําดับ ซ่ึงมีขนาดความกวางเฉล่ียมากกวาความ
กวางหลอดดอกบานช่ืน (1.56 ± 0.11 มิลลิเมตร) 
ดังนั้นความยาวของล้ินจึงไมมีผลตอการหาอาหาร 
เนื่ องจาก ผ้ึงสามารถมุด เข าไปในหลอดดอก
ทานตะวันและดอกดาวกระจายไดมากกวาหลอด
ดอกบานช่ืน      
 ความสัมพันธนี้สอดคลองกับหลักการท่ี
กลาววาพืชท่ี เปนอาหารและผูผสมเกสรนั้นมี
วิวัฒนาการรวมกันเพื่อใหมีลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาท่ีเหมาะสมกันเพ่ือประโยชนสูงสุดแกท้ังพืช
และผูผสมเกสร ผ้ึงท่ีมีขนาดใหญจะไมสามารถมุด
เขาไปในดอกไมท่ีมีระยะหางระหวางกลีบดอกแคบ
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จากการศึกษาความสัมพันธของปริมาณและ
ขนาดเกสรดอกไมท่ีเก็บไดกับอวัยวะท่ีใชในการเก็บ
เกสรของผ้ึงโพรงพบวาผ้ึงงานสามารถเก็บเกสรได
เฉล่ีย 4.3 ± 0.1 มิลลิกรัมตอเท่ียว และนอกจากน้ียัง
พบวาผ้ึงงานท่ีมีน้ําหนักตัวนอยสามารถเก็บบรรจุ
เกสรไดมากกวาผ้ึงงานท่ีมีน้ําหนักตัวมาก อาจมี
สาเหตุมาจากการในการบินเพื่อนําอาหารกลับรังนั้น
ตองใชพลังงานในการบินเพิ่มสูงข้ึนเนื่องจาก
น้ําหนักตัวเพิ่มข้ึนเพราะมีเกสรติดมาดวย ซ่ึงน้ําหนัก
ท่ีเพิ่มข้ึนนี้เองจะทําใหอุณหภูมิของรางกายสูงข้ึน
ดวย (Moffatt, 2001) ดังนั้นผ้ึงตองมีกลไกการกําจัด
อุณหภู มิ ท่ี เพิ่ม ข้ึนของร างกายออกไป  ซ่ึงจาก
การศึกษาในผ้ึงหึ่ง (bumble bee) พบวาผ้ึงท่ีมีขนาด
เล็กสามารถที่จะกําจัดอุณหภูมิของรางกายท่ีสูงข้ึน
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาผ้ึงท่ีมีขนาดใหญ 
(Heinrich, 1975) ซ่ึงอาจเปนเหตุผลหน่ึงท่ีผ้ึงขนาด
เล็กสามารถเก็บและบรรจุเกสรไดมากกวาผ้ึงท่ีมี
ขนาดใหญ 

 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

 ผลจากการศึกษาในคร้ังนี้แสดงใหเห็น
ถึงการปรับตัวระหวางผ้ึงโพรงและพืชอาหารซ่ึงเปน
ส่ิงมีชีวิตท่ีมีวิวัฒนาการวมกันมาเปนเวลานาน โดย
ผ้ึงโพรงมีการปรับอวัยวะท่ีใชในการหาอาหารให
เหมาะสมกับชนิดของพืชอาหาร ในขณะเดียวกันพืช
ก็มีการปรับตัวเพื่อใหมีแมลงเขามาชวยผสมเกสร
เชนกัน ซ่ึงความหลากหลายของขนาด และลักษณะ

ทางสัณฐานวิทยาของพืชและแมลงท่ีชวยผสมเกสร
นี้ เปนการเพิ่มโอกาสใหท้ังพืชและแมลงไดรับ
ประโยชนสูงสุดรวมกัน อยางไรก็ตามเปนท่ี
นาสนใจอยางยิ่งท่ีจะศึกษาความสัมพันธระหวาง
อวัยวะท่ีเกี่ยวของกับการหาอาหารของผ้ึงชนิดอ่ืน
กับพืชอาหารหลายๆ ชนิด เพื่อศึกษาถึงวิวัฒนาการ
รวมกันของผ้ึงและพืชอาหาร 
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