
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองทีส่ิ้นสุด    
 

 
1.  ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 
 
2.  โครงการวิจัย  อนุกรมวิธาน ชีววิทยาและเทคนิคการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ 
     กิจกรรม   อนุกรมวิธาน  ชีววิทยา นิเวศวิทยาของศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ 
     กิจกรรมย่อย  อนุกรมวิธาน ชีววิทยา นิเวศวิทยาของแมลง ไร สัตว์ศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ 
 
3.  ชื่อการทดลอง  ชนิดของมดที่อาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus 

  Ants species associate with Mealybug in Genus Phenacoccus 
 
4.  คณะผู้ด าเนินงาน 
    หัวหน้าการทดลอง  ชมัยพร     บัวมาศ  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
    ผู้ร่วมงาน   ชลิดา    อุณหวุฒิ  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช   
    ลักขณา    บ ารุงศรี    ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
     
5. บทคัดย่อ 

การศึกษาชนิดของมดที่อาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 
2553 ถึงเดือนกนัยายน 2554 เพื่อทราบชนิด การกระจาย ของของมดที่อาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งสกุล 
Phenacoccus ที่มีอยู่ในประเทศไทย ส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างจากแหล่งปลูกพืชต่างๆ ในเขตภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก น าตัวอย่างมดที่รวบรวมได้มาจัดรูปร่าง และตัวอย่าง
เพลี้ยแป้งมาท าสไลด์ถาวร ตรวจจ าแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง 
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช พบมด จ านวน 8 ชนิด คือ มดคันไฟ (Solenopsis  
geminata Fabricius) พบอาศัยร่วมกับ เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู (Phenacoccus manihoti Matile-
Ferrero) และ เพลี้ยแป้งชบา (Phenacoccus  solenopsis Tinsley) มดโล่บ้าน (Meranoplus bicolor 
Guérin-Méneville) พบอาศัยร่วมกับ เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู (Phenacoccus manihoti Matile-
Ferrero) และ เพลี้ยแป้งชบา (Phenacoccus  solenopsis Tinsley) มดน้ าผึ้ง (Anoplolepis  gracilipes 
Fr.Smith) พบอาศัยร่วมกับ เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero) และ 
เพลี้ยแป้งชบา (Phenacoccus  solenopsis Tinsley) มดเหม็น (Tapinoma melanocephalum Fabricius) 
พบอาศัยร่วมกับ เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero) เพลี้ยแป้ง 
(Phenacoccus  solenopsis Tinsley) และเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีเขียว (Phenacoccus madeirensis 
Green)  มดด าทุ่ง (Iridomyrmex anceps Roger) พบอาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งชบา (Phenacoccus  solenopsis 



Tinsley)  มดน้ าตาล (Paratrechina  longicornis (Latreille)) พบอาศัยร่วมกับ เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู 
(Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero) และ เพลี้ยแป้งชบา (Phenacoccus  solenopsis Tinsley)  
มดละเอียด (Monomorium sp.1) พบอาศัยร่วมกับ เพลี้ยแป้งชบา (Phenacoccus  solenopsis Tinsley)  
มดละเอียด (Monomorium sp.2) พบอาศัยร่วมกับ เพลี้ยแป้งชบา (Phenacoccus  solenopsis Tinsley) 
 
6.  ค าน า 

มดเป็นแมลงสังคมที่สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งในพ้ืนที่ธรรมชาติและพ้ืนที่เกษตร ท าหน้าที่ได้หลาย
บทบาท โดยมดส่วนใหญ่เป็นตัวห้ า (predators) หรือกินซาก (scavengers) บางชนิดกินทั้งพืชและสัตว์ 
(omnivores) บางชนิดมีการพ่ึงพาอาศัยอยู่ร่วมกับสัตว์อ่ืน และพืชอีกหลายชนิด แหล่งพลังงานที่ส าคัญของมดที่
จะใช้ในการออกหาอาหารคือน้ าหวานหรือน้ าตาล จึ่งพบว่ามีมดที่พ่ึงพาอาศัยเพลี้ยแป้ง  โดยอาศัยมูลน้ าหวาน 
(honeydew) ที่เพลี้ยแป้งขับถ่ายออกมา มดเหล่านี้จะน าไปเป็นอาหาร      ขณะเดียวกันมดจะช่วยดูแลปกป้อง
เพลี้ยแป้งจากศัตรูที่จะเข้ามาท าลายหรือกินเพลี้ยแป้งนอกจากนี้เพลี้ยแป้งในระยะตัวอ่อนวัยที่ 1  (crawler) บาง
ชนิดพบมดเป็นตัวน าพาไปยังพืชต้นอื่นๆ ในบริเวณเดียวกันได้ จึงเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ท าให้เพลี้ยแป้งแพร่กระจายใน
พ้ืนที่เกษตรทั้งพืชไร่และพืชสวน เพลี้ยแป้งบางชนิดเป็นศัตรูส าคัญทางด้านกักกันพืช เช่น Phenacoccus 
manihoti  Matile-Ferrero ซึ่งเป็นศัตรูพืชที่ส าคัญของมันส าปะหลังในแอฟริกาใต้  เมื่อไรก็ตามที่เพลี้ยแป้ง
เหล่านี้บังเอิญเล็ดลอดไปสู่พ้ืนที่เพาะปลูกแหล่งใหม่ที่ปราศจากศัตรูธรรมชาติก็จะแพร่ขยายพันธุ์เกิดการระบาด
และอาจท าความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับมันส าปะหลังและพืชชนิดอื่น ๆ ในพ้ืนที่เพาะปลูกแหล่งใหม่นั้น  
ปัจจุบันในหลายประเทศมีการศึกษาความสัมพันธ์ของมดและเพลี้ยแป้ง  ท าให้สามารถทราบถึงลักษณะของ
ชีววิทยา    และรูปแบบความสัมพันธ์ของมดกับเพลี้ยแป้งที่ปรากฏในพืชต่างๆ ส าหรับในประเทศไทยไม่มีข้อมูล
รายละเอียดต่างๆ  ของชนิดมดที่ปรากฏร่วมกับเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus ดังนั้นการศกึษาชนิดมดที่ปรากฏ
ร่วมกับเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus  ในครั้งนี้  ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การจัดการ และป้องกันก าจัดมดและเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus  ที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 
 
7.  วิธีด าเนินการ 
     - อุปกรณ์ 
 1. ตัวอย่างมดและเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus   

2. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างมดและเพลี้ยแป้ง ได้แก่ แอลกอฮอล์ 70 – 80% ปากคีบ พู่กัน 
ขวดดองตัวอย่างแมลง คัตเตอร์ กรรไกรตัดก่ิง กล่องพลาสติก ถุงกระดาษและถุงพลาสติก   

3. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดรูปร่างมด ได้แก่ เข็มไร้สนิมแมลง กระดาษสามเหลี่ยม กาวลาเท็กซ์ ไม้จัดรูปร่าง
แมลง ตู้อบ 
 4. อุปกรณท์ี่ใช้ในการท าสไลด์ถาวรเพลี้ยแป้ง ได้แก่ สารเคมีต่างๆ เช่น alcohol 70 %, potassium 
hydroxide 10%, hydrochloric acid, glacial acetic acid, xylene, carbolic acid, acid fuchsin, N-butyl 
alcohol, clove oil และ Canada balsam เข็มเขี่ย แผ่นสไลด์แก้ว  



แผ่นแก้วปิดสไลด์ กล่องใส่สไลด์ถาวร  
5. กล้องจุลทรรศน์ compound microscope และ stereo microscope และ  

กล้องถ่ายภาพ 
     - วิธีด าเนินการ 
 1. ส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างมดที่พบอยู่ร่วมกับเพลี้ยแป้ง จากแหล่งปลูกพืชต่างๆ เก็บตัวอย่างมดที่
พบอยู่ร่วมกับเพลี้ยแป้งใส่ในกล่องพลาสติกหรือถุงกระดาษ น าตัวอย่างมดและเพลี้ยแป้งที่เก็บรวบรวมได้ มาตรวจดู
ลักษณะภายนอกด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิด stereo microscope  ถ่ายภาพและบันทึก รายละเอียด เช่น ขนาด 
รูปร่างลักษณะ  และสี เป็นต้น  แล้วดองในแอลกอฮอล์ 80% ส าหรับมด น าไปจัดรูปร่าง ใช้เข็มไร้สนิมปักที่กึ่งกลาง
บริเวณอกถ้าเป็นตัวขนาดใหญ่ แต่ถ้าขนาดเล็กน าติดกระดาษสามเหลี่ยมขนาดเล็ก (card point)  และส าหรับเพลี้ย
แป้งน าไปท าสไลด์ถาวรเพื่อจ าแนกชนิด น าไปอบให้แห้ง   
 2. ตรวจจ าแนกชนิดมดที่จัดรูปร่างและอบแห้งแล้ว โดยอาศัยหลักการทางด้านอนุกรมวิธาน และวาด
รูปแสดงลักษณะส าคัญที่ใช้ในการจ าแนกแต่ละชนิด พร้อมภาพประกอบ เขตการแพร่กระจายและจัดเก็บใน
พิพิธภัณฑ์  น าตัวอย่างมดที่จ าแนกชนิดแล้ว ให้จัดเก็บลงในกล่องกระดาษสี่เหลี่ยมสีขาว  จัดเรียงตามอักษรของ
ล าดับ ชนิด น าจัดเข้าลิ้นชักในตู้เก็บแมลง บันทึกข้อมูลแต่ละตัวอย่างบนแผ่นป้ายบันทึกก ากับตัวอย่าแมลง 
(labeling specimen) เช่น ชนิดเพลี้ยแป้งที่พบอยู่ร่วมกัน วัน เดือน ปี  สถานที่และชื่อผู้เก็บตัวอย่าง    
          3. ตรวจจ าแนกชนิดเพลี้ยแป้ง บนแผ่นสไลด์ถาวร ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิด compound microscope 
ที่มีก าลังขยายสูง โดยอาศัยหลักการทางด้านอนุกรมวิธาน และวาดรูปแสดงลักษณะส าคัญที่ใช้ในการจ าแนกแต่ละ
ชนิด พร้อม เขตการแพร่กระจายและพืชอาหารของแต่ละชนิดและ การบันทึกรายละเอียดบนแผ่นสไลด์ที่อบแห้งแล้ว
โดยวางแผ่นสไลด์หันด้านหัวของเพลี้ยหอยเข้าหาตัว ด้านขวาเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับพืชอาหาร  ชนิดมดที่พบอยู่ร่วมกัน 
วัน เดือน ปี  สถานที่และชื่อผู้เก็บตัวอย่าง   ด้านซ้ายมือเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ เพศ วันเดือนปี ที่ท าสไลด์และชื่อผู้จ าแนก 
ควรลงรายละเอียดดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ 

4. จัดเก็บตัวอย่างมดที่จัดรูปร่างและอบแห้ง รวมทั้งเพลี้ยแป้งในกล่องใส่สไลด์ถาวร ไว้ในพิพิธภัณฑ์แมลง
โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามหลักสากล  
     - เวลาสถานที ่
 เริ่มต้น    เดือนตุลาคม 2553    สิ้นสุด    เดือนกันยายน  2555 

สถานที่ : 1. แหล่งปลูกพืชต่างๆ ในทุกภาคของประเทศ 
            2.  ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา   

ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

จากการศึกษาชนิดของมดที่อาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus ด าเนินการระหว่างเดือน
ตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 ได้เก็บรวบรวมตัวอย่างจากแหล่งปลูกพืชต่างๆ ในเขตภาคเหนือ  



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก น าตัวอย่างมดที่รวบรวมได้มาจัดรูปร่าง และตัวอย่าง
เพลี้ยแป้งมาท าสไลด์ถาวร ตรวจจ าแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง 
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช พบมด จ านวน 8 ชนิด คือ มดคันไฟ (Solenopsis  
geminata Fabricius) มดโล่บ้าน (Meranoplus bicolor Guérin-Méneville) มดน้ าผึ้ง (Anoplolepis  
gracilipes Fr.Smith)  มดเหม็น (Tapinoma melanocephalum Fabricius)  มดขายาว (Iridomyrmex 
anceps Roger) มดน้ าตาล (Paratrechina  longicornis (Latreille)) มดละเอียด (Monomorium sp1.)  
มดละเอียด (Monomorium sp2.) และพบอาศัยอยู่ร่วมกับเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus  จ านวน 3 ชนิด  
คือ เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero)  เพลี้ยแป้งชบา (Phenacoccus  
solenopsis Tinsley) และเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีเขียว (Phenacoccus madeirensis Green)   
 

รายละเอียดของมดแต่ละชนิด 
Solenopsis  geminata Fabricius (ภาพที่ 1 ก) 

ชื่อสามัญภาษาไทย   มดคันไฟ  
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ tropical fire ant 
ลักษณะส าคัญ     เป็นมดขนาดเล็ก-กลาง  ความยาว 2.3-4.5  มิลลิเมตร  สนี้ าตาลแดง ผิวล าตัวเรียบมัน 
มีขนขึ้นปกคลุมทั้งล าตัว ปลายหนวด 2  ปล้องขยายใหญ่  ตารวมเจริญดี   สันหลังส่วนอกปล้อง 2 และ 3 โค้งมน 
อกปล้องที่ 3 ค่อนข้างเรียบ  เอว 2 ปล้อง  ปล้องแรกเป็นปุ่มคล้ายสามเหลี่ยมและมีก้านเอวค่อนข้างยาว  ส่วน
ปล้องที่ 2 ค่อนข้างกลม ท้องเป็นรูปวงรีเรียบมันมีขนปกคลุม  
ชนิดของเพลี้ยแป้ง พบอาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู  (Phenacoccus manihoti Matile-
Ferrero) และเพลี้ยแป้งชบา (Phenacoccus solenopsis Tinsley)  
สถานทีพ่บ    ได้แก่ จังหวัดกาญจบุรี สุพรรณบุรี นครราชสีมา และเชียงราย  
 

Meranoplus bicolor Guérin-Méneville  (ภาพที่ 1 ข) 
ชื่อสามัญภาษาไทย   มดโล่บ้าน 
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ ant 
ลักษณะส าคัญ     เป็นมดขนาดกลาง  มีความยาว 3.0-3.6 มิลลิเมตร ล าตัวมีสีน้ าตาลเข้ม มีเส้นขนยาว
จ านวนมากปกคลุมล าตัว แต่ส่วนท้องจะมีสีด าหรือสีเข้มกว่าส่วนหัวและอก  ส่วนของหัวและล าตัวเป็นหลุมขรุขระ
มีขนยาวปกคลุมตลอดล าตัว  หนวดเป็นแบบหักข้อศอก จ านวน 9 ปล้อง  ร่องพักหนวดลึกเห็นได้ชัดเจน  ตารวม
เจริญดี  ส่วนของอกค่อนข้างสั้น ด้านบนของส่วนอกมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ คล้ายโล่ยื่นออกมาทางด้านข้างของ
ล าตัว propodeum  มีหนามยาว  1 คู่  เอวมี 2  ปล้อง เมื่อมองทางด้านข้าง เอวปล้องแรกคล้ายสามเหลี่ยม 
ปล้องที่ 2 ค่อนข้างกลม  ส่วนท้องมันเป็นรูปทรงรี 
ชนิดของเพลี้ยแป้ง พบอาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู  (Phenacoccus manihoti Matile-
Ferrero) และพบอาศัยอยู่ร่วมกับเพลี้ยแป้งชบา (Phenacoccus solenopsis Tinsley)  



สถานที่พบ    ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี และนครราชสีมา   
 

Anoplolepis  gracilipes Fr.Smith  (ภาพที่ 1 ค) 
ชื่อสามัญภาษาไทย   มดน้ าผึ้ง 
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ yellow crazy ant 
ลักษณะส าคัญ     เป็นมดขนาดกลาง  มีความยาว 4.3-5.2 มิลลิเมตร  ล าตัวสีน้ าตาลอมเหลือง ส่วนท้อง สี
น้ าตาลด า หนวดเป็นแบบหักข้อศอก จ านวน 11 ปล้อง  ตากลมสีด า อกปล้องแรก และปล้องที่ 2 ยาว ส่วนปล้อง
ที่ 3 ค่อนข้างกลม ขายาว เอวประกอบด้วย  1 ปล้อง ส่วนท้องกลม    
ชนิดของเพลี้ยแป้ง พบอาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู  (Phenacoccus manihoti Matile-
Ferrero) และเพลี้ยแป้งชบา (Phenacoccus solenopsis Tinsley)    
สถานที่พบ    ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี และร้อยเอ็ด 
 

Tapinoma melanocephalum Fabricius (ภาพที่ 1 ง) 
ชื่อสามญัภาษาไทย   มดเหม็น 
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ ghost ant 
ลักษณะส าคัญ     เป็นมดขนาดเล็ก ความยาว 1.3-2.0  มิลลิเมตร  ส่วนหัวสีด า ส่วนอกและส่วนท้อง  
สีเหลืองสลับด า หนวดแบบหักข้อศอกสีเหลือง  สันหลังของส่วนอกโค้งขึ้นเล็กน้อย ไม่มีขน ขายาว สีเหลือง เดิน
เร็วมาก เอวประกอบด้วย 1 ปล้อง ส่วนท้องปกคลุมเอว  
ชนิดของเพลี้ยแป้ง พบอาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู  (Phenacoccus manihoti Matile-
Ferrero) เพ ลี้ ย แ ป้ งช บ า  (Phenacoccus solenopsis Tinsley) แ ล ะ เพ ลี้ ย แ ป้ งมั น ส าป ะห ลั งสี เขี ย ว 
(Phenacoccus madeirensis Green)   
สถานที่พบ   ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ปราจีนบุรี และนครราชสีมา 
 

Iridomyrmex  anceps  Roger (ภาพที่ 1 จ) 
ชื่อสามัญภาษาไทย   มดด าทุ่ง 
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ black tyrant ant 
ลักษณะส าคัญ     เป็นมดขนาดเล็ก มีความยาว 3.0-3.5 มิลลิเมตร  ล าตัวสีด า  หนวดแบบหักข้อศอก 
จ านวน 12  ปล้อง ขอบสันกะโหลกนูนท าให้ส่วนหัวเป็นรูปวงรี ส่วนของ scape ยาวกว่าความยาวของส่วนหัว ตา
รวมอยู่ห่างจากฐานหนวดมาก  สันหลังของอกปล้องที่  2 อยู่ต่ ากว่าอกปล้องที่ 3 และ propodeum  เอว
ประกอบด้วย 1 ปล้อง มีลักษณะเป็นปุ่มและตั้งขึ้นหรือเอียงไปข้างหน้าเล็กน้อย  ตามล าตัวมีขนอ่อนสั้นๆ ขึ้นปก
คลุม 
ชนิดของเพลี้ยแป้ง พบอาศัยร่วมกับ เพลี้ยแป้งชบา (Phenacoccus solenopsis Tinsley)  
สถานที่พบ    ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด และก าแพงเพชร 



 
Paratrechina  longicornis (Latreille) (ภาพที่ 1 ฉ) 

ชื่อสามัญภาษาไทย   มดน้ าตาล, มดร าคาญขายาว 
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ crazy ant 
ลักษณะส าคัญ     เป็นมดขนาดใหญ่ มีความยาวประมาณ 14.5-17.5 มิลลิเมตร ล าตัวสีด า ส่วนท้องมีสี
น้ าตาลแดง  มีขนแข็งสีด าขึ้นปกคลุมทั้งล าตัว  หนวดเป็นแบบหักข้อศอก จ านวน 12 ปล้อง  ส่วนของอกทั้ง 3 
ปล้องโค้ง เอว ประกอบด้วย 1  ปล้อง มีลักษณะเป็นก้อนขนาดเล็ก ปลายของส่วนเอวต่ ากว่าระดับความสูงของอก
ปล้องที่ 3  ส่วนท้อง รูปไข่  
ชนิดของเพลี้ยแป้ง พบอาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู  (Phenacoccus manihoti Matile-
Ferrero) เพลี้ยแป้งชบา (Phenacoccus solenopsis Tinsley)  
สถานที่พบ    ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา  ก าแพงเพชร และเชียงราย 
 

Monomorium sp.1  
ชื่อสามัญภาษาไทย   มดละเอียด 
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ ant 
ลักษณะส าคัญ     เป็นมดขนาดเล็ก  มีความยาว 1.5-1.6  มิลลิเมตร  ล าตัวเรียวยาว ส่วนหัวและท้องจะมี
สีน้ าตาลเข้ม  ส่วนอกและเอวมีสีเหลือง   ผิวล าตัวเรียบ มัน  หนวดแบบหักข้อศอก  จ านวน 12 ปล้อง ปลาย
หนวด 3 ปล้องขยายใหญ่  ตรงกลางส่วนหน้าของฐานริมฝีปากบนมีขนแข็ง 1 เส้น  อกปล้องที่ 1  สูงกว่าอกปล้อง
ที่ 2  และอกปล้องที่ 3 และ propodeum ไม่มีหนาม   เอวมี 2 ปล้อง คล้ายรูปสามเหลี่ยมถ้ามองทางด้านข้างจะ
มีก้านของเอวด้วย ท้องเป็นทรงรี ผิวเรียบ 
ชนิดของเพลี้ยแป้ง พบอาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งชบา (Phenacoccus solenopsis Tinsley)  
สถานที่พบ    ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา  และเชียงราย 
 

Monomorium sp.2  
ชื่อสามัญภาษาไทย   มดละเอียด 
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ ant 
ลักษณะส าคัญ     เป็นมดขนาดเล็ก  มีความยาว 1.5-2.5 มิลลิเมตร ล าตัวมีสีน้ าตาล  ล าตัวเรียวยาว ผิว
ล าตัวมัน มีขนยาวปกคลุม   หนวดแบบหักข้อศอก  จ านวน 12 ปล้อง ปลายหนวด 3 ปล้องขยายใหญ่  ตรงกลาง
ส่วนหน้าของฐานริมฝีปากบนมีขนแข็ง 1 เส้น  อกปล้องที่ 2 คอดเล็กน้อยผิวล าตัวบริเวณนี้จะมองคลายเม็ดทราบ
ละเอียด  และอกปล้องที่ 3 สันหลังตรง และ propodeum ไม่มีหนาม   เอวมี 2 ปล้อง คล้ายรูปสามเหลี่ยมถ้า
มองทางด้านข้างจะมีก้านของเอวด้วย ท้องเป็นทรงรี ผิวเรียบ 
ชนิดของเพลี้ยแป้ง พบอาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งชบา (Phenacoccus solenopsis Tinsley)  
สถานที่พบ    ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา   



   
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาชนิดของมดที่อาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus ด าเนินการระหว่างเดือน
ตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 พบมด จ านวน 8 ชนิด คือ มดคันไฟ (Solenopsis  geminata Fabricius) 
มดโล่บ้าน  (Meranoplus bicolor Guérin-Méneville) มดน้ าผึ้ ง (Anoplolepis  gracilipes Fr.Smith)  มด
เหม็น  (Tapinoma melanocephalum Fabricius)  มดขายาว (Iridomyrmex anceps Roger) มดน้ าตาล 
(Paratrechina  longicornis (Latreille)) มดละเอียด  (Monomorium sp.1) มดละเอียด (Monomorium 
sp.2) และพบอาศัยอยู่ร่วมกับเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus  จ านวน 3 ชนิด คือ เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู 
(Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero)  เพลี้ยแป้งชบา (Phenacoccus  solenopsis Tinsley) และเพลี้ย
แป้งมันส าปะหลังสีเขียว (Phenacoccus madeirensis Green)  ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือหาความสัมพันธ์ของมดกับเพลี้ยแป้งและหาแนวทางป้องกันก าจัดที่ถูกต้อง
และเหมาะสมต่อไป 
 
10.  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. ได้ข้อมูลเพื่อน าไปจัดท าฐานข้อมูล และอ้างอิงทางวิชาการในการตรวจสอบความถูกต้องของชนิดมดที่
อาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus และเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์แมลง กรมวิชาการเกษตร 
 2. ได้ฐานข้อมูลชนิดของมดที่อาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus เพ่ือการน าเข้าและส่งออกสินค้า
เกษตรของประเทศไทย 
 3. ได้ข้อมูลพื้นฐานเพ่ือน าไปใช้ในการควบคุม ก าจัดและป้องกันมดที่อาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งสกุล 
Phenacoccus อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
11.  ค าขอบคุณ  - 
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13.  ภาคผนวก 
 
 
  
 



 

 
 
 

ก                                                          ข 

 
 
 
 
 
 

 

 

  ค                                                       ง                                                     
 
 
 
 
 
 
 
                                จ                                                           ฉ 
 
ภาพที่ 1 ชนิดมดที่พบอาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus 

ก มดคันไฟ (Solenopsis  geminata Fabricius)  
ข มดโล่บ้าน (Meranoplus bicolor Guérin-Méneville)   

 ค มดน้ าผึ้ง (Anoplolepis  gracilipes Fr.Smith)   
 ง มดเหม็น (Tapinoma melanocephalum Fabricius) 

จ มดด าทุ่ง (Iridomyrmex  anceps  Roger)  
ฉ มดน้ าตาล (Paratrechina  longicornis (Latreille))  
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ภาพที่ 2 เพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus ที่ส ารวจพบ 

ก เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero) 



ข เพลี้ยแป้งชบา (Phenacoccus  solenopsis Tinsley) 
ค เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีเขียว (Phenacoccus madeirensis Green) 


