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บทคัดย่ อ
การศึกษาโครงสร้ างทางสังคมและองค์ประกอบชนิดของมดบริ เวณพืน้ ที่ใช้ ประโยชน์ ที่ต่างกันของพืน้ ที่
สวนสาธารณะในกรุ งเทพมหานคร ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 – เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2553 มีวตั ถุประสงค์
เพื่อเปรี ยบเทียบโครงสร้ างทางสังคมและองค์ประกอบชนิดของมดในแต่ละพืน้ ที่การใช้ ประโยชน์ โดยใช้ วิธีวางกับ
ดักเหยื่อน ้าหวานและทูน่า ในบริ เวณพื ้นที่การใช้ ประโยชน์ทงั ้ 6 พื ้นที่ คือ เขตสนามเด็กเล่น , เขตพักผ่อน, เขตออก
กาลังกาย, เขตอาคาร, เขตสวนดอกไม้ และเขตสนามหญ้ า บันทึกจานวนตัวและชนิดของมดในแต่ละพื ้นที่ จากผล
การศึกษาพบชนิดมดทัง้ หมดจานวน 26 ชนิด 18 สกุล 5 วงศ์ย่อย โดยพืน้ ที่การใช้ ประโยชน์ในเขตพักผ่อนพบ
จานวนชนิดมากที่สดุ เท่ากับ 24 ชนิด 16 สกุล 5 วงศ์ย่อย จากการศึกษาโครงสร้ างทางสังคมและองค์ประกอบทาง
ชนิดมด พบว่าในพื ้นที่การใช้ ประโยชน์เขตพักผ่อนพบค่าความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื ้นที่สงู สุด เท่ากับ 223.4 ตัว ต่อ
ตารางเมตร และพบค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพมีค่ามากที่สดุ เท่ากับ 2.1 และมีค่าดัชนีความสม่าเสมอ
เท่ากับ 0.7 ชนิดมดที่พบบ่อยมี 2 ชนิด คือ Monomorium chinnenses และ Tapinoma melanocephalum มีค่า
การปรากฏเท่ากับ 75.69 และ 70.14 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ

ABSTRACT
Study on community structure and species composition of surface-foraging ants at difference
landuses of public park in Bangkok from July 2009 – June 2010. To compare community structure and
species composition of ant in difference landuses, was collected ants were collected by honey bait trap
and tuna bait trap from 6 sites such as playground, recreation, exercise, building, flower garden and
lawn. 26 species 18 genera of ants collected were representative of 5 subfamilies. The recreation area
showed the highest diversity which 24 species were found from 16 genera 5 subfamilies. Interestingly,
collection from this area showed the highest density of ants (223.4 Individuals/m2), species diversity
(2.1) and species richness (0.7). Monomorium chinnenses and Tapinoma melanocephalum were the
dominant species
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คานา
มดมีบทบาทสาคัญต่อระบบนิเวศทังด้
้ านกายภาพ และชีวภาพ เนื่องจากมีนิสยั การกินอาหารและมีถิ่นที่
อยู่อาศัยแตกต่างกัน มีความสาคัญในห่วงโซ่อาหาร และสายใยอาหารมากกลุ่มหนึ่ง คือ มีบทบาทเป็ นผู้บริ โภค,
ผู้ลา่ และผู้ย่อยสลาย (เดชา และวาลุลี, 2542) มดเป็ นแมลงที่สามารถพบได้ ทุกหนทุกแห่งบนโลก มดที่อาศัยอยู่ใน
พื ้นที่เขตเมืองจะสร้ างความเสียหายทางด้ านเศรษฐกิจมากกว่ามดที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่ธรรมชาติ และมดที่อาศัยอยู่ใน
สวนสาธารณะก็สร้ างความราคาญ และอันตรายต่อมนุษย์ (Schultz and McGlymm, 2000) สวนสาธารณะมีพื ้นที่
การใช้ ประโยชน์มากมายหลายประเภท และสามารถพบมดได้ ทวั่ ไปในพื ้นที่ ดังนันการที
้
่มนุษย์เข้ า ไปทากิจกรรมใน
พื ้นที่ล้วนส่งผลกระทบกับมดที่อาศัยอยู่ในบริ เวณพื ้นที่การใช้ ประโยชน์ ด้ วยเช่นกัน ดังนันจึ
้ งมีการศึกษาโครงสร้ าง
ทางสังคม และองค์ประกอบทางชนิดมดในสวนสาธารณะ เพื่อศึกษาความแตกต่างของแต่ละพื ้นที่การใช้ ประโยชน์
ในสวนสาธารณะ

อุปกรณ์ และวิธีการ
พืน้ ที่ศึกษา
พื น้ ที่ ศึ ก ษาประกอบด้ วยสวนสาธารณะในพื น้ ที่ เ ข ตจตุ จั ก ร ถนนพหลโยธิ น แขวงจตุ จั ก รใน
กรุ งเทพมหานคร มีสวนสาธารณะ 3 สวน คือ สวนจตุจกั ร (Chatuchuk Recreation Park ), สวนสมเด็จพระนางเจ้ า
สิริกิต์ิ (Queen Sirikit Park) และสวนวชิรเบญจทัศน์ (Wachira Benchathat Park) ซึง่ สวนสาธารณะทัง้ 3 แห่งมี
พื ้นที่ติดต่อกันเป็ นพื ้นที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่ มีพื ้นที่ทงหมด
ั้
765 ไร่ มีปริ มาณน ้าฝนเฉลี่ยรายปี เท่ากับ 178.99
มิลลิเมตร มีปริ มาณนา้ ฝนเฉลี่ยสูงสุดคือ 96 มิลลิเมตรในเดือนสิงหาคม และมีปริ มาณนา้ ฝนต่าสุดคือ 2.9
มิลลิเมตรในเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยในรอบปี มีค่า 28.91 องศาเซลเซียส และในพื ้นที่สวนสาธารณะ
ดัง กล่ าว ได้ แ บ่ ง พื น้ ที่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ออกเป็ น 6 ประเภทการใช้ ป ระโยชน์ ดังต่ อไปนี ้ เขตสนามเด็ ก เล่ น
(Playground area) เขตพักผ่อน (Recreation area) เขตออกกาลังกาย (Exercise area) เขตอาคาร (Building
area) เขตสวนดอกไม้ (Flower garden area) และเขตสนามหญ้ า (Lawn area)
การเก็บข้ อมูล
การศึกษาในครัง้ นี ้เลือกใช้ วิธีวางกับดักเหยื่อน ้าผผึ ้ง (Honey Bait Trap) และเหยื่อทูน่า (Tuna Bait Trap)
เนื่องจากเป็ นวิธีการที่นิยมใช้ ศกึ ษามดบริ เวณผิวดิน (Senthong, 2003) โดยใช้ ผ้าดิบขนาด 3x3 เซนติเมตร นาไป
คลุกเคล้ ากับน ้าหวาน และเนื ้อปลาทูน่ากระป๋ องชนิดแช่เกลือที่บดละเอียดและทิ ้งแช่ไว้ ประมาณ 15 นาที เพื่อให้
น ้าหวานและปลาทูน่าซึมเข้ าไปในเนื ้อผ้ า ซึง่ ในแต่ละพื ้นที่การใช้ ประโยชน์ทาการวางกับดักจานวนกับดักละ 20 จุด
แต่ละจุดห่างกัน 3 เมตร ทิ ้งไว้ 30 นาที โดยเริ่ มจับเวลาตังแต่
้ จุดแรกที่เริ่ มวางกับดัก ทังนี
้ ้ในการวางกับดักพยายาม
หลีกเลี่ยงบริ เวณที่มีแสงแดดจัด เพื่อไม่ให้ น ้าหวานระเหยเร็ วเกินไป โดยตลอดการศึกษาจะวางกับดักในจุดเดิมทุก
ครั ง้ บันทึกข้ อมูลจานวนตัวและชนิ ดของมดที่ พบในแต่ละจุด และเก็บตัวอย่างมดใส่ในหลอดบรรจุสารละลาย
แอลกอฮอล์ 95 เปอร์ เซ็นต์ เพื่อนามาจัดจาแนกชนิดในห้ องปฏิบตั ิการต่อไป

การเก็บข้ อมูลปั จจัยทางกายภาพ
การเก็บความชื ้นดิน (Soil moisture content) ใช้ อปุ กรณ์ เก็บตัวอย่างดิน (Soil core) เพื่อนาค่าที่
ได้ มาคานวณหาค่าเปอร์ เซ็นต์ความชื ้นในดิน
การวัดอุณหภูมิดิน โดยการนาเครื่ องวัดอุณหภูมิ (Thermometer) ปั กลงไปในดินลึกจากผิวดินลงไป
5 เซนติเมตร ทิ ้งไว้ 10 นาที บันทึกค่าอุณหภูมิ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 ค่าดัชนีความหลากหลายของชนิด (Shannon – Wiener’s Index) และการหาความมากมาย
(species richness indices) เพื่อวิเคราะห์หาค่าความมากมายของชนิดมด เพื่อใช้ เปรี ยบเทียบความหลากชนิด
และความมากมายของมดในแต่ละพื ้นที่ศกึ ษา (Wilson, 2000)
4.2 ค่าดัชนีความสม่าเสมอ (Evenness Index) (Luding and Reynold, 1988)
4.3 ค่าการปรากฏของมด (Occurrence) เพื่อนามาแบ่งระดับการพบแบ่งออกเป็ น พบบ่อย พบปาน
กลาง และพบน้ อย (ชมัยพร, 2548)
4.4 การวิเคราะห์ ค่าดัชนีความคล้ ายคลึง (Similarity index) วิเคราะห์ค่าดัชนีความคล้ ายคลึงของ
Sorensen (ISS)
4.5 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยทางสถิติโดยใช้ Independent-Samples t-test เพื่อทดสอบความ
แตกต่างช่วงฤดูกาลของค่าความหลากชนิด ค่าดัชนี ความสม่าเสมอ และปั จจัยทางกายภาพทัง้ 2 ปั จจัยคือ
เปอร์ เซ็นต์ความชื ้นดิน และอุณหภูมิผิวดินเพื่อทดสอบความแตกต่างในแต่ละพื ้นที่การใช้ ประโยชน์ และวิเคราะห์
ค่าความแปรปรวนของข้ อมูล (Analysis of Variance) ด้ วยโปรแกรม SPSS โดยพิจารณาเฉพาะผลที่ P < 0.05
และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของแต่ละลักษณะพื ้นที่การใช้ ประโยชน์ โดยใช้ Duncan’s new multiple range test

ผลและวิจารณ์
1. ความหลากชนิดของมด
จากการศึก ษาความหลากชนิ ดของมดในพื น้ ที่ สวนสาธารณะในเขตจตุจักร กรุ งเทพมหานคร พบมด
ทังหมด
้
26 ชนิด 18 สกุล 5 วงศ์ย่อย (ตารางที่1) โดยมดในวงศ์ย่อย Myrmicinae พบมากที่สดุ จานวน 13 ชนิด คิด
เป็ น 50 เปอร์ เซ็นต์ ของชนิดมดที่พบทังหมด
้
( ภาพที่ 1) รองลงมาคือวงศ์ย่อย Formicinae และ Dolichoderinae
พบจานวน 8 ชนิด คิดเป็ น 30.7 เปอร์ เซ็นต์ และพบจานวน 3 ชนิด คิดเป็ น 11.7 เปอร์ เซ็นต์ตามลาดับ
2. โครงสร้ างทางสังคมมดในแต่ ละพืน้ ที่การใช้ ประโยชน์ ต่างกัน
การศึกษาโครงสร้ างความหลากหลายของมดบริ เวณผิวดินโดยพิจารณาจากค่าความหนาแน่น (density)
ค่าดัชนีความหลากหลาย (diversity indices) ความมากมาย (species richness indices) และความคล้ ายคลึงกัน
(similarity)
ความหนาแน่นเฉลี่ยของมดที่อาศัยบริ เวณผิวดินในสวนสาธารณะเท่ากับ 103.79 ตัวต่อตารางเมตรจาก
การศึกษาพบว่ามดชนิด Tapinoma melanocephalum มีค่าความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ 776.57 ตัวต่อตาราง
เมตร รองลงมาพบมดชนิด Solenopsis geminata และ Pheidole bugi พบความหนาแน่นของมดเท่ากับ 728.81
และ 255.94 ตัวต่อตารางเมตร ตามลาดับ และพบว่าพื ้นที่พกั ผ่อนมีค่าความหนาแน่นเฉลี่ยของมดสูงที่สดุ เท่ากับ
223.04 ตัวต่อตารางเมตร รองลงมาคือพื น้ ที่ออกกาลังกายและสนามเด็กเล่น มีค่าความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ
145.48 และ135.68 ตัวต่อตารางเมตร และพื ้นที่ที่มีความหนาแน่นเฉลี่ยมดน้ อยที่สดุ คือพื ้นที่สนามหญ้ า เนื่องจาก

พื ้นที่สนามหญ้ ามีโครงสร้ างทางกายภาพไม่สลับซับซ้ อน มีเพียงหญ้ าเป็ นองค์ประกอบหลักซึง่ เป็ นที่อยู่อาศัยของ
มด มดแต่ละชนิดต้ องการทังอาหารและที
้
่อยู่อาศัย แต่ในพื ้นที่สนามหญ้ าไม่ได้ มี กิจกรรมมนุษย์ที่เอื ้อประโยชน์ต่อ
มดมาก เช่น กิจกรรมถ่ายรู ป แตกต่างกับพื ้นที่พกั ผ่อนที่มีกิจกรรมค่อนข้ างหลากหลายและเอื ้อประโยชน์ต่อมด เช่น
การนัง่ รับประทานอาหาร หรื อการเข้ ามาทากิจกรรมของเด็กในสนามเด็กเล่น เด็กส่วนใหญ่ก็มกั จะนาขนมเข้ ามากิน
ในพื ้นที่ซงึ่ อาหารที่เหลือ หรื อเศษอาหารอาจจะตกหล่นลงในพื ้นที่ ซึง่ จะกลายเป็ นอาหารของมดที่อาศัยอยู่บริ เวณ
รอบๆ เมื่อมีอาหารเพียงพอ สิ่งแวดล้ อมเหมาะสม มดก็จะเพิ่มจานวนประชากรได้ อย่างรวดเร็ ว เช่นเดียวกับในพื ้นที่
พักผ่อน และพื ้นที่สนามเด็กเล่น
จากการวิเคราะห์คา่ ดัชนีความหลากหลายของชนิดและค่าดัชนีความสม่าเสมอ พบว่าพื ้นที่พกั ผ่อนมีคา่
ดัชนีความหลากหลายสูงสุดเท่ากับ 2.1 และค่าดัชนีความสม่าเสมอเท่ากับ 0.69 รองลงมาคือพื ้นที่สนามหญ้ า และ
พื ้นที่อาคารมีคา่ ดัชนีความหลากหลายเท่ากับ 2.05 และ 1.72 ตามลาดับ ค่าดัชนีความหลากหลายบอกให้ ทราบ
ว่าพื ้นที่พกั ผ่อนมีความหลากหลายทางชนิดสูง และดัชนีความสม่าเสมอมีคา่ เข้ าใกล้ 1.0 แสดงว่าในพื ้นที่มีการ
กระจายของมดอย่างสม่าเสมอ ส่วนพื ้นที่สนามหญ้ าและสนามเด็กเล่น มีคา่ ดัชนีความสม่าเสมอเท่ากับ 0.6 และ
0.55 ตามลาดับ พบว่าในพื ้นที่ทงั ้ 2 พื ้นที่มีคา่ การกระจายของมดปานกลาง และพื ้นที่สวนดอกไม้ มีคา่ ดัชนีความ
หลากหลาย และค่าดัชนีความสม่าเสมอน้ อยที่สดุ เท่ากับ 0.72 และ 0.27 ตามลาดับ แสดงให้ เห็นว่าในพื ้นที่สวน
ดอกไม้ มีความหลากหลายทางชนิดน้ อย และไม่กระจายสม่าเสมอมีการกระจายค่อนข้ างน้ อยเนื่องจาก ในพื ้นที่มี
การรบกวนพื ้นที่บ่อยที่สดุ โดยมีการเปลี่ยนชนิดของไม้ ดอกในแปลง 1 ครัง้ ต่อเดือน และมีการรดน ้า พรวนดินทุกวัน
รวมถึงมีการใช้ สารเคมี ในการกาจัดแมลง และศัตรู พืชภายในพื ้นที่สวนดอกไม้ จึงพบจานวนชนิดน้ อยกว่า
พื ้นที่การใช้ ประโยชน์พื ้นที่อื่น (Table 1)
Table 1 Species richness and diversity of ant in difference landuses in Bangkok Public Park.
Landuses

Diversity (H')

Species richness (E)

Playground

1.65

0.55

Recreation

2.1

0.69

Exercise

1.2

0.43

Building

1.72

0.58

Flower garden

0.72

0.27

Lawn

2.05

0.6

ความคล้ ายคลึงของพื ้นที่การใช้ ประโยชน์ ทงั ้ 6 พื ้นที่ ได้ แก่เขตสนามเด็กเล่น เขตพักผ่อน เขตออกกาลัง
กาย เขตอาคาร เขตสวนดอกไม้ และเขตสนามหญ้ า พบว่าทุก พื น้ ที่ การใช้ ประโยชน์ มีค่าความคลายคลึง กัน
ใกล้ เคียงกันมากกว่า 50 เปอร์ เซ็นต์ เขตสนามเด็กเล่นมีค่าความคล้ ายคลึงเขตสนามหญ้ าสูงสุดคือ 92.31
เปอร์ เซ็นต์ เขตสวนดอกไม้ มีความคล้ ายคลึงกับสนามเด็กเล่นมากสุด มีค่าเท่ากับ 80 เปอร์ เซ็นต์ เขตอาคารมีความ
คล้ ายคลึงกับเขตพักผ่อนมากสุด มีค่าเท่ากับ 90.91 เปอร์ เซ็นต์ เขตออกกาลังกายมีความคล้ ายคลึงกับเขตสนาม
หญ้ ามากที่สดุ มีคา่ เท่ากับ 80 เปอร์ เซ็นต์และเขตสวนดอกไม้ มีความคล้ ายคลึงกับเขตออกกาลังกายน้ อยที่สดุ มีค่า

เท่ากับ 64.52 เปอร์ เซ็นต์ ค่าความคล้ ายคลึงของมดในพื ้นที่การใช้ ประโยชน์ทงั ้ 6 พื ้นที่การใช้ ประโยชน์ มีความ
คล้ ายคลึงกันมากกว่า 50 เปอร์ เซ็นต์ แสดงให้ เห็นความสามารถในการดารงชีวิตของมดในพื ้นที่ การใช้ ประโยชน์ที่
แตกต่างกันในพื ้นที่สวนสาธารณะในเขตเมืองได้ ดี ไม่ว่าพื ้นที่นนจะเป็
ั้
นพื ้นที่การใช้ ประโยชน์แบบใด มดก็สามารถ
ดารงชีวิตอยู่ได้ และเมื่อนามาจัดกลุม่ พื ้นที่การใช้ ประโยชน์ทงั ้ 6 พื ้นที่โดยใช้ Cluster Analysis ซึง่ ใช้ ข้อมูลชนิดมด
และจานวนมดที่ พบในพื น้ ที่ ใช้ ในการจัดกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มที่ ความคล้ ายคลึง 50 เปอร์ เซ็นต์ สามารถแบ่งพื น้ ที่
ออกเป็ น 3 กลุม่ คือกลุม่ ที่ 1 พื ้นที่สนามเด็กเล่น และพื ้นที่พกั ผ่อน กลุม่ ที่ 2 พื ้นที่สนามหญ้ า และกลุ่มที่ 3 พื ้นที่ออก
กาลังกาย, พื ้นที่สวนดอกไม้ และพื ้นที่รอบอาคาร (Figure 1)

Figure 1 Grouping landuses in 50 percentage base on number and species of ant in Bangkok Public
Park.
3.องค์ ประกอบทางชนิดของมด
การศึกษาการปรากฏของมด ในแต่ละพื ้นที่การใช้ ประโยชน์โดยชนิดมดที่พบได้ บ่อยมีทงหมด
ั้
2 ชนิดคือ
Monomorium chinnenses และ Tapinoma melanocephalum ซึง่ มีค่าเปอร์ เซ็นต์การปรากฏเท่ากับ 75.69 และ
70.14 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ และชนิดมดที่พบได้ ปานกลางมี 6 ชนิดคือ Paratrechina longicornis, Paratrechina
sp.4 of AMKUFF, Pheidole bugi, Camponotus rufoglaucus, Solenopsis geminata และ Iridomyrmex
anceps มีคา่ เปอร์ เซ็นต์การปรากฏเท่ากับ 65.97, 65.28, 52.08, 47.22, 47.22 และ 40.97 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ
และชนิ ดที่ มีค่าการปรากฏน้ อยที่ สุดมี 2 ชนิ ด คือ Anoplolepis gracillpes และ Technomrymex sp.1 of
AMKUFF โดยมีค่าการปรากฏเท่ากัน คือ 1.39 เปอร์ เซ็นต์ ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาความหลากหลายมดในเขต
เมืองปี นัง เกาะปี นัง ประเทศมาเลเซีย พบมด Anoplolepis, Camponotus, Dolichoderus, Monomorium,
Odontoponera, Prenoleopis, Paratrechina, Pheidole, Solenopsis, Tapinoma และ Tetramorium ซึง่ ชนิดมด
ที่พบส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่ม Invasive ant ซึง่ เป็ นชนิดมดต่างถิ่นที่มีนิสยั รุ กรานสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น และกลุ่มTramp
ant ที่มีการเพิ่มประชากรและกระจายได้ อย่างรวดเร็ ว ซึง่ ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในท้ องถิ่น เช่น Paratrechina
longicornis , Pheidole megacephala, Anoplolepis spp., Monomorium spp., และTapinoma spp. (Lee
et.al., 2005) มดในกลุ่ม Invasive ant และกลุ่ม Tramp ant สามารถเพิ่มจานวนประชากรได้ อย่างรวดเร็ ว และ
สามารถปรับตัวให้ อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยที่หลากหลายในเขตเมืองได้ ดี (David and Andrew, 2006)
4. การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของชนิดมดที่สาคัญ

การศึกษาชนิดมดที่สาคัญ สามารถดูจากค่าเปอร์ เซ็นต์ความถี่ของมดที่ปรากฏในแต่ละที่การใช้ ประโยชน์
โดยพบว่ามดชนิด Tapinoma melanocephalum, Monomorium chinnenses และ Solenopsis geminata เป็ น
ชนิดมดที่พบเปอร์ เซ็นต์ความถี่สงู สุด โดยมด Tapinoma melanocephalum มีคา่ ความถี่สงู สุดเท่ากับ16.8
เปอร์ เซ็นต์ รองลงมาคือมด M. chinnenses และ S. geminata โดยมีคา่ เปอร์ เซ็นต์ความถี่เท่ากับ 10.51 และ 8.50
เปอร์ เซ็นต์ตามลาดับ และเมื่อนามดทัง้ 3 ชนิดมาจัดทากราฟแสดงการปรากฏในแต่ละเดือนที่ทาการศึกษา พบว่า
มด T. melanocephalum มีความชุกชุมของประชากรสูงสุดในเดือน กรกฎาคม และพบว่าในช่วงฤดูฝนมีความชุก
ชุมของมดสูงกว่าฤดูแล้ ง M. chinnenses มีการเปลี่ยนแปลงประชากรในรอบปี ค่อนข้ างน้ อย และ S. geminata มี
จานวนประชากรสูงสุดในเดือน เมษายน และพบว่าในฤดูฝนมีความชุกชุมของมดสูงกว่าในฤดูแล้ ง (ภาพที่ 2) เมื่อ
พื ้นที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงไป หรื อถูกคุกคามจากปั จจัยอื่นๆ เช่น การรดน ้าต้ นไม้ ทาให้ มดที่อยู่บริ เวณที่รดน ้าต้ นไม้
จะย้ ายรัง เพราะสภาพพื ้นที่ได้ เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมาะต่อการอยู่อาศัย ดังนันการที
้
่พื ้นที่ถกู รบกวนไม่วา่ จะเกิดจาก
กิจกรรมใดๆก็จะส่งผลต่อประชากรของมด (Drees et.al., 2000)

Figure 2 Seasonal changes of abundance of three species (Tapinoma melanocephalum, Monomorium
chinnensis and Solennopsis geminata) from July 2009 to June 2010

สรุป
1. ความหลากหลายของมดในพื ้นที่การใช้ ประโยชน์ ในสวนสาธารณะเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร พบ
จานวนชนิดมดทังหมด
้
26 ชนิด 18 สกุล 5 วงศ์ย่อย พื ้นที่การใช้ ประโยชน์พกั ผ่อนพบจานวนชนิดมากที่สดุ เท่ากับ
24 ชนิด 16 สกุล 5 วงศ์ย่อย และพื ้นที่การใช้ ประโยชน์สวนดอกไม้ พบจานวนชนิดมดน้ อยที่สดุ คือ 15 ชนิด 10 สกุล
4 วงศ์ย่อยมดในวงศ์ย่อย Myrmicinae พบมากที่สดุ จานวน 8 สกุล 13 ชนิด คิดเป็ น 50 เปอร์ เซ็นต์ ของชนิดมดที่
พบทังหมด
้
2. การศึกษาโครงสร้ างทางสังคมของมดในพื ้นที่การใช้ ประโยชน์เขตพักผ่อน พบค่าความหนาแน่นเฉลี่ย
ต่อพื ้นที่สงู สุด เท่ากับ 223.4 ตัว ต่อตารางเมตร และในพื ้นที่พกั ผ่อนพบค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพมีคา่
มากที่สดุ เท่ากับ 2.1 และมีคา่ ดัชนีความสม่าเสมอเท่ากับ 0.7 ดังนันพื
้ ้นที่พกั ผ่อนมีความหลากชนิดสูงที่สดุ และ
มีการกระจายของมดกระจายอย่างสม่าเสมอทัว่ ทังพื
้ ้นที่ และพื ้นที่สวนดอกไม้ มีคา่ ดัชนีความหลากหลาย และค่า

ดัชนีความสม่าเสมอต่าที่สดุ เท่ากับ 0.72 และ 0.27 ตามลาดับ
3. องค์ประกอบทางชนิดของมดในพื ้นที่การใช้ ประโยชน์ โดยดูจากค่าการปรากฏของชนิดมด พบว่า มด
ชนิด M. chinnenses มีเปอร์ เซ็นต์การปรากฏสูงที่สดุ เท่ากับ 75.69 เปอร์ เซ็นต์ รองลงมาคือ ชนิดมด T.
melanocephalum มีคา่ การปรากฏเท่ากับ 70.14 เปอร์ เซ็นต์ และชนิดมดที่มีเปอร์ เซ็นต์การปรากฏน้ อยที่สดุ คือ
Anoplolepis gracillpes และ Technomrymex sp.1 of AMKUFF มีคา่ การปรากฏเท่ากับ 1.39 เปอร์ เซ็นต์
ชนิดมดที่พบทุกพื ้นที่การใช้ ประโยชน์มีทงหมด
ั้
7 ชนิด คือ Iridomyrmex anceps, M. chinnenses, M.destructor,
Pheidole bugi, S. geminata, T. melanocephalum และ Teramorium smithii เนื่องจากมดทัง้ 7 ชนิดมีการ
ปรับตัวให้ อยู่อาศัยได้ ในสภาพพื ้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ดี และพบว่ามดทัง้ 7 ชนิดจัดอยู่ในกลุม่ ของมดในเขตเมือง
(Urban ant) ซึง่ ประกอบไปด้ วยมดในกลุม่ Invasive ant และมดกลุม่ Tramp ant ชนิดมดที่พบตลอดทังปี
้ มี
ทังหมด
้
3 ชนิด คือ S. geminata , T. melanocephalum และ M. chinnenses
4. จากการศึกษา พบชนิดมดที่เป็ นอันตรายต่อมนุษย์ทงหมด
ั้
3 ชนิด คือมด S. geminata (มดคันไฟ),
Tetraponera ruflonigra (มดตะนอย) และ Dicamma rugosum (มดตะนอยดา) มดทัง้ 3 ชนิด เป็ นชนิดที่มี
เหล็กใน และมีพิษร้ ายแรง ถ้ าคนที่แพ้ พิษของมดอาจถึงแก่ชีวิตได้ หรื ออาจเป็ นแผลเป็ น หรื อเป็ นหนองได้
ชนิดมดที่สร้ างความราคาญในพื ้นที่ แต่ไม่ทาอันตรายกับมนุษย์ที่เข้ าไปใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ ได้ แก่ T.
Melanocephalum (มดเหม็น) และ Paratrechina longicornis (มดวุน่ วาย) ซึง่ สามารถพบได้ ทวั่ ไปในพื ้นที่การใช้
ประโยชน์
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