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บทน า 

 มดเป็นแมลงที่พบได้บ่อยในพื้นที่เขตร้อน มีความสามารถในการปรับตัวอยู่ได้ในทุกสภาพแวดล้อม  
ทั้งภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ บนพื้นดิน ใต้พื้นดิน และโพรงต้นไม้ รวมไปถึงพื้นที่การเกษตร โดยมัก
ก่อความร าคาญและท าอันตรายแก่มนุษย์ โดยการกัดหรือต่อยโดยตรง ท าให้รู้สึกเจ็บปวด บวม คัน ปวดแสบ
ปวดร้อน หรืออาจก่อให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง มดจึงเป็นปัญหาที่พบได้ในชีวิตประจ าวัน และท าให้
มนุษย์เกิดความร าคาญ ดังนั้นจึงมีการน าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมมาใช้ในการไล่หรือก าจัดมดและแมลง ดังนั้นการใช้สมุนไพรส าหรับไล่มด จึงเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อ
ลดการใช้สารเคมีลง ปัจจุบันจึงมีงานวิจัยและการน าสมุนไพรมาใช้ในการไล่และก าจัดมดและแมลงแทนการ
ใช้สารเคมีมากขึ้น พบว่ามีสมุนไพรหลายชนิดที่มีฤทธิ์ในการไล่และก าจัดมดและแมลงได้ เช่น สารสกัดจาก
โหระพา ขิง ข่า มะกรูด ตะไคร้ กระชาย กานพลู โกฐจุฬาลัมพา และหญ้าหวาน  
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กลุ่มตัวอย่าง 
     1.  มดภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม       
 พระเกียรติ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
     2.  ผู้พักอาศัยอยู่พื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ านวน  100 ราย 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     1.  ลงพื้นที่ เพื่อส ารวจชนิดของมดที่พบในพื้นที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่    
 โดยรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
     2.  นับจ านวนและจ าแนกชนิดมดในระดับวงศ์ย่อยและชนิด ที่พบโดยใช้ คู่มือจ าแนกสกุลมดใน 
 ประเทศไทย โดย  (วียะวัฒน์ ใจตรง, 2554) 
     3.  ส ารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้พักอาศัยอยู่พื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม 
 พระเกียรติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไล่และก าจัดมด โดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 100 ราย โดยข้อมูล 
 ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของมดและ 
 แมลงที่พบในที่อยู่อาศัยและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ไล่และก าจัดมดและแมลง และ 
 ส่วนที่ 3 ความต้องการของรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใช้งาน พร้อมข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
        น าข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณา ได้แก่  ร้อยละ  

 เพื่อส ารวจชนิดของมดภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่โดยรอบ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และส ารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับความคิดเห็น
ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ไล่และก าจัดมด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่มดจากพืชสมุนไพรต่อไป  

ผลการศึกษาพบมดทั้งหมด 3 ชนิดในพื้นที่มหาวิทยาลัย ได้แก่ มดแดง (Oecophylla smaragdina)          
มดด า (Paratrechina longicornis) และมดละเอียด (Tapinoma melanocephalum) และพบมด         
5 ชนิด พื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ มดด า  (P. longicornis) มดแดง (O. smaragdina) มดละเอียด          
(T. melanocephalum) มดคันไฟ (Solenopsis geminate) และมดตะนอยอกส้ม (Tetraponera 
rufonigra) 

การวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าชนิดของมดที่พบส่วนใหญ่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นมดแดง
และมักพบมดด าในบริเวณที่อยู่อาศัยโดยรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นมดในวงศ์ย่อย Formicinae  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของมณฑิรา  แก้วรุ่งเรือง และคณะ ได้ท าการศึกษาความหลากหลายของมดในพื้นที่ที่มีการใช้
ประโยชน์ที่แตกต่างกัน ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 3 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณเคหสถาน 
พื้นที่รกร้าง และสวนมะม่วง พบความหลากชนิดของมดในพื้นที่ โดยพบ Formicinae (29%) นอกจากนี้ยัง
พบว่า มดที่สามารถปรับตัว อาศัยได้ทุกพื้นที่คือ P. longicornis (Latreille) และจากการศึกษาความหลาก
ชนิดและความชุกชุมของมดที่หากินตามพื้นดินในระบบเกษตรกรรมเขตร้อน กรณีศึกษาจังหวัดระยอง ภาค
ตะวันออกของประเทศไทย ในเขตพื้นที่สวนทุเรียน ของ กิตติศักดิ์ปราบพาล และคณะ พบมดในวงศ์ย่อย 
Formicinae จ านวนมากที่สุด เช่นเดียวกัน  นอกจากนี้ คทาวุธ ไชยเทพ ได้ศึกษาความหลากชนิดของมดใน
สวนยางพารา จังหวัดสงขลา วงศ์ย่อยของมดที่พบมากที่สุดคือมดในวงศ์ย่อย Formicinae มากที่สุด 7 ชนิด 
จากการส ารวจการใช้ผลิตภัณฑ์ไล่และก าจัดมดเบื้องต้นเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ไล่และก าจัดมด 
จากแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์พบว่าถ้าเลือกได้ผู้ใช้มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบสเปรย์จากพืช
สมุนไพรในการไล่มด และมีข้อเสนอแนะ คือผู้ใช้ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและไม่ตกค้าง
ในสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กและผู้สูงอายุและมีกลิ่นหอม ไม่มีสารหรือกลิ่นตกค้าง ซึ่งจากข้อมูล
เบื้องต้นจะน าผลการวิจัยที่ได้มาต่อยอดและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่มดที่มีความเหมาะสมต่อการ
น าไปใช้งานในพื้นที่จริงต่อไป  

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8  "งานวิชาการรับใช้สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่ 8 
“งานวิชาการรับใช้สังคม”  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

จุดสีแดง  คือ มดแดง 
จุดสีด า    คือ มดด า 
จุดสีเขียว คือ มดละเอียด  
จุดสีส้ม    คือ มดคันไฟ  
จุดสีชมพู คือ มดตะนอยอกส้ม  
จุดสีเทา   คือ ยุง  

รูปที่ 2 การส ารวจมดและแมลงในพื้นที่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

รูปที่ 1  แผนที่เดินดินส ารวจมดในบริเวณมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและตัวอย่างมดที่พบ 

มดแดง  (85.97%) 
Oecophylla smaragdina  
(Fabricius) 
 
 
มดด ำ (12.28%) 
Paratrechina longicornis  
(Latreille)   
  
 
มดละเอียด (1.75%) 
Tapinoma melanocephalum  
(Fabricius) 

มดที่พบในบริเวณที่อยู่อาศัย จ านวน (ตัว) (n=153) ร้อยละ (%) 
มดแดง 39 25.49 
มดด า 54 35.29 

มดละเอียด 38 24.84  
มดคันไฟ 18 11.76 

มดตะนอยอกส้ม 4 2.62 

ตาราง 1 จ านวนของมดแต่ละชนิดที่พบในบริเวณที่อยู่อาศัย 

การส ารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ไล่มด  
 

จากการส ารวจความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ไล่มดในชุมชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัย พบว่าผู้ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์
ไล่และก าจัดมดมีความต้องการที่จะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชสมุนไพรในการไล่และก าจัดมด
ร้อยละ 41 โดยรูปแบบที่ต้องการใช้มากที่สุด ได้แก่ สเปรย์ (82%) ชอล์ก (10%) และผงโรย (8%)  
ตามล าดับ ส่วนข้อเสนอแนะ ผู้ใช้ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและไม่มีสารตกค้าง           
ในสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กและผู้สูงอายุมีกลิ่นหอม ไมม่ีกลิ่นเหม็นตกค้าง  


