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ความหลากชนิดของมดในพื้นทีศ่ นู ย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรตากและ
ป่าธรรมชาติของจังหวัดตาก
Species Diversity of Ants at Center of Agricultural and Development;Tak and
Natural Forest of Tak Province
ชมัยพร บัวมาศ
ชลิดา อุณหวุฒิ
ลักขณา บํารุงศรี
กลุม่ กีฏและสัตววิทยา
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
รายงานความก้าวหน้า
การศึกษาความหลากชนิดของมดในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตากและ
ป่าธรรมชาติของจังหวัดตาก ดําเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 เพื่อ
ทราบชนิด ความสัมพันธ์ของกิจกรรมทางการเกษตรที่มีผลต่อชนิดมด และเป็นข้อมูลในการประเมิน
สถานภาพของมดที่สัมพันธ์กับกิจกรรมทางการเกษตร และนําไปสู่การวางแผนแนวทางการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการจัดการพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืนในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรตาก ซึ่งได้เก็บรวบรวมตัวอย่างจากแหล่งปลูกพืชต่างๆ ได้แก่ แปลงชา กาแฟ อะโวกาโด
และแม็คคาเดเมีย นําตัวอย่างมดที่รวบรวมได้มาจัดรูปร่าง ตรวจจําแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน
ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
จากการตรวจจําแนกชนิด พบมด จํานวน 10 ชนิด คือ มดคันไฟ; Fire ant: Solenopsis geminata
Fabricius มดโล่บ้าน; Meranoplus bicolor Guérin-Méneville, มดน้ําผึ้ง; Anoplolepis
gracilipes Fr.Smith, มดเหม็น; Tapinoma melanocephalum Fabricius , มดแดง; Weaver
ant: Oecophylla smaragdina Fabricius, มดก้นห้อย: Dolichoderus thoracicus Fr.Smith
มดคัน; Pheidole sp1 มดคัน; Pheidole sp2 มดคัน; Pheidole sp3 มดดําทุ่ง; Iridomyrmex
anceps (Roger) การศึกษานี้ยังไม่สิ้นสุดจะต้องดําเนินการต่อไปในปี 2555
คํานํา
มด เป็นแมลงสังคม ที่จัดอยู่ในอันดับ (Oder) Hymenoptera วงศ์ (Family) Formicidae
สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งในพื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่เกษตร พบทั้งในดิน ตามซากพืช ใต้ก้อนหิน ตาม
ต้นไม้หรือไม้พื้นล่าง เป็นต้น จึงทําให้มดมีความหลากหลายทั้งด้านชนิดและแหล่งที่อยู่อาศัย มดมี
ความสําคัญในการดํารงไว้ซึ่งความสมดุลตามธรรมชาติในระบบนิเวศ เนื่องจากมดสามารถทําหน้าที่ได้
หลายบทบาท โดยมดส่วนใหญ่เป็นตัวห้ํา (predators) หรือกินซาก(scavengers) แต่บางชนิดกินทั้ง
พืชและสัตว์ (omnivores) บางชนิดมีการพึ่งพาอาศัยอยู่ร่วมกับสัตว์อื่น และพืชอีกหลายชนิด
ในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานได้ริเริ่มศึกษาความหลากชนิดของมด แต่ยังไม่มีข้อมูลที่ครอบคลุมในแต่ละ
ระบบนิเวศ และโดยส่วนใหญ่จะศึกษาเฉพาะมดที่อาศัยอยู่ในป่า การศึกษาชนิดมดที่อยู่ในระบบ
นิเวศเกษตรยังมีข้อมูลน้อยมาก Pitaksa et al. (1998) ได้รายงานว่าพบมด 6 ชนิดในไร่สับปะรด
รหัสการทดลอง 03-04-54-04-02-00-05-54
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และยังขาดการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเกษตรที่มีผลต่อจํานวนชนิดของมดในแต่ละพื้นที่
ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถนําไปสู่การประเมินสถานภาพของมดที่สัมพันธ์กับกิจกรรมทางการเกษตร ซึ่ง
พื้นที่ศูนย์ วิจัยและพั ฒนาการเกษตรตาก ตั้งอยู่ ณ ดอยมู เซอ ตํ าบลแม่ท้ อ จังหวัดตาก มีพื้นที่
ทั้งหมดประมาณ 3,000 ไร่ มีพื้นที่ป่าธรรมชาติล้อมรอบ สภาพอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดปี
ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตากมีการค้นคว้าและวิจัยพืชชนิดต่างๆ มากมาย ทั้งไม้เมือง
หนาว เช่น กาแฟ อะโวกาโด้ มะคาเดเมียนัท ชา ลินจี่ กุหลาบ กล้วยไม้ป่า ดอกหน้าวัว พืชผัก
พื้นเมือง และพืชสมุนไพรต่างๆ มากมาย ซึ่งก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเกษตรต่างๆ ในพื้นที่ เช่น การ
ไถพรวน การกําจัดวัชพืช การตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ย การใช้สารเคมีกําจัดแมลง เป็นต้น ซึ่งกิจกรรม
เหล่านี้ล้วนทําให้เกิดการสูญเสียความหลากหลากหลายทางชีวภาพ ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่
ภายในพื้นที่ซึ่งการเข้าไปศึกษาเป็นข้อมูลที่สามารถนําไปสู่การประเมินสถานภาพของมดที่สัมพันธ์กับ
กิจกรรมทางการเกษตรและการวางแผนแนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการ
จัดการพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืนได้ในอนาคตศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ์
1. ตัวอย่างมด
2. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างมด ได้แก่ แอลกอฮอล์ 70 – 80% ปากคีบ ขวดดองตัวอย่างแมลง
คัตเตอร์ กรรไกรตัดกิ่ง กล่องพลาสติก และถุงพลาสติก
3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดรูปร่างมด ได้แก่ เข็มไร้สนิมแมลง กระดาษสามเหลี่ยม กาวลาเท็กซ์
ไม้จัดรูปร่างแมลง ตู้อบ
5. กล้องจุลทรรศน์ stereo microscope และ กล้องถ่ายภาพ
7. เอกสารประกอบการจําแนกชนิดมด
วิธกี าร
1.สํารวจและรวบรวมมดจากพื้นที่ต่างๆ ทั้งพื้นที่แปลงเกษตรและป่าธรรมชาติ เพื่อให้
ครอบคลุมแหล่งที่อยู่อาศัยของมด โดยจะดําเนินการเก็บตัวอย่างมดตามวิธีดังนี้
1.1 การเก็บโดยใช้มือ เก็บมดที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้ ไม้พื้นล่าง ไม้พุ่มหรือวัชพืช โดย
ใช้ปากคีบและใช้สวิงโฉบโดยจับมดใส่ในขวดเก็บตัวอย่าง วิธีการนี้จะได้ตัวอย่างมดที่อาศัยตามต้นไม้
หรือกลุ่มมดทีก่ ินน้ําหวานจากแมลงที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้ ไม้พุ่ม หรือวัชพืช
1.2 การร่อนซากพืช ทําการร่อนซากพืชที่ปกคลุมผิวดิน เก็บซากพืชที่อยู่ในแปลงใส่
ในตะแกรงร่อนที่มีถาดรองรับด้านล่างและใช้ปากคีบจับมดใส่ในขวดเก็บตัวอย่าง
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1.3. การร่อนดิน โดยใช้พลั่วหรือเสียมขุดดินในแปลงนํามาร่อนในตะแกรงที่มีถาด
รองรับด้านล่าง ใช้ปากคีบจับมดใส่ในขวดเก็บตัวอย่าง ซึง่ การเก็บมดในวิธีนี้จะทําการเก็บหลังจาก
เก็บมดโดยใช้กับดักน้ําหวานแล้ว วิธีนี้เป็นการเก็บมดที่อาศัยอยู่ในดิน
1.4 การใช้เหยื่อล่อ เช่นการใช้น้ําหวาน หรือใช้เนยแข็ง วางเป็นจุดๆ เพื่อล่อมดให้
ออกมากินเหยื่อที่วางไว้ หลังจากนั้นใช้ปากคีบจับมดใส่ในขวดเก็บตัวอย่าง
2. การบันทึกรายละเอียดของข้อมูลแมลง ในแต่ละพื้นที่ทที่ ําการสํารวจตัวอย่างจะต้องบันทึก
ข้อมูลดังนี้ พิกัดภูมิศาสตร์ ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิอากาศ ความชื้นอากาศ วัน เดือน ปี สถานที่
ที่เก็บ และชื่อผู้เก็บ เพื่อนํามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ด้านความสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อม
ต่างๆ
3. การบันทึกรายละเอียดของกิจกรรมทางการเกษตร เนื่องจากในศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรตาก มีแปลงทดลองและวิจัยต่างๆ ทั้งไม้ผลเมืองหนาว กาแฟ และไม้ดอกต่างๆ และการปลูก
พืชเหล่านี้มักมีกิจกรรมทางการเกษตร เช่น การไถพรวน การกําจัดวัชพืช การตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ย
การใช้สารเคมีกําจัดแมลง ข้อมูลเหล่านี้จะนํามาหาความสัมพันธ์ของกิจกรรมทางการเกษตรที่ได้
ดําเนินการกับจํานวนชนิดที่สํารวจพบในแปลงต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลต่อไป
4. การเตรียมตัวอย่าง โดยนําตัวอย่างที่รวบรวมได้นําไปจัดรูปร่าง ใช้เข็มไร้สนิมปักทีก่ ึ่งกลาง
บริเวณอกถ้าเป็นตัวขนาดใหญ่ แต่ถ้าขนาดเล็กนําติดกระดาษสามเหลี่ยมขนาดเล็ก (card point) และนําไป
อบให้แห้ง
5. จําแนกชนิดมดและจัดเก็บในพิพิธภัณฑ์ นําตัวอย่างมดที่จําแนกชนิดแล้วให้จัดเก็บลงใน
กล่องกระดาษสี่เหลี่ยมสีขาว จัดเรียงตามอักษรของลําดับ ชนิด นําจัดเข้าลิ้นชักในตู้เก็บแมลง บันทึก
ข้อมูลแต่ละตัวอย่างบนแผ่นป้ายบันทึกกํากับตัวอย่างแมลง (labeling specimen)
6.นําข้อมูลจํานวนชนิดมดที่ได้มาหาความสัมพันธ์กับข้อมูลกิจกรรมทางการเกษตรเพื่อ
ประมวลผลต่อไป
7. จัดเก็บตัวอย่างมดที่จัดรูปร่างและอบแห้ง รวมทั้งเพลี้ยแป้งในกล่องใส่สไลด์ถาวร ไว้ใน
พิพิธภัณฑ์แมลงโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามหลักสากล
เวลาสถานที่
เวลา เดือนตุลาคม 2553
ถึง เดือนกันยายน 2554
สถานที่ 1. พืน้ ที่ศนู ย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตากและป่าธรรมชาติของจังหวัดตาก
2. ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตวิวทยา
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากการเก็บรวบรวมมดในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตากและ ป่าธรรมชาติของ
จังหวัดตาก ดําเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 พบมด จํานวน 10 ชนิด
คือ มดคันไฟ; Fire ant: Solenopsis geminata Fabricius มดโล่บ้าน; Meranoplus bicolor
Guérin-Méneville, มดน้ําผึ้ง; Anoplolepis gracilipes Fr.Smith, มดเหม็น; Tapinoma
melanocephalum Fabricius , มดแดง; Weaver ant: Oecophylla smaragdina Fabricius,
มดก้นห้อย: Dolichoderus thoracicus Fr.Smith มดคัน; Pheidole sp1 มดคัน; Pheidole
sp2 มดคัน; Pheidole sp3 มดดําทุ่ง; Iridomyrmex anceps (Roger) การศึกษานี้ยังไม่สิ้นสุด
จะต้องดําเนินการต่อไปในปี 2555 โดยสํารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างมด บันทึกรายละเอียดของมด
ที่อาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus และจัดเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์แมลง
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
การศึกษาความหลากชนิดของมดในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตากและป่าธรรมชาติ
ของจังหวัดตาก ดําเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 พบมด จํานวน 10
ชนิด คือ มดคันไฟ; Fire ant: Solenopsis geminata Fabricius มดโล่บ้าน; Meranoplus
bicolor Guérin-Méneville, มดน้ําผึ้ง; Anoplolepis gracilipes Fr.Smith, มดเหม็น;
Tapinoma melanocephalum Fabricius , มดแดง; Weaver ant: Oecophylla smaragdina
Fabricius, มดก้นห้อย: Dolichoderus thoracicus Fr.Smith มดคัน; Pheidole sp1 มดคัน;
Pheidole sp2 มดคัน; Pheidole sp3 มดดําทุ่ง; Iridomyrmex anceps (Roger) การศึกษานี้ยัง
ไม่สิ้นสุดจะต้องดําเนินการต่อไปในปี 2555
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