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ABSTRACT

The members of the ant subgenus Polyrhachis in Thailand are revised. Four species of
the subgenus are recognized in the country. They belong to the following two species-groups:
Polyrhachis lamellidens species-group (P. craddocki Bingham) and Polyrhachis bihamata speciesgroup (P. bihamata (Drury), P. olybria Forel and P. ypsilon Emery). Polyrhachis craddocki is
newly recorded from Thailand. Many new localities are given for the other three species. A key
to species is provided based on the worker caste. Morphological and ecological information are
presented for each species. Lastly, distribution pattern of the four species are given.
Keywords: subgenus Polyrhachis, taxonomy, distribution

บทคัดย่อ
ท�ำการทบทวนเกี่ยวกับมดสกุลย่อยมดหนามเคียวในประเทศไทย ซึ่งพบทั้งหมด 4 ชนิด สามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 กลุ่มชนิด ดังนี้ 1) Polyrhachis lamellidens species-group (มดหนามเคียวด�ำ) และ 2) Polyrhachis bihamata
species-group (มดหนามเคียวใหญ่ มดหนามเคียวเล็ก และมดหนามเคียวห่าง) มดหนามเคียวด�ำเป็นชนิดที่ถกู รายงาน
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ครั้งแรกในประเทศไทย ผู้วิจัยรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่เก็บตัวอย่างแหล่งใหม่หลายพื้นที่ส�ำหรับมดหนามเคียว
3 ชนิด ที่เคยมีการรายงานไว้แล้วในประเทศไทย นอกจากนี้ได้จัดท�ำรูปวิธานการจ�ำแนกชนิดพร้อมทั้งค�ำบรรยาย
ลักษณะและนิเวศวิทยาของมดแต่ละชนิดไว้ และท้ายทีส่ ดุ ได้รายงานรูปแบบการแพร่กระจายของมดทัง้ สีช่ นิดไว้ดว้ ย
ค�ำส�ำคัญ: สกุลย่อยมดหนามเคียว อนุกรมวิธาน การแพร่กระจาย

ค�ำน�ำ
มดสกุลย่อยมดหนามเคียว (subgenus Polyrhachis)
เป็นสกุลย่อยหนึ่งของมดสกุล Polyrhachis มีขนาด
ล�ำตัวใหญ่เมื่อเทียบกับมดสกุลย่อยอื่นๆ อีก 12 สกุล
ย่อยที่ถูกจัดอยู่ภายในสกุลเดียวกันนี้ (Dorow, 1995;
Antwiki, 2017) มีหนามลักษณะคล้ายตะขออยู่บนอก
ปล้องที่ 1 และปล้องที่ 2 และมีหนามคล้ายเคียวเกีย่ วข้าว
อยูด่ า้ นบนของเอว ทัว่ โลกพบมดสกุลย่อยมดหนามเคียว
ทั้งสิ้น 11 ชนิด แพร่กระจายอยู่ในประเทศอินเดีย จีน
ญีป่ นุ่ ไต้หวัน ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นิวกินี
ตลอดถึงประเทศออสเตรเลีย (Bolton, 1995; Dorow,
1995; Antwiki, 2017) ส�ำหรับในประเทศไทย Jaitrong
and Nabhitabhata (2005) รายงานไว้เพียง 3 ชนิด ได้แก่
มดหนามเคียวใหญ่ (Polyrhachis bihamata (Drury,
1773)) มดหนามเคียวเล็ก (Polyrhachis olybria Forel,
1912) ซึง่ เคยถูกจ�ำแนกผิดเป็นชือ่ Polyrhachis bellicosa
(Fr. Smith, 1859) และมดหนามเคียวห่าง (Polyrhachis
ypsilon Emery, 1887) จากการศึกษาตัวอย่างมดที่เก็บ
รักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
รวมถึงจากการส�ำรวจในภาคสนามทั่วทุกภาคของ
ประเทศ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2540-2560 เป็นเวลาประมาณ 20 ปี
ผูว้ จิ ยั พบชนิดมดสกุลย่อยนีเ้ พิม่ เติมจากทีร่ ายงานไว้โดย
Jaitrong and Nabhitabhata (2005) อีก 1 ชนิด คือ มด
หนามเคียวด�ำ (Polyrhachis craddocki Bingham, 1903)
Kohout (2014) ได้ทำ� การทบทวนเกีย่ วกับมด
สกุลย่อยนี้ทุกชนิดในโลก ซึ่งถือเป็นรายงานที่ได้รับ
การยอมรับในระดับนานาชาติ แต่อย่างไรก็ตามเพือ่ ให้
ง่ายต่อการจ�ำแนกชนิดมดส�ำหรับประชาชนไทยทัว่ ไป
ผู้วิจัยจึงท�ำการทบทวนเกี่ยวกับอนุกรมวิธาน การแพร่
กระจาย และนิเวศวิทยาบางประการของมดสกุลย่อย

มดหนามเคียวทีพ่ บในประเทศไทย โดยค้นหาลักษณะ
เด่นเฉพาะของมดสกุลย่อยนี้ เพื่อจัดท�ำรูปวิธานการ
จ�ำแนกพร้อมทั้งค�ำบรรยายลักษณะของแต่ละชนิด ซึ่ง
ง่ายต่อการระบุชื่อชนิดที่ถูกต้อง และทราบถึงรูปแบบ
การแพร่กระจายของมดสกุลย่อยนีใ้ นประเทศไทย และ
ใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานสนับสนุนการอนุรกั ษ์ความหลาก
หลายทางชีวภาพต่อไปในอนาคต

อุปกรณ์ และวิธีการ

การรวบรวมข้อมูล

ศึกษาตัวอย่างแห้งทีเ่ ก็บรักษาไว้ ณ แหล่งเก็บ
รักษาตัวอย่าง 4 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (THNHM)
พิพธิ ภัณฑ์มด คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(AMK) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(NWPD) และสถานที่เก็บรักษาตัวอย่างส่วนตัวของ
Professor Dr. Seiki Yamane ประเทศญี่ปุ่น (SKYC)
จ�ำนวน 198 ตัว ซึ่งเป็นตัวอย่างมดสกุลย่อยมดหนาม
เคียว Polyrhachis (Polyrhachis) ที่เก็บได้จากทั่วทุก
ภาคของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2560

การจ�ำแนก

น�ำตัวอย่างมดสกุลย่อยมดหนามเคียวทัง้ หมด
ที่พบในประเทศไทยเทียบกับตัวอย่างแห้งที่จ�ำแนก
ชนิดแล้ว ซึ่งเก็บรักษาไว้ ณ SKYC พร้อมทั้งเทียบกับ
เอกสารทางวิชาการอันเป็นทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ
ได้แก่ Emery (1925); Kohout (1988); Kohout (2014)
และเทียบจากภาพตัวอย่างต้นแบบ (type specimens)
ของมดหนามเคียวที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง
ปรากฏอยูบ่ น Antweb (Antweb, 2017) และท�ำการยืนยัน
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ความถูกต้องของการจ�ำแนกชนิดมดโดยผูเ้ ชีย่ วชาญมด
ระดับนานาชาติ (Prof. Dr. Seiki Yamane) เพื่อความ
น่าเชื่อถือ แล้วน�ำข้อมูลที่ได้จัดท�ำรูปวิธานจ�ำแนกมด
สกุลย่อยนีใ้ นประเทศไทย และบรรยายลักษณะสัณฐาน
ภายนอกพร้อมทัง้ น�ำเสนอรูปแบบการแพร่กระจายของ
มดแต่ละชนิด
ตัวอย่างศึกษาทีใ่ ช้ ปรากฏอยูห่ ลังจากค�ำบรรยาย
ลักษณะของมดแต่ละชนิด โดยน�ำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
ตามการเขียนป้ายบันทึกข้อมูลประจ�ำตัวอย่างมดทีเ่ ขียน
เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งข้อมูล “ตัวอย่างศึกษา” ประกอบ
ด้วย สถานทีเ่ ก็บตัวอย่าง (ประเทศ จังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล
หรือพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆ ถ้ามี) วันที่เก็บตัวอย่าง ผู้เก็บ
ตัวอย่าง หมายเลขประจ�ำตัวมดหรือรังมด (ถ้ามี) และ
สุดท้ายจ�ำนวนตัวอย่าง และสถานที่เก็บรักษาตัวอย่าง
(เขียนอยู่ในวงเล็บ) ตามล�ำดับ
การแพร่กระจายโดยทั่วไป และการแพร่
กระจายในประเทศไทย ปรากฏหลังจากหัวข้อ “ตัวอย่าง
ศึกษา”ของมดแต่ละชนิด โดยการน�ำเสนอเป็นภาษาไทย

การถ่ายภาพและการศึกษาตัวอย่าง

ภาพมดหนามเคียวด�ำ ด�ำเนินการถ่ายภาพ
ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
ด้วยกล้อง NiJkon MNB42100 digital ที่เชื่อมต่อกับ
กล้องจุลทรรศน์แบบ stereoscope รุน่ Nikon ELCIPSE
E600 หลายๆ ภาพ แล้วท�ำการรวมภาพด้วยโปรแกรม NIS
celement 3.7 ส�ำหรับมดหนามเคียวใหญ่ มดหนามเคียว
เล็ก และมดหนามเคียวห่างใช้ภาพทีป่ รากฏบน Antweb
(Antweb, 2017) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ส�ำหรับการศึกษาลักษณะสัณฐานภายนอกของ
ตัวอย่าง ด�ำเนินการ ณ พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา องค์การ
พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์
แบบ stereoscope รุ่น ZEISS Discovery.V12

ค�ำย่อ (การวัดขนาด มาตราส่วน และอื่น ๆ)

ความยาวล�ำตัว (total length; TL): ความยาว
ล�ำตัว วัดจากด้านข้างล�ำตัว จากหัวถึงปลายส่วนท้อง
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ความยาวส่วนหัว (head length; HL): ความ
ยาวตรงกลางส่วนหัวจากขอบด้านหน้าของแผ่นเหนือ
ริมฝีปากบนถึงขอบฐานกะโหลก
ความกว้างส่วนหัว (head width; HW): ความ
ยาวส่วนที่กว้างที่สุดของหัวด้านหน้าตรง
ความยาวฐานหนวด (scape length; SL): ความ
ยาวส่วนทีย่ าวทีส่ ดุ ของฐานหนวดโดยไม่รวมจุดทีฐ่ าน
หนวดเชื่อมต่อกับส่วนหัว
ความกว้างอกปล้องแรก (pronotal width;
PW): ความยาวส่วนที่กว้างที่สุดของอกปล้องแรก โดย
วัดจากทางด้านบน
สัดส่วนหัว (cephalic index; CI): [HW/HL]
× 100
อัตราส่วนฐานหนวด (scape index; SI): [SL/
HW] × 100
ความสูงจากระดับน�้ำทะเลปานกลาง (above
mean sea level: a.s.l.)
สวนพฤกษศาสตร์ (botanical garden: B.G.)
อ�ำเภอ (district: Dist.)
ผู้เก็บตัวอย่าง (legit: leg.)
อุทยานแห่งชาติ (national park: N.P.)
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (wildlife sanctuary:
W.S.)
จังหวัด (province: Prov.)

ค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับบรรยายลักษณะมดสกุล
ย่อยมดหนามเคียว

การบรรยายลักษณะของมดในรายงานวิจยั นี้
ใช้ลกั ษณะสัณฐานภายนอกของมดงาน (Figure 1 และ 2)
ดังนี้
Antenna (หนวด) มีจ�ำนวน 12 ปล้อง ปล้อง
ที่ 1 ยาวกว่าปล้องอื่นๆ และอยู่ติดกับส่วนหัว เรียกว่า
ฐานหนวด หรือ scape ปล้องที่ 2 ถึงปล้องสุดท้ายเป็น
ปล้องสัน้ ๆ เรียงต่อกันเรียกว่าเส้นหนวด หรือ funiculus
of antenna
Clypeus (แผ่นเหนือริมฝีปากบน) มีขนาด
ค่อนข้างใหญ่ อยูท่ างด้านหน้าของส่วนหัว ประกอบด้วย
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ขอบแผ่นเหนือริมฝีปากบนส่วนท้าย (posterior clypeal
margin) ขอบแผ่นเหนือริมฝีปากบนส่วนหน้า (anterior
clypeal margin) ส่วนด้านข้างของแผ่นเหนือริมฝีปากบน
(lateral portion of clypeus) และ ส่วนกลางของแผ่นเหนือ
ริมฝีปากบน (medial portion of clypeus)
Gaster (ส่วนท้อง) เป็นส่วนท้ายสุดของมด ถัด
จากเอว (petiole) มีลกั ษณะเป็นปล้องๆ จ�ำนวน 5 ปล้อง
เรียงต่อกัน โดยแต่ละปล้องประกอบด้วยแผ่นแข็งด้าน
บน (tergite) และแผ่นแข็งด้านล่าง (sternite) ประกบกัน
ส�ำหรับแผ่นแข็งด้านบนของท้องปล้องสุดท้ายเรียกว่า
pygidium และแผ่นแข็งด้านล่างของท้องปล้องสุดท้าย
เรียกว่า hypopygium
Mandible (กราม) มีลกั ษณะแบบกึง่ สามเหลีย่ ม
(subtriangular shape) ประกอบด้วย ขอบด้านใน (apical
margin) ซึง่ มีฟนั ขนาดใหญ่ 5 ซี่ ขอบฐาน (basal margin)
และขอบด้านนอก (external margin)
Mesosoma (อก) เป็นส่วนที่ 2 ของมดต่อ

จากส่วนหัว ประกอบด้วยอกที่แท้จริงจจำนวน 3 ปล้อง
และท้องปล้องที่ 1 เชื่อมต่อกับอกปล้องที่สามเรียกว่า
propodeum หรือปล้องท้ายส่วนอก อกปล้องที่ 1 และ
2 มีหนามเป็นรูปคล้ายตะขอ ปล้องละ 1 คู่
Occipital margin (ขอบสันกะโหลก) เป็น
ขอบด้านท้ายขอ งส่วนหัว
Petiole (เอว) เป็นส่วนที่สามของมดต่อจาก
mesosoma และก่อนถึงส่วนท้อง มีลกั ษณะเป็นปุม่ ด้าน
บนมีหนามเป็นรูปคล้ายเคียวเกี่ยวข้างจ�ำนวน 1 คู่ ซึ่ง
เป็นลักษณะเด่นของมดสกุลย่อยนี้

อนุกรมวิธาน

ผลและวิจารณ์

Genus Polyrhachis Fr. Smith, 1857 สกุลมดหนาม
Polyrhachis Fr. Smith, 1857: 58. Type species: Formica
bihamata Drury, 1773, by original designation.

Figure 1 Head in full-face view. A, Polyrhachis craddocki; B, P. bihamata; C, P. olybria; D,
P. ypsilon (figures 1B-D: available on https://www.antweb.org/).

Figure 1 Head in full-face view. A, Polyrhachis craddocki; B, P. bihamata; C, P. olybria; D, P. ypsilon
(figures 1B-C: available on https://www.antweb.org/).
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Subgenus Polyrhachis Fr. Smith, 1857 สกุลย่อยมด
หนามเคียว
Polyrhachis Fr. Smith; Wheeler, 1911: 859 (as subgenus
of Myrma Billberg). Type species: Polyrhachis
bihamata (Drury) (by subsequent designation).
Polyrhachis (Polyrhachis) Fr. Smith; Wheeler, 1922:
257 (as subgenus of Polyrhachis Fr. Smith).
Polyrhachis (Polyrhachis) Fr. Smith; Emery, 1925:
181 (diagnosis of the subgenus).
มดขนาดใหญ่ ส่วนหัวรูปไข่ วงกลม หรือ
วงรี หนวด 12 ปล้อง ปล้องฐานหนวดยาวเลยขอบสัน
กะโหลกมาก ตารวมกลมและนูน เมือ่ มองจากทางด้าน
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หน้าตรง ขอบด้านข้างของตารวมไม่เลยพ้นขอบด้าน
ข้างของส่วนหัว มีตาเดี่ยว 1-3 ดวง ดวงที่อยู่ตรงกลาง
มองเห็นได้ชดั เจน สองดวงทีอ่ ยูด่ า้ นข้างมีขนาดเล็กกว่า
หรือมองเห็นไม่ชัด หรือไม่มี (บางชนิดไม่มีตาเดี่ยว)
แผ่นเหนือริมฝีปากบนกว้างรูปคล้ายระฆังคว�ำ่ กรามรูป
กึ่งสามเหลี่ยมขอบด้านในมีฟัน 5 ซี่ อกหนา ปล้องที่ 1
และ 2 มีหนามรูปคล้ายตะขอปล้องละ 1 คู่ เอว 1 ปล้อง
ด้านบนมีหนามขนาดใหญ่ และแบนรูปคล้ายเคียวเกีย่ ว
ข้าว 1 คู่ ส่วนท้องขนาดใหญ่เมือ่ เทียบกับส่วนอก ปลาย
ส่วนท้องเป็นช่องเปิดรูปวงกลม ไม่มีเหล็กไน มดงาน
มีรูปร่างแบบเดียวกันทั้งรัง

Figure 2 Body in profile. A, Polyrhachis craddocki; B, P. bihamata; C, P. olybria; D, P. ypsilon
(figures 2B-D: available on https://www.antweb.org/).
Figure 2 Body in profile. A, Polyrhachis craddocki; B, P. bihamata; C, P. olybria; D, P. ypsilon
(figures 2B-C: available on https://www.antweb.org/).
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Figure 3 Body from dorsal view. A, Polyrhachis craddocki; B, P. bihamata; C, P. olybria; D,
P. ypsilon (figures 3B-D: available on https://www.antweb.org/).

Figure 3 Body from dorsal view. A, Polyrhachis craddocki; B, P. bihamata; C, P. olybria; D, P. ypsilon
(figures 3B-C: available on https://www.antweb.org/).

รูปวิธานจ�ำแนกมดสกุลย่อยมดหนามเคียว

1. ด้านข้างของส่วนอก บริเวณขอบด้านบนมีลักษณะเป็นสันตามแนวยาวล�ำตัว (Figure 2A) หนามบนอก
ปล้องที่ 2 โค้งส่วนปลายชี้ไปทางด้านข้างล�ำตัว ปล้องท้ายส่วนอกมีหนามยาวปลายมน 1 คู่ (Figure 2A) ..................
................................................................................................................................................ Polyrhachis craddocki
		 - ด้านข้างของส่วนอก บริเวณขอบด้านบนโค้งมนไม่เป็นสัน (Figures 2B-D) หนามบนอกปล้องที่ 2 โค้ง
ส่วนปลายชี้ไปทางด้านหลัง ปล้องท้ายส่วนอกไม่มีหนาม แต่อาจมีตุ่มหนามเล็กๆ 1 คู่ (Figures 2B-D) .................. 2
2. มดขนาดใหญ่ (HW > 2.30 มิลลิเมตร) หนามบนเอวแยกห่างกันเห็นได้ชัดเจน โดยเมื่อมองจากทางด้าน
หน้า หนามบนเอวแยกห่างกันเป็นรูปตัว V (Figure 3D) ……..........…………………………...Polyrhachis ypsilon
		 - มดขนาดเล็ก (HW < 2.30 มิลลิเมตร) หนามบนเอวชิดกัน (Figures 3B-C) โดยเมื่อมองจากทางด้าน
หน้า หนามบนเอวขนานกันแล้วค่อยแยกกันออกทางด้านข้าง ................................................................................. 3
3. ล�ำตัวมีขนอ่อนนุ่มราบไปกับล�ำตัว และขนแข็งเป็นเส้นตั้งขึ้นจ�ำนวนมาก มีตาเดี่ยวเห็นได้ชัดเจน ........
................................................................................................................................................. Polyrhachis bihamata
		 - ล�ำตัวมีเฉพาะขนอ่อนนุม่ ราบไปกับล�ำตัว ไม่มขี นแข็งเป็นเส้นตัง้ ขึน้ ไม่มตี าเดีย่ ว..................................
.................................................................................................................................................... Polyrhachis olybria
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POLYRHACHIS BIHAMATA SPECIES-GROUP
Polyrhachis (Polyrhachis) bihamata (Drury, 1773)
มดหนามเคียวใหญ่
Formica bihamata Drury, 1773: 73, pl. 38, figs. 7,
8. Type locality: Island of Johanna, near
Madagascar.
Polyrhachis (Polyrhachis) bihamata var. perplexa Santschi,
1925: 92. Type locality: Laos. Junior synonym
of P. bihamata: Hung, 1970: 16.
Polyrhachis bihamata var. minor Karavaiev, 1927:
12. Type locality: Java, Indonesia. Junior
synonym of P. bihamata: Hung, 1970: 16.
Polyrhachis (Polyrhachis) bihamata var. tonsilis Santschi,
1928: 133. Type locality Sumatra, Indonesia.
Junior synonym of P. bihamata: Hung,
1970: 16.
การวัดขนาด และมาตราส่วน (จ�ำนวน 12
ตัวอย่าง) TL 9.40-11.90 มิลลิเมตร; HL 2.15-2.76 มิลลิเมตร;
HW 1.90-2.25 มิลลิเมตร; SL 2.80-3.50 มิลลิเมตร; PW
1.15-1.26 มิลลิเมตร; CI 82-88; SI 141-156.
สัณฐานภายนอกของมดงาน หัวรูปวงรี มี
ความยาวมากกว่าความกว้างเล็กน้อย ตาเดี่ยวดวงตรง
กลางขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจน สองดวงที่อยู่ด้านข้างมี
ลักษณะเป็นจุดเล็กๆ ด้านข้างของส่วนอกบริเวณขอบ
ด้านบนโค้งมนไม่เป็นสัน หนามบนอกปล้องที่ 1 โค้ง
ตามแนวระนาบปลายชี้ไปทางด้านหลัง หนามบนอก
ปล้องทีส่ องโค้งในแนวดิง่ ปลายชีไ้ ปทางด้านหลัง ปล้อง
ท้ายส่วนอกมีตมุ่ หนามปลายมนเล็กๆ 1 คู่ หนามบนเอว
ขนานกัน และแยกห่างกันเพียงเล็กน้อย ส่วนปลายหนาม
โค้งไปทางด้านข้างล�ำตัวปลายงุ้มลงด้านล่าง
หัว กราม หนวด และปลายส่วนท้องสีด�ำ อก
เอว และท้องปล้องที่ 1 สีน�้ำตาลแดง ปลายของหนาม
แต่ละคูบ่ นส่วนอก และเอวสีดำ� ผิวล�ำตัวหยาบไม่เรียบ
เป็นมัน อกมีผวิ หยาบกว่าหัวและท้องตามล�ำดับ ทัว่ ล�ำตัว
มีขนอ่อนนุม่ สีทองหรือน�ำ้ ตาลแดงปกคลุม นอกจากนีย้ งั
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มีขนแข็งเป็นเส้นตัง้ ขึน้ กระจายอยูท่ วั่ ไปโดยเฉพาะด้าน
บนของล�ำตัว ขนแข็งบนส่วนท้องสั้นกว่าบนส่วนอก
ตัวอย่างศึกษา Chiang Mai: Chiang Dao Dist.,
Chiang Dao Subdistrict, 9.VI.2001, W. Jaitrong leg.
(4 workers, AMK); Omkoi Dist., Omkoi Forest, Dry
Dipterocarp Forest (DDF), 16.VII.2016, W. Jaitrong
leg., TH16-WJT-829 (4 workers, THNHM). Tak:
Umphang Dist., Thung Yai W.S., Dry Evergreen
Forest, 25.V.2000, W. Jaitrong leg. (4 workers, AMK,
NWPD, THNHM); Chaiyaphum: Phu Kheao Dist.,
Khon Sarn Subdistrict, 19.III2003, N. Kongjam leg.
(11 workers, AMK). Nakhon Ratchasima: Pak Chong
Dist., Moo Si Subdistrict, 31.V.2000, D. Wiwatwitaya
leg. (3 workers, AMK); same locality, 25.V.2000, W.
Jaitrong leg. (2 workers, AMK). Uthai Thani: Ban Rai
Dist., Ban Kan Ma Krud, 20.XI.2001, W. Jaitrong leg.
(2 workers, AMK). Kanchanaburi: Thong Phaphum
Dist., 11.XII.2003, C. Boumas leg. (1 worker, AMK);
Srisawat Dist., 7.II.2002, W. Jaitrong leg. (5 workers,
AMK). Petchaburi: Kang Krachan Dist., 28.XII.2007,
I. Chama leg. (2 workers, AMK, NWPD). Prachinburi:
Muang Dist., 4.XI.2017, W. Jaitrong leg., WJT041117-1
(4 workers, THNHM). Sakheao: Huai Nam Yen Dist.,
27.V.2006, W. Jaitrong leg., WJT06-E358 (6 workers,
NWPD, THNHM). Chachoengsao: Thatakiab Dist.,
27.X.2002, W. Jaitrong leg. (6 workers, NWPD,
THNHM). Chanthaburi: Pong Nam Ron Dist.,
18.V.2008, W. Jaitrong leg., WJT08-E175 (8 workers,
THNHM); Soi Dao Dist., 23.I.2008, W. Jaitrong leg.,
WJT08-TH157 (3 workers, THNHM); Soi Dao Dist.,
3.VI.2001, Sk. Yamane leg., TH01-SKY-05 (1 worker,
THNHM); same locality, 3.VI.2001, D. Wiwatwitaya
leg. (1 worker, AMK); Khlung Dist., 23.XI.2003,
W. Jaitrong leg. (1 worker, THNHM); Khlung Dist.,
23.XI.2003, D. Wiwatwitaya leg. (1 worker, AMK).
Trat: Ko Kud Dist., 17.IV.2009, T. Jeenthong leg.
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(28 workers, THNHM). Nakhon Si Thammarat:
Sichon Dist., 239 m a.s.l., 11.XII.2007, W. Jaitrong
leg., WJT07-TH1884 (1 worker, THNHM). Songkhla:
Had Yai Dist., 21.XI.2000, C. Boumas leg. (1 worker,
AMK). Narathiwat: Wang Dist., 15.IX.2001, S. Hasin
leg. (7 workers, AMK); same locality, 11.IV.1999, W.
Jaitrong leg. (2 workers, AMK).
การแพร่กระจาย อินเดีย เวียดนาม ลาว
เมียนมาร์ ไทย มาเลเซีย (มาเลเซียตะวันตก ซาราวัก
ซาร์บา) อินโดนีเซีย (สุมาตรา กาลิมันตัน บาหลี ชวา
สุลาเวสี) บรูไน ฟิลิปปินส์ และนิวกินี (Kohout, 2014)
การแพร่กระจายในประเทศไทย เชียงใหม่
(อมก๋อย เชียงดาว) ล�ำปาง (งาว) ตาก (อุ้มผาง) ชัยภูมิ
(ภูเขียว) อุบลราชธานี (โขงเจียม) นครราชสีมา (ปากช่อง)
อุทัยธานี (บ้านไร่) กาญจนบุรี (ทองผาภูมิ) เพชรบุรี
(แก่งกระจาน) ปราจีนบุรี (เมือง) สระแก้ว (เมือง)
ฉะเชิงเทรา (ท่าตะเกียบ) จันทบุรี (สอยดาว โป่งน�ำ้ ร้อน)
ตราด (เกาะกูด) นครศรีธรรมราช (ท่าศาลา) สงขลา
(หาดใหญ่) นราธิวาส (แว้ง)
นิเวศวิทยา Kohout (2014: 4) รายงานว่า
มดหนามเคียวใหญ่สร้างรังอยู่ตามล�ำต้นของไม้ใหญ่
และพบเดินอยู่ทั่วไปตามพุ่มไม้ ยอดอ่อนของไม้เถา
สอดคล้องกับการศึกษานี้ที่พบเดินอยู่ตามล�ำต้นไม้
พุ่มไม้ต่างๆ และจากการส�ำรวจในภาคสนามทางภาค
ตะวันออกยังพบว่ามดหนามเคียวใหญ่บางรังสร้างรัง
ในดินที่ค่อนข้างลึก
Polyrhachis (Polyrhachis) olybria Forel, 1912
มดหนามเคียวเล็ก
Polyrhachis olybrius Forel, 1912: 73 (q.) Indonesia
(Sumatra). Combination in P. (Myrmhopla):
Emery, 1925: 197; in P. (Polyhachis): Kohout,
1998: 508.
การวัดขนาด และมาตราส่วน (จ�ำนวน 12
ตัวอย่าง) TL 8.10-9.85 มิลลิเมตร; HL 1.96-2.45 มิลลิเมตร;

HW 1.75-2.05 มิลลิเมตร; SL 2.35-2.70 มิลลิเมตร; PW
0.95-1.20 มิลลิเมตร; CI 84-89; SI 132-134.
สัณฐานภายนอกของมดงาน หัวรูปวงรี มี
ความยาวมากกว่าความกว้างเล็กน้อย สันกะโหลกโค้ง
มน ไม่มตี าเดีย่ ว หรือมีเฉพาะดวงตรงกลางเป็นจุดจางๆ
ด้านข้างของส่วนอกบริเวณด้านบนโค้งมนไม่เป็นสัน
หรือขอบ หนามบนอกปล้องที่ 1 โค้งตามแนวระนาบ
ปลายชี้กลับไปทางด้านหลัง หนามบนอกปล้องที่สอง
โค้งในแนวดิง่ ปลายชีไ้ ปทางด้านหลังเฉียงออกทางด้าน
ข้างเล็กน้อย ปล้องท้ายส่วนอกมีตมุ่ หนามรูปสามเหลีย่ ม
ปลายแหลม 1 คู่ หนามบนเอวขนานและอยูช่ ดิ กัน ส่วน
ปลายหนามโค้งไปทางด้านข้างล�ำตัวปลายงุม้ ลงด้านล่าง
หัว กราม หนวด และปลายส่วนท้องสีด�ำ อก
เอว และท้องปล้องที่ 1 สีน�้ำตาลแดง ปลายของหนาม
แต่ละคูบ่ นส่วนอก และเอวสีดำ� หัวและท้องมีผวิ ค่อนข้าง
เรียบ อกและเอวผิวไม่เรียบ มีลักษณะเป็นหลุมเล็กๆ
จ�ำนวนมากเรียงตัวกันเป็นระเบียบ ทัว่ ล�ำตัวมีขนอ่อนนุม่
สีทองหรือน�้ำตาลแดงปกคลุม ไม่มีขนแข็งเป็นเส้นตั้ง
ขึ้นปกคลุมร่างกาย หากมีก็มีน้อยมากอยู่บริเวณปลาย
ส่วนท้อง
ตัวอย่างศึกษา Tak: Umphang Dist., Umphang
W.S., Thi Lor Su Waterfall, 25.III.2016, W. Jaitrong
leg., TH16-WJT-247 (3 workers, NWPD, THNHM);
Umphang Dist., Thung Yai W.S., Thung Na Noi Forest
Station, 23.III.2016, W. Jaitrong leg., TH16-WJT-217
(10 workers, NWPD, THNHM). Chaiyaphum: Phu
Kheao Dist., Khon Sarn Subdistrict, 15.X.2001, W.
Jaitrong leg. (1 worker, AMK). Nakhon Ratchasimma:
Wang Nam Kheao Dist., Sakaerat Environmental
Research Station, 1.VI.2000, W. Jaitrong leg. (2
workers, AMK); Pak Chong Dist., 21.XI.2000, S.
Hasin leg. (1 worker, AMK). Chumphon: Tha Sae
Dist., 31.II.2002, W. Jaitrong leg., WJT02-TH0120
(3 workers, THNHM). Ranong: Suk Samran Dist.,
12.VIII.2009, W. Jaitrong leg. (1 worker, THNHM);
same locality, 30.XII.2000, S. Hasin leg. (1 worker,
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AMK). Nakhon Si Thammarat: Noppitum Dist.,
20.V.2003, W. Jaitrong leg. (2 workers, THNHM);
Sichon Dist., 13.III.2007, Sk. Yamane leg. (1 worker,
THNHM). Trang: Nayong Dist., Khao Chong B.G.,
4.VI.2016, W. Jaitrong leg., TH16-WJT-0350 (6 workers,
THNHM). Narathiwat: Wang Dist., 8.XI.2002, W.
Jaitrong leg. (1 worker, THNHM); same locality,
28.II.2003, Y. Sittimul leg. (5 workers, AMK); same
locality, 30.X.2003, Y. Sittimul leg. (2 workers, AMK);
Sungai Kolok Dist., 10.IV.2002, S. Hasin (3 workers,
AMK); same locality, 15.III.2000, W. Jaitrong leg. (1
worker, AMK); same locality, 14.IV.1998, W. Jaitrong
leg. (1 worker, AMK).
การแพร่กระจาย ไทย (Jaitrong and Nabhitabhata,
2005 รายงานในชื่อ Polyrhachis bellicosa) มาเลเซีย
(ซาร์บา ซาราวัก) อินโดนีเซีย (สุมาตรา คาลิมันตัน)
บรูไน ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์ (Kohout, 2014)
การแพร่กระจายในประเทศไทย ตาก (อุม้ ผาง)
ชัยภูมิ (ภูเขียว) นครราชสีมา (ปากช่อง) สุราษฎร์ธานี
(เขาสก) (Kohout, 2014) ชุมพร (ท่าแซะ) ระนอง (สุข
ส�ำราญ) นครศรีธรรมราช (นบพิต�ำ) ตรัง (นาโยง)
นราธิวาส (แว้ง สุไหงโกลก)
นิเวศวิทยา พบมดหนามเคียวเล็กหากินอยู่
ตามพุ่มไม้ ยอดอ่อนของต้นไม้ และตามล�ำต้นของไม้
ใหญ่ (Kohout, 2014) และมีรายงานว่ามดหนามเคียว
ชนิดนี้สร้างรังบนพื้นดิน หรือในขอนไม้ผุ (Robson
and Kohout, 2007)
Polyrhachis (Polyrhachis) ypsilon Emery, 1887
มดหนามเคียวห่าง
Polyrhachis ypsilon Emery, 1887: 239. Type locality:
Singapore. Wheeler and Wheeler, 1990: 764.
Senior synonym of synacantha, victoris:
Hung, 1970: 19.
การวัดขนาด และมาตราส่วน (จ�ำนวน 5
ตัวอย่าง) TL 12.12-13.10 มิลลิเมตร; HL 2.65-2.94
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มิลลิเมตร; HW 2.32-2.65 มิลลิเมตร; SL 3.42-3.90
มิลลิเมตร; PW 1.40-1.73 มิลลิเมตร; CI 88-90; SI 147.
สัณฐานภายนอกของมดงาน หัวรูปวงรี มี
ความยาวมากกว่าความกว้างเล็กน้อย สันกะโหลกโค้ง
มน มีตาเดีย่ วเฉพาะดวงตรงกลางเห็นได้ชดั เจน ด้านข้าง
ของส่วนอกบริเวณด้านบนโค้งมนไม่เป็นสันหรือขอบ
หนามบนอกปล้องที่ 1 ค่อนข้างหนาโค้งตามแนวระนาบ
ปลายวกกลับไปทางด้านหลัง หนามบนอกปล้องทีส่ อง
โค้งในแนวดิง่ ปลายชีไ้ ปทางด้านหลังเฉียงออกด้านข้าง
เล็กน้อย ปล้องท้ายส่วนอกมีลักษณะเป็นมุมหรือตุ่ม
หนามเล็กๆ 1 คู่ หนามบนเอวแยกห่างกันเป็นรูปตัว V
หัว กราม หนวด และปลายส่วนท้องสีนำ�้ ตาล
ด�ำ อก เอว และท้องปล้องที่ 1 สีน�้ำตาลแดง ปลายของ
หนามแต่ละคู่บนส่วนอก และเอวสีด�ำ หัว อก และเอว
มีผิวหยาบไม่เรียบ ส่วนท้องเรียบกว่าส่วนอื่นๆ ทั่วล�ำ
ตัวมีขนอ่อนนุ่มสีทองหรือน�้ำตาลแดงปกคลุมจ�ำนวน
มาก โดยเฉพาะส่วนหัวและอก นอกจากนี้ยังมีขนแข็ง
เป็นเส้นตั้งขึ้นปกคลุมทั่วล�ำตัว
ตัวอย่างศึกษา Ranong: Suk Samran Dist.,
30.XII.2000, S. Hasin leg. (2 workers, AMK). Nakhon
Si Thammarat: Sichon Dist., 500-600m, 17.IV.2007,
W. Jaitrong leg., WJT07-TH668 (6 workers, THNHM);
same locality, WJT07-TH656 (4 workers, THNHM).
Songkhla: Had Yai Dist., 11.I.2003, unknown collector
(1 worker, THNHM). Narathiwat: Wang Dist.,
6.VII.2000, A. Chaitae leg. (2 workers, AMK); same
locality, 21.II.2003, Y. Sittimul leg. (1 worker, AMK).
การแพร่กระจาย ไทย (Jaitrong and Nabhitabhata,
2005) มาเลเซีย (มาเลเซียตะวันตก ซาร์บา ซาราวัก)
อินโดนีเซีย (สุมาตรา คาลิมันตัน) บรูไน และ สิงคโปร์
(Kohout, 2014)
การแพร่กระจายในประเทศไทย ระนอง (สุข
ส�ำราญ) นครศรีธรรมราช (ท่าศาลา) สงขลา (หาดใหญ่)
นราธิวาส (แว้ง)
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นิเวศวิทยา ยังไม่ทราบข้อมูลนิเวศวิทยาของ
มดชนิดนี้ที่แน่ชัด แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลจากตัวอย่าง
พบว่าตัวอย่างทั้งหมดถูกเก็บจากป่าดิบชื้น
POLYRHACHIS LAMELLIDENS SPECIES-GROUP
Polyrhachis (Polyrhachis) craddocki Bingham, 1903
มดหนามเคียวด�ำ
Polyrhachis craddocki Bingham, 1903: 403, fig. 138.
Type locality: Myanmar.
การวัดขนาด และมาตราส่วน (จ�ำนวน 12
ตัวอย่าง) TL 6.83-7.25 มิลลิเมตร; HL 1.72-1.84 มิลลิเมตร;
HW 1.56-1.75 มิลลิเมตร; SL 1.87-2.10 มิลลิเมตร; PW
1.12-1.25 มิลลิเมตร; CI 91-95; SI 120.
สัณฐานภายนอกของมดงาน หัวรูปไข่ ส่วน
ท้ายกว้างกว่าส่วนหน้า มีความยาวมากกว่าความกว้าง
เพียงเล็กน้อย สันกะโหลกโค้งเล็กน้อย ไม่มตี าเดีย่ ว ด้าน
ข้างของส่วนอกบริเวณด้านบนมีลักษณะเป็นสันหรือ
ขอบขนานไปกับความยาวล�ำตัว หนามบนอกปล้องที่ 1
ปลายชีไ้ ปทางด้านหน้า ท�ำมุมประมาณ 45 องศากับแนว
กลางล�ำตัว หนามบนอกปล้องทีส่ องโค้งปลายชีไ้ ปทาง
ด้านข้างล�ำตัว ปล้องท้ายส่วนอกมีหนามยาวปลายมน
1 คู่ มองจากทางด้านหน้า เอวขยายกว้างทางด้านล่าง
แล้วสอบเล็กลงบริเวณฐานของหนามบนเอว หนามทัง้
คู่นี้ขนานกัน และแยกห่างกันเพียงเล็กน้อย ส่วนปลาย
หนามโค้งไปทางด้านข้างล�ำตัวปลายงุ้มลงด้านล่าง
หัว กราม หนวด และท้องสีด�ำ อก และเอว
สีน�้ำตาลด�ำ หนามบนเอวสีด�ำ หัวมีผิวค่อนข้างเรียบ
ด้านไม่เป็นมัน ท้องเรียบกว่าสวนหัว อกและเอวมี
ผิวหยาบขรุขระ ทั่วล�ำตัวไม่มีขนปกคลุม มีขนแข็ง
เล็กน้อยบริเวณใต้ส่วนท้อง
ตัวอย่างศึกษา Chiang Mai: Omkoi Dist., Omkoi
Forest, Dry Dipterocarp Forest (DDF), 16.VII.2016,
W. Jaitrong leg., TH16-WJT-826 (26 workers, AMK,
SKYC, THNHM).
การแพร่กระจาย พม่า (Kohout, 2014) ไทย
(รายงานครั้งแรก) และบรูไน (Kohout, 2014)

การแพร่กระจายในประเทศไทย เชียงใหม่
(อมก๋อย) เป็นรายงานแรกในประเทศไทย
นิเวศวิทยา พบสร้างรังอยู่ตามรอยแตกของ
เปลือกไม้ยางพลวง ในป่าเต็งรังผสมสน ทีค่ วามสูงจาก
ระดับน�้ำทะเลปานกลางประมาณ 1000 เมตร อาศัยอยู่
ร่วมกับเพลี้ยแป้ง (giant coccid) ในวงศ์ Margarodidae
การศึกษาอนุกรมวิธานของมดสกุลย่อยมด
หนามเคียวได้ใช้ลักษณะสัณฐานภายนอกของมดงาน
ส�ำหรับจัดท�ำรูปวิธานการจ�ำแนก เนือ่ งจากมดงานเป็น
วรรณะที่พบได้ง่ายและมีประชากรมากที่สุดในรัง ซึ่ง
เหมือนกับที่ Hung (1970) และ Kohout (2014) ใช้ลกั ษณะ
ของมดงานจ�ำแนกชนิดของมดสกุลย่อยมดหนามเคียว
ในเอเชีย นิวกินี และออสเตรเลีย
สกุลย่อยมดหนามเคียวที่พบในประเทศไทย
สามารถแบ่งได้ 2 กลุ่มชนิด (species-group) ตามการ
แบ่งของ Emery (1925) และ Kohout (2014) ได้แก่
1) Polyrhachis lamellidens species-group มีลักษณะ
เด่นทีด่ า้ นข้างล�ำตัวส่วนบนมีลกั ษณะเป็นสันหรือขอบ
ตามความยาวล�ำตัว ปลายของหนามบนอกปล้องที่ 2
ชี้ไปทางด้านข้างของล�ำตัว ปล้องท้ายส่วนอกมีหนาม
ยาวปลายมน 1 คู่ กลุม่ ชนิดนีท้ วั่ โลกพบเพียง 2 ชนิด คือ
มดหนามเคียวด�ำ (P. craddocki) และมดหนามเคียว
อกแดง (P. lamellidens Fr. Smith, 1874) ในประเทศไทย
พบเฉพาะมดหนามเคียวด�ำ ซึง่ แตกต่างจากมดหนามเคียว
อกแดงตรงที่มีขนาดเล็กกว่า และหนามที่อยู่บนเอวอยู่
ชิดกัน (มดหนามเคียวอกแดงมีหนามบนเอวแยกห่างกัน
เห็นได้ชัดเจน 2) Polyrhachis bihamata species-group
มีลกั ษณะเด่นทีด่ า้ นข้างของส่วนอกบริเวณด้านบนโค้ง
มนไม่เป็นสันหรือขอบ ปลายของหนามบนอกปล้องที่ 2
ชีไ้ ปทางด้านหลังหรือเฉียงออกด้านข้างเล็กน้อย ปล้อง
ท้ายส่วนอกไม่มหี นาม หรือมีลกั ษณะเป็นตุม่ หนาม หรือ
หนามสัน้ รูปสามเหลีย่ ม ในประเทศไทยพบกลุม่ ชนิดนี้
3 ชนิด (จากทั้งหมด 9 ชนิดที่พบในโลก) คือ มดหนาม
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เคียวใหญ่ (P. bihamata) มดหนามเคียวเล็ก (P. olybria)
และมดหนามเคียวห่าง (P. ypsilon)
มดหนามเคียวห่างมีขนาดล�ำตัวใหญ่ที่สุด
เมือ่ เทียบกับมดชนิดอืน่ ๆ หนามทีอ่ ยูบ่ นอกและเอวหนา
หนามบนเอวแยกห่างกันเป็นรูปตัว V ทัว่ ล�ำตัวมีขนอ่อน
นุ่มสีทองหรือน�้ำตาลแดงปกคลุมหนาแน่น นอกจากนี้
มีขนแข็งเป็นเส้นตั้งขึ้นจ�ำนวนมาก
มดหนามเคียวใหญ่มลี กั ษณะสัณฐานภายนอก
คล้ายกับมดหนามเคียวเล็ก แต่มขี นาดใหญ่กว่าเล็กน้อย
มดหนามเคียวใหญ่มีตาเดี่ยวดวงตรงกลางเห็นได้ชัด
(มดหนามเคียวเล็กไม่มีตาเดี่ยว) ปล้องท้ายส่วนอกมี
ตุ่มหนามเล็กๆ ปลายทู่ 1 คู่ (ปล้องท้ายส่วนอกของมด
หนามเคียวเล็กมีหนามสั้นรูปสามเหลี่ยมปลายแหลม)
และมีขนแข็งเป็นเส้นตั้งขึ้นปกคลุมล�ำตัวจ�ำนวนมาก
(มดหนามเคียวเล็กไม่มีขนแข็ง หรือมีน้อยมาก)

รูปแบบการแพร่กระจาย

พิจารณาการแพร่กระจายของมดสกุลย่อย
มดหนามเคียวในเอเชีย พบว่า มดหนามเคียวใหญ่มเี ขต
การแพร่กระจายค่อนข้างกว้าง ซึ่ง Hung (1970) และ
Kohout (2014) รายงานการแพร่กระจายเกือบทุกประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ประเทศเมียนมาร์
เวียดนาม ลาว ไทย มาเลเซีย (มาเลเซียตะวันตก ซาร์บา
ซาราวัก) บรูไน ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย (สุมาตรา
คาลิมันตัน บาหลี) Bharti et al. (2016) รายงานการพบ
มดชนิดนี้ในอินเดีย และ Guénard and Dunn (2012)
พบในประเทศจีน ส�ำหรับในประเทศไทยสามารถพบ
มดหนามเคียวใหญ่ได้ตั้งแต่ภาคเหนือตลอดถึงภาคใต้
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พบได้ในป่าระดับต�่ำทางภาคใต้ ภาคตะวันออก และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงป่าบนสูงในภาคเหนือ และ
ภาคตะวันตก จากข้อมูลข้างต้น เห็นได้วา่ มดหนามเคียว
ใหญ่แพร่กระจายจากแนวศูนย์สูตร (equator zone) อัน
เป็นป่าฝนเขตร้อน (tropical rainforest) ขึ้นไปทางซีก
โลกเหนือ โดยมีรายงานพบเหนือสุดอยูท่ างตอนใต้ของ
ประเทศจีน ซึง่ เป็นเขตป่ากึง่ เขตร้อน (subtropical forest)
มดหนามเคียวเล็กมีแนวโน้มการแพร่กระจาย
เป็นรูปแบบเดียวกับการแพร่กระจายของมดหนาม
เคียวใหญ่ คือแพร่กระจายจากแนวศูนย์สตู รในประเทศ
ประเทศอินโดนีเซีย (สุมาตรา คาลิมันตัน) มาเลเซีย
(มาเลเซียตะวันตก ซาร์บา ซาราวัก) สิงค์โป ขึ้นไปทาง
ซีกโลกเหนือในประเทศฟิลิปปินส์ และไทย (Kohout,
2014) แต่มดชนิดนี้มีเขตการแพร่กระจายแคบกว่ามด
หนามเคียวใหญ่ พบแพร่กระจายขึ้นมาสูงสุดบริเวณ
ภาคตะวันตกของประเทศไทย
Jaitrong and Nabhitabhata (2005) ระบุชื่อ
วิทยาศาสตร์ของมดหนามเคียวเล็กผิดเป็น Polyrhachis
bellicosa ต่อมา Dr. Rudolf Kohout ผู้เชี่ยวชาญมด
สกุล Polyrhachis จาก Queenland Museum ประเทศ
ออสเตรเลีย ได้ท�ำการจ�ำแนกมดสกุลย่อยมดหนาม
เคียวที่เก็บรักษาไว้ ณ พิพิธภัณฑ์มด คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระบุชื่อวิทยาศาสตร์
ของมดหนามเคียวเล็กเป็น P. olybria ดังนั้นตัวอย่าง
มดทีถ่ กู จ�ำแนกเป็น P. bellicosa ในบัญชีรายชือ่ มดของ
Jaitrong and Nabhitabhata (2005) ทัง้ หมดจึงถูกเปลีย่ น
เป็นชื่อ P. olybria ปัจจุบันยังไม่พบ P. bellicose แพร่
กระจายอยู่ในประเทศไทย
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Figure 4 Distribution of the ant subgenus Polyrhachis in Thailand.

4 Distribution
of the ant subgenus
in Thailand.
มดหนามเคี
ยวด�ำเป็นมดที่พบและรายงาน
Hung (1970)Figure
และ Kohout
(2014) รายงาน
ครั้งแรกในประเทศไทย โดยพบเพียงรังเดียวจากการ
การแพร่กระจายของมดหนามเคียวห่างในประเทศ
ส�ำรวจมดประมาณ 20 ปี เฉพาะในป่าเต็งรังผสมสน
อินโดนีเซีย (คาลิมันตัน สุมาตรา) สิงคโปร์ บรูไน และ
ทางภาคเหนือ (อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่) ส�ำหรับ
มาเลเซีย (มาเลเซียตะวันออก ซาราวัก ซาร์บา) ในขณะ
รูปแบบการแพร่กระจายยังไม่สามารถอธิบายได้แน่ชดั
ที่ Jaitrong and Nabhitabhata (2005) รายงานจากจังหวัด
เนือ่ งจากมีขอ้ มูลเกีย่ วกับมดชนิดนีน้ อ้ ยมาก ซึง่ Kohout
นราธิวาส ใต้สดุ ของประเทศไทย การศึกษานีพ้ บการแพร่
(2014) รายงานการค้นพบเฉพาะในประเทศพม่า และบรูไน
กระจายใหม่ โดยพบกระจายถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช
แต่อย่างไรก็ตามจากข้อมูล แสดงให้เห็นว่ามดหนาม
สรุป
เคียวห่างแพร่กระจายอยูเ่ ฉพาะบริเวณป่าฝนเขตร้อนใน
การศึกษานี้ พบมดสกุลย่อยมดหนามเคียวใน
ประเทศไทย 4 ชนิด สามารถแบ่งได้ 2 กลุ่มชนิด ได้แก่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Sundaland) เท่านั้น
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1) Polyrhachis lamellidens species-group (มดหนาม
เคียวด�ำ) และ 2) Polyrhachis bihamata species-group
(มดหนามเคียวใหญ่ มดหนามเคียวเล็ก และมดหนาม
เคียวห่าง) จากลักษณะสัณฐานภายนอกของมดงานได้
จัดท�ำรูปวิธานการจ�ำแนกชนิด (key to species) เพื่อ
ง่ายต่อการระบุชื่อ และได้บรรยายลักษณะของมดงาน
แต่ละชนิดอย่างละเอียด มดหนามเคียวห่างเป็นมดที่
มีขนาดใหญ่ที่สุด หนามบนเอวแยกห่างกันเป็นรูปตัว
V มดหนามเคียวด�ำแตกต่างจากมดหนามเคียวชนิด
อื่น โดยอกมีลักษณะเป็นสันหรือขอบตามความยาวล�ำ
ตัว หนามที่อยู่บนอกปล้องที่ 2 โค้ง ปลายชี้ออกทาง
ด้านข้าง และปล้องท้ายส่วนอกมีหนามยาว ปลายทู่ 1
คู่ มดหนามเคียวใหญ่และมดหนาวเคียวเล็กมีลักษณะ
สัณฐานภายนอกคล้ายกันมาก แต่มดหนามเคียวใหญ่มี
ขนาดล�ำตัวใหญ่กว่า มีตาเดีย่ ว มีขนแข็งทีเ่ ป็นเส้นตัง้ ขึน้
ปกคลุมล�ำตัวจ�ำนวนมาก ในขณะที่มดหนามเคียวเล็ก
มีขนาดเล็กกว่า ไม่มีตาเดี่ยว และไม่มีขนแข็งปกคลุม
ล�ำตัว หรือมีน้อยมาก
มดหนามเคียวใหญ่ และมดหนามเคียวเล็กมี
รูปแบบการแพร่กระจายคล้ายกัน มีเขตการแพร่กระจาย
บางส่วนซ้อนทับกัน แต่มดหนามเคียวใหญ่มีเขตการ
แพร่กระจายทีก่ ว้างกว่า โดยพบตัง้ แต่แนวเส้นศูนย์สตู ร
ขึน้ มาถึงทางตอนใต้ของประเทศจีน ในขณะทีม่ ดหนาม
เคียวเล็กแพร่กระจายสูงสุดบริเวณภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย ส�ำหรับมดหนามเคียวด�ำในประเทศไทย
พบเฉพาะทางภาคเหนือ
งานวิจยั นีถ้ อื เป็นรายงานการค้นพบมดหนาม
เคียวด�ำเป็นครั้งแรกในประเทศไทย พบได้เฉพาะใน
ป่าเต็งรังผสมสนบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือ ส่วนมด
หนามเคียวห่างมีเขตการแพร่กระจายเฉพาะภาคใต้ตอน
ล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่อยไปถึงบริเวณ
เส้นศูนย์สูตร
มดสกุลย่อยนี้ส่วนใหญ่หากินอยู่ตามเรือน
ยอดไม้ ล�ำต้น พุม่ ไม้ หรือเถาวัลย์ บางชนิดเช่น มดหนาม
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เคียวเล็กมีรายงานการสร้างรังบนพื้นดินหรือในขอน
ไม้ผุ มดหนามใหญ่สร้างรังในดินที่ค่อนข้างลึก ส่วน
มดหนามเคียวด�ำสร้างรังอยู่ตามรอยแยกของล�ำต้นไม้
ใหญ่โดยอยู่ร่วมกับเพลี้ยแป้ง
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