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Abstract: Diversity of Araneid Spiders (Araneae : Araneidae) and some their
Ecology in Western Thong Pha Phum Project Area, Kanchanaburi Province (Prasit
Wongprom Kasetsart University) Species diversity of Araneid spiders in Western Thong Pha Phum
Project Area, Kanchanaburi Province, western Thailand between 2002-2005. A total of 251
specimens were belonging to 45 species and 19 genera 4 subfamilies (Argiopinae,
Gasteracanthinae, Cyrtarachninae and Araneinae) and species richness are 10, 8, 2, and 25
species, respectively. The Gasteracantha hasselti C.L. Koch, 1838 is the most abundance species.
I investigate the effect land use on araneid spiders richness are agriculture and village area,
deciduous forest, dry dipterocarp forest, evergreen forest, and swamp area and species richness are
19, 29, 7, 14, and 3 species, respectively. Web level of araneids from 0.2 m. to more than 10 m.
high that were categorized; below 0.6, 0.6-3.0, and more than 3.0 m. high and species richness are
21, 23, and 2 species, respectively. The most species richness were found spider web level
between 0.6-3.0 m. high (66.62 %).
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บทนํา
การศึกษาแมงมุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตเริ่มตนโดยชาวยุโรปเมื่อประมาณป ค.ศ. 1859
โดย C.L. Doleschall ชาวดัตช ไดเขียนบรรยาย
ลักษณะแมงมุมที่พบในเกาะชวา ตอมา A.W.M. Van
Hasselt
ซึ่ ง เป น ชาวดั ต ช เ ช น เดี ย วกั น ได ตี พิ ม พ
การศึ ก ษาแมงมุ ม ที่ พ บในอิ น โดนี เ ซี ย หลายเรื่ อ งใน
ระหวางป ค.ศ. 1877-1894 ในชวงเวลาเดียวกันไดมี
การรวบรวมผลงานการศึ ก ษาแมงมุ ม ของ Eugen
Simon ที่มีการตีพิมพในระหวางป ค.ศ. 1892-1903 ใน
หนังสือที่ชื่อ Histoire Naturelle der Araignee นับเปน
หนังสือที่ไดรับการอางอิงอยางกวางขวางในเวลาตอมา
(Frances and Murphy, 2000)
ในปจจุบันมีการรวบรวมรายชื่อแมงมุมที่พบ
แลวทั่วโลกประมาณ 39,725 ชนิด 3,677 สกุล 108 วงศ
มีแมงมุมใยกลมวงศ Araneidae แลว 2,841 ชนิด 166
สกุล (Platnick, 2007) แมงมุม araneids เปนแมงมุมใย
กลมมีชื่อเรียกทั่วไปวา orb-weavers และมีการเรียกชื่อ
วงศหลายชื่อ เชน Argiopidae (Pocock, 1900; Sinha,
1951; Chrysanthus, 1959) Araneidae (Levi, 1978;

Coddington and Levi, 1991; Levi and Levi, 1996;
Platnick, 2007) แมงมุมวงศนี้สวนใหญมีสีสันสวยงาม
แขวนอยูบนใยดวยการหอยหัวลง (Frances
and
Murphy, 2000) มีการกระจายทั่วโลก แตโดยทั่วไปมัก
พบในเขตรอนชื้น พบนอยมากในเขตแหงแลง สวนมาก
อาศัยสรางใยกับตนไม ไมพุม ไมลมลุก หรือหญา แตไม
พบอาศัยบนพื้นดิน (Tikader, 1982)
การจําแนกแมงมุมใยกลมวงศ Araneidae ใน
ปจจุบันอาศัยความสัมพันธทางดานพันธุกรรม แบงเปน
ว ง ศ ย อ ย ไ ด ห ล า ย ว ง ศ ย อ ย ไ ด แ ก Ariopinae,
Cyrtarachninae, Micracanthinae, Gasteracanthinae
และ Araneinae (Scharff and Coddington, 1997;
Griswold et al., 1998)
สําหรับในประเทศไทยยังไมมีการศึกษาและ
สํารวจแมงมุมวงศ Araneidae โดยเฉพาะ ทั้งในดาน
อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยา แมงมุมใยกลมเปนแมงมุม
ที่ชักใยในการลาเหยื่อ ใชชีวิตสวนใหญบนใย มีทั้งกลุม
ที่หากินในเวลากลางวันและกลางคืน สามารถปรับตัวอยู
ในระบบนิเวศที่หลากหลาย พบการกระจายทั้งในพื้นที่
ปาธรรมชาติ สวนผลไม ไรนา ริมลําธาร เปนตน
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พื้นที่โครงการทองผาภูมิตะวันตกเปนพื้นที่ที่มี
ความเดนทางอาณาบริเวณเชิงนิเวศอยูในพื้นที่รอยเชื่อม
ของเขตชีวภูมิศาสตร 3 บริเวณมาจรดกัน คือ เขตปาฝน
กึ่งดิบแนวตะนาวศรีและภาคใตของประเทศไทย เขตปา
ฝนภู เ ขาคะยาและกะเหรี่ ย ง และเขตป า ผลั ด ใบชื้ น
บริเวณที่ราบเจาพระยา มีปริมาณน้ําฝนแตกตางกันมาก
ตั้งแต 1,000 มิลลิเมตร จนถึง 4,000 มิลลิเมตรตอป
(สมโภชน และรังสิมา, 2547) มีอุณหภูมิที่แตกตางกัน
อยางรุนแรงในรอบป ตั้งแต 5 องศาเซลเซียส จนถึง 40
องศาเซลเซี ย ส มี ส ภาพภู มิ ป ระเทศเป น ที่ ร าบหุ บ เขา
ตั้งแต 196 – 1,249 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง
มีสังคมพืชปกคลุมดินทั้งเปนปาธรรมชาติ ไดแก ปาดง
ดิบเขาระดับต่ํา ปาเบญจพรรณชื้น ปาเต็งรัง ปาดงดิบ
แล ง และป า ดงดิ บ ชื้ น บริ เ วณที่ ร าบลํ า ห ว ย และพื้ น ที่
เกษตรกรรมที่มีการใชพื้นที่หลายรูปแบบ เชน สวนปา
สัก ไรมั นสําปะหลัง ไร ข าว สวนผลไม สวนยางพารา
เปนตน
การสํารวจความหลากชนิดของแมงมุมใยกลม
ในพื้นที่ทองผาภูมิตะวันตกในระหวางป พ.ศ. 25452546 พบแมงมุมใยกลมจํานวน 39 ชนิด 19 สกุล
จัดเปน 4 วงศยอย เปนแมงมุมที่ไมเคยมีรายงานพบใน
ประเทศไทยมากอน 22 ชนิด (Wongprom, 2004)
การศึกษาครั้งนี้เปนการสํารวจมีทั้งเชิงคุณภาพโดยเนน
หาชนิดพันธุแมงมุมใยกลมชนิดใหมที่เพิ่มขึ้นในพื้น ที่
รวมทั้ ง การประเมิ น เชิ ง ปริ ม าณเบื้ อ งต น ในถิ่ น ที่ อ ยู ที่
แตกตางกัน เพื่อเพิ่มองคความรูดานอนุกรมวิธานแมง
มุม ใยกลมในประเทศไทย และศึ ก ษานิ เ วศวิ ท ยาบาง
ประการ อันจะเปนแนวทางในการศึกษาและพัฒนาองค
ความรูดานอื่นๆ ใหกับชุมชนในพื้นที่โครงการตอไป
วิธีการ
การเก็บตัวอยางแมงมุม เชิ งคุ ณภาพและเชิง
ปริมาณ การเก็บตัวอยางเชิงปริมาณเปนการรวบรวม
ตัวอยางจากพื้นที่อยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 25452548 และทํ า การสํ า รวจเชิ ง คุ ณ ภาพด ว ยการเก็ บ
ตัวอยางดวยการจับเวลา 1 ชั่วโมงตอการเก็บตัวอยาง
แต ล ะครั้ ง ในแต ล ะพื้ น ที่ ซึ่ ง พื้ น ที่ ทํ า การเก็ บ ตั ว อย า ง
แบงเปน 5 แบบ คือ พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน
พื้นที่ปาเบญจพรรณ พื้นที่ปาเต็งรัง พื้นที่ปาดงดิบ และ
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พื้ น ที่ ป า พุ นํ า ตั ว อย า งมาจํ า แนกชนิ ด โดยเที ย บกั บ
Pocock (1900), Tikader (1982), Yaginuma (1983)
และ Song et al. (1999) และบรรยายลักษณะของแมง
มุมที่คาดวาเปนชนิดใหมตามวิธีการของ Levi (1964)
ผลการวิจัย
ความหลากหลายแมงมุมใยกลมในพื้นที่ทอง
ผาภูมิตะวันตก
จากการสํารวจความหลากชนิดของแมงมุม
ใยกลมในพื้ น ที่ ท องผาภู มิ ตะวั น ตกในระหว า งป พ.ศ.
2545-2548 พบแมงมุมใยกลม 44 ชนิด 19 สกุล จัดเปน
4 วงศยอย ไดแก แมงมุมใยกลมวงศยอย Argiopinae,
Gasteracanthinae, Cyrtarachninae และ Araneinae
พบจํานวน 10, 6, 2 และ 23 ชนิด ตามลําดับ พบวา
แมงมุมหลังหนามฮาสเซลล Gasteracantha hasselti มี
ความชุกชุมสูงสุด ซึ่งรายชื่อและความชุกชุมของแมงมุม
ใยกลมในพื้ น ที่ โ ครงการทองผาภู มิ ต ะวั น ตกแสดงดั ง
ตารางที่ 1 และภาพที่ 1
นิเวศวิทยาบางประการของแมงมุมใยกลม
ในพื้นที่ทองผาภูมิตะวันตก
แมงมุ ม ใยกลมมี ก ารปรั บ ตั ว ที่ แ ตกต า งกั น
แมวาจะมีรูปแบบการลาดวยการชักใยเพื่อจับเหยื่อ แต
การสํ า รวจสามารถจั ด แบ ง โครงสร า งตามแนวตั้ ง ได
แตกตางกัน เชน แมงมุมที่พบชักใยระหวางพืชลมลุก
หรื อ วั ส ดุ ที่ ใ กล กั บ พื้ น ดิ น ได แ ก แมงมุ ม ใยกลมสกุ ล
Acusilas และ Gea เปนตน สวนแมงมุมที่พบชักใย
ตั้งแตระดับความสูงมากกวา 5 เมตรขึ้นไป ไดแก แมง
มุมใยรูปเตนทลายจุด Cyrtophora moluccensis และ
แมงมุมหลังนาม Gasteracantha sp. บางชนิดมักพบ
เฉพาะที่ ชื้ น เท า นั้ น ได แ ก แมงมุ ม หลั ง หนามยาวโง ง
Macracantha arcuata บางชนิดก็สามารถปรับตัวให
อาศั ย ทุก สภาพแวดลอ ม เช น แมงมุ ม หลั ง หนามฮาส
เซลล Gasteracantha hasselti แมงมุมไซโคลซาลาย
แฉก Cyclosa insulana แมงมุมนุงซิ่นหลากสี Argiope
versicolor เปนตน
แมงมุ ม ใยกลมที่ พ บในพื้ น ที่ ท องผาภู มิ
ตะวันตกมีการกระจายในระดับความสูงตางๆ กัน พบ
ตั้งแตระดับ 196-1070 เมตร จากระดับน้ําทะเลปาน
กลาง โดยสามารถจัดแบงพื้นที่อยูอาศัยดังภาพที่ 2
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ชื่อชนิด
Arachnura angura Tikader,1970
Cyrtophora moluccensis Doleschall,1857
Cyrtophora cicatrosa Stoliczka,1869
Cyrtophora beccarii Thorell,1895
Cyrtophora unicolor (Doleschall)1857
Cyrtophora sp.
Gea sp.
Neogea nocticolor Thorell,1887
Argiope versicolor(Doleschall)1826
Argiope sp.
Macracantha arcuata (Fabricius)1793
Gasteracantha diadesmia(Fabricius)1793
Gasteracantha kuhli C.L.Koch 1837
Gasteracantha hasselti C.L.Koch,1838
Gasteracantha sp.
Caerostris sumatrana (C.L.Koch)1843
Cyrtarachne bufo Bosenberg & Strand,1906
Cyrtarachne inaequalis Thorell, 1895
Acusilas malaccensis Murphy & Murphy,1983
Acusilas gentingensis Murphy & Murphy,1983
Acusilas sp.
Araneus mitificus (Simon) 1886
Araneus sp.
Neoscona rumfi Thorell,1887
Neoscona chrysanthusi Tikader&Bal,1981
Neoscona bengalensis Tikader&Bal,1981
Neoscona mukerjei Tikader,1980
Neoscona nautical C.L.Koch,1875
Neoscona sp.1
Neoscona sp.2
Neoscona sp.3
Parawixia dehaani(Doleschall)1859
Cyclosa bifida (Doleschall)1859
Cyclosa mulmeinensis (Thorell),1887
Cyclosa fissicauda Simon,1889
Cyclosa hexatuberculata Tikader,1982
Cyclosa simoni Tikader,1982
Cyclosa spirifera Simon,1889
Cyclosa insulana(Costa)1834
Cyclosa sp.
Heurodes turritus Keyserling,1886
Eriovixia laglaizei Simon,1877
Anepsion depressum Thorell,1877

ชื่อภาษาไทย
แมงมุมแมงปองทองลาย
แมงมุมใยรูปเตนทลายจุด
แมงมุมใยรูปเตนททองขาว
แมงมุมใยรูปเตนททองขน
แมงมุมใยรูปเตนแดง
แมงมุมใยรูปเตนท
แมงมุมเกียทองหนาม
แมงมุมใยกลมดําลายจุดขาว
แมงมุมนุงซิ่นหลากสี
แมงมุมนุงซิ่น
แมงมุมหลังหนามโงง
แมงมุมหลังหนามแถบเหลือง
แมงมุมหลังหนามสั้นดําขาว
แมงมุมหลังหนามฮาสเซลล
แมงมุมหลังหนาม
แมงมุมปุมตาไมสุมาตรา
แมงมุมทองรูปหัวใจ
แมงมุมทองตาตั๊กแตนตําขาว
แมงมุมมวนใบมะละกา
แมงมุมมวนใบเกนติง
แมงมุมมวนใบอินโดจีน
แมงมุมใยกลมทองลายถั่วดํา
แมงมุมใยกลม
แมงมุมใยกลมแรมฟ
แมงมุมใยกลมไคลแซนทัส
แมงมุมใยกลมเบงกอล
ยังไมไดตั้งชื่อไทย
แมงมุมใยกลมนัวติกัล
ยังไมไดตั้งชื่อไทย
ยังไมไดตั้งชื่อไทย
ยังไมไดตั้งชื่อไทย
แมงมุมสวนทองสามเหลี่ยม
แมงมุมไซโคลซาทองดํา
แมงมุมไซโคลซาทองกลม
ยังไมไดตั้งชื่อไทย
ยังไมไดตั้งชื่อไทย
แมงมุมไซโคลาไซมอน
ยังไมไดตั้งชื่อไทย
แมงมุมไซโคลซาลายแฉก
แมงมุมไซโคลซาทองเงิน
แมงทองยาวเทอริตัส
แมงมุมใยกลมทองแหลม
แมงมุมหลังแบนเหลือง

ถิ่นที่อยู
MDF,VAA
VAA
MDF
VAA,EF,DDF
VAA,EF
MDF
MDF
VAA
MDF,VAA
MDF
MDF,EF
MDF,VAA,EF,DDF
MDF,VAA,EF,DDF
MDF,VAA,EF
DDF
MDF
MDF
EF
MDF,VAA,EF.PSF
MDF
VAA
MDF,VAA,EF,DDF
MDF
VAA,EF
MDF,PSF
VAA
EF
MDF
MDF,DDF
MDF
MDF
MDF,VAA
MDF,EF
VAA
MDF
DDF
EF
MDF
MDF,EF
MDF,VAA,DDF
EF,MDF
MDF,VAA,EF.PSF
EF,MDF,VAA

ความชุกชุม
พบนอยมาก
พบนอยมาก
พบนอยมาก
พบนอย
พบนอยมาก
พบนอยมาก
พบนอยมาก
พบนอยมาก
พบบอย
พบนอยมาก
พบนอย
พบบอย
พบบอย
พบบอยมาก
พบนอยมาก
พบนอยมาก
พบนอยมาก
พบนอยมาก
พบบอย
พบนอยมาก
พบนอยมาก
พบปานกลาง
พบนอยมาก
พบบอย
พบนอยมาก
พบนอยมาก
พบปานกลาง
พบนอยมาก
พบนอย
พบนอย
พบนอยมาก
พบนอยมาก
พบบอย
พบนอยมาก
พบนอยมาก
พบนอยมาก
พบนอยมาก
พบนอยมาก
พบบอย
พบปานกลาง
พบนอย
พบบอย
พบนอย

หมายเหตุ: MDF = ปาเบญจพรรณ, DDF = ปาเต็งรัง, VAA = พื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรม, EF = ปาดงดิบ, PSF = ปาพุ
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ภาพที่ 1. ความชุกชุมของแมงมุมใยกลมในพื้นที่ทองผาภูมิตะวันตก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน เปนถิ่นที่
อยู ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ ห ลายแบบเพื่ อ การ
ดํารงชีวิตของคนในชุมชน เชน เปนพื้นที่อยูอาศัย สวน
ผลไม สวนในบานเรือน ไรซาก ไรมันสําปะหลัง เปนตน
พบแมงมุมใยกลมจํานวน 19 ชนิด แมงมุมที่พบชุกชุม
มากที่สุดคือ แมงมุมนุงซิ่นหลากสี Argiope versicolor
แมงมุมหลังหนามฮาสเซลล Gasteracantha hasselti
นอกจากนี้ยังพบแมงมุมไซโคลซา Cyclosa sp. และ
แมงมุมสกุล Neoscona กระจายโดยทั่วไป
พื้ น ที่ ป า เบญจพรรณ เป น ถิ่ น ที่ อ ยู อ าศั ย ใน
ลัก ษณะปา ธรรมชาติที่มี พื้น ที่ม ากที่สุด ประกอบดว ย
สังคมไผ ไมยืนตนตระกูลยาง (Dipterocarpus) ตะแบก
Lagerstroemia sp. สาน Dellinia sp. สมอพิเภก
Terminalia sp. เปนไมเดน พบแมงมุมใยกลมกระจาย
อยูอยางหลากชนิดมากที่สุดถึง 29 ชนิด แมงมุมที่พบ

ปาพรุ, 2

ปาเต็งรัง, 7

ปาเบญจพรรณ, 28

ปาดงดิบ,14
ปาเบญจพรรณ
พื้นที่เกษตรกรรม, 19

พื้นที่เกษตรกรรม
ปาดงดิบ
ปาพรุ
ปาเต็งรัง

ภาพที่ 2. สัดสวนความหลากชนิดของแมงมุมที่พบในแตละถิ่นที่
อยูอาศัยของพื้นทีโ่ ครงการทองผาภูมิตะวันตก
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บอ ยและมี ค วามชุ ก ชุ ม ได แ ก แมงมุ ม หลั ง หนามฮาส
เซลล Gasteracantha hasselti แมงมุมนุงซิ่นหลากสี
Argiope versicolor แมงมุมหลังหนามแถบเหลือง
Gasteracantha diadesmia
พื้นที่ปาเต็งรัง พบกระจายในบริเวณพื้นที่สัน
เขาในระดับความสูงประมาณ 600-800 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง พบสังคมไมยืนตนตระกูลยาง
เชน ยางเหียง Dipterocarpus obtusifolius พะยอม
Shorea roxburghii เต็ง Shorea obtusa รัง Shorea
siamensis เปนไมเดน มีไผเพ็กและพืชตระกูลหญาเปน
ไมพื้นลาง พบแมงมุมใยกลม 7 ชนิด แมงมุมที่พบบอย
ได แ ก แมงมุ ม หลั ง หนามแถบเหลื อ ง Gasteracantha
diadesmia แมงมุ ม ใยรู ป เต น ท ท อ งขน Cyrtophora
beccarii และยังพบแมงมุมหลังหนามที่ยังไมสามารถ
จําแนกชนิดได เปนแมงมุมที่มีความนาสนใจในรูปแบบ
พฤติกรรมการชักใยบนตนไมสูง มักพบเฉพาะบนสัน
เขาสูงในปาเต็งรังเทานั้น
พื้ น ที่ ป า ดงดิ บ พบกระจายทางด า นทิ ศ
ตะวั น ตกและตะวั น ตกเฉี ย งใต ข องพื้ น ที่ โ ครงการฯ
บริเวณที่ราบหุบเขาแคบๆ ตามลําหวย มีลักษณะสังคม
พืชเปนปาดงดิบชื้น มีหวายสกุล Calamus และวงศขิง
ขา (Zingiberaceae) ปกคลุม และที่ราบหุบเขาหิน ปูน
ทางดานทิศตะวันออกของพื้นที่ศึกษา เปนสังคมของไม
ยืนตนในวงศกระดังงา (Annonaceae) เปนไมเดนปก
คลุมหนาแนน สวนบนเขาระดับความสูงมากกวา 900

เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง มีลักษณะเปนสังคม
ปาดงดิบเขาระดับต่ํา (Lowland Moantane Forest) ขึ้น
ปะปนกับสังคมไผผาก พบแมงมุมในปาดงดิบ 14 ชนิด
ช นิ ด ที่ พ บ บ อ ย ไ ด แ ก แ ม ง มุ ม ห ลั ง ห น า ม โ ง ง
Macracantha arcuata แมงมุมหลังหนามสั้นดําขาว
Gasteracantha kuhli แมงมุมหลังหนามแถบเหลือง
Gasteracantha
diadesmia แมงมุ ม ใยกลมแรมฟ
Neoscona
rumfi และแมงมุ ม ใยรู ป เต น ท ท อ งขน
Cyrtophora beccarii
พื้นที่ปาพุ เปนพื้นที่ที่มีความพิเศษ กระจาย
เปนหยอมปาขนาดเล็กในพื้นที่ตําบลหวยเขยง ลักษณะ
มีน้ําทวมขังและไหลผานตลอดป มีพรรณไมยืนตนไม
ผลัดใบเปนไมเดน เชน ตังหน Calophyllum sp. หวาน้ํา
Syzygium sp. กระดุมผี Glochidion sp. ไครยอย
Elaeocarpus sp. สวนพรรณไมผลัดใบไดแก สนุน
Salix sp. นอกจากนี้ยังพบเตยหนาม Pandanus
unicornutus เปนไมเดนขึ้นอยางหนาแนน แมงมุมใย
กลมที่พบมีเพียง 3 ชนิด ไดแก แมงมุมมวนใบมะละกา
Acusilas malaccensis และแมงมุมใยกลมไคลแซนทัส
Neoscona chrysanthusi
ทิ ศ ทางองค ค วามรู เ รื่ อ งความหลากหลาย
และนิ เ วศวิ ท ยาของแมงมุ ม ใยกลมสู ชุ ม ชนห ว ย
เขยงและพื้นที่ใกลเคียง
แมงมุมใยกลมเปนแมงมุมที่มีการดํารงชีวิต
บนใย และดั ก จั บ เหยื่ อ ด ว ยการชั ก ใยระหว า งกิ่ ง ไม
ตนไม ทั้งภายในตนเดียวกันหรือระหวางตน รวมทั้งใน
กิ่งเดียวกัน การชักใยหากินนั้น พบทั้งในเวลากลางวัน
และกลางคืน จากขอมูลระดับการชักใยของแมงมุมใย
กลมพบวาแมงมุมมีการชักใยตั้งแตระดับ 0.2 เมตร
จนถึงมากกวา 10 เมตร จากระดับผิวดิน แสดงใหเห็น
วาแมงมุมมีการแบงชั้นการหากิน ซึ่งเปนประโยชนใน
การกํา จัดศัตรูพืช ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะแมงมุม ที่
กระจายและอาศั ย ได ใ นพื้ น ที่ เ กษตรกรรม อั น จะเอื้ อ
ประโยชนตอชาวสวนโดยทั่วไป
แมงมุมที่พบชักใยระดับต่ําจากพื้นดินตั้งแต
0-0.6 เมตร พบถึง 21 ชนิด ซึ่งมีความชุกชุมคิดเปนรอย
ละ 31 แมงมุมที่พบบอย ไดแก แมงมุมสกุล Cyclosa
และแมงมุมสกุล Acusilas แมงมุมที่พบตั้งแตระดับ 0.63.0 เมตร พบจํานวน 23 ชนิด มีความชุกชุมมากที่สุดถึง
รอยละ 67 แมงมุมที่พบบอยไดแก แมงมุมสวนทอง

สามเหลี่ยม Parawixia dehaani แมงมุมสกุล Neoscona
แมงมุมสกุล Cyrtophora แมงมุมสกุล Gasteracantha
และแมงมุมสกุล Araneus สวนแมงมุมที่พบตั้งแต 3.0
เมตรขึ้นไป พบจํานวน 2 ชนิด ซึ่งมีความชุกชุมนอย
เพียงรอยละ 2 คือ แมงมุมใยกลมรูปเตนทลายจุด
Cyrtophora moluccensis และแมงมุมหลังหนาม 1 ชนิด
เปนชนิดที่ไมสามารถจําแนกชนิดได (ภาพที่ 3)

2%
31%

67%

ต่ํากวา 0.6 ม.
0.6-3.0 ม.
3.0 ม.

ภาพที่ 3. สัดสวนความสูงของการชักใยจากระดับผิวดินของ
แมงมุมใยกลมในพื้นที่โครงการทองผาภูมิตะวันตก

จากข อ มู ล ดั ง กล า วทํ า ให ผู เ ขี ย นสนใจที่ จ ะ
ศึกษาแมงมุมในระบบนิเวศของสวนผลไมในพื้นที่ตําบล
หวยเขยง ซึ่งขณะนี้กําลังสํารวจแมงมุมในสวนผลไม 3
ชนิดที่นิยมปลูกมากในพื้นที่ คือ สวนสม ทุเรียน และ
เงาะ อยางไรก็ตามแมงมุมจัดวาเปนสัตวผูลาโดยทั่วไป
ถึ ง แม ก ารล า แมลงในระบบนิ เ วศเกษตรนั้ น ไม มี ก าร
จํา เพาะเจาะจงเฉพาะแมลงที่ เป น ศั ต รู พื ช แต ก ารทํ า
ความเขาใจเรื่องคุณคาและความสําคัญของแมงมุมใน
ระบบนิเวศมีความจําเปนที่จะตองใหความเขาใจกับคน
ในชุมชน โดยเฉพาะเกษตรกรที่ใชยาฆาแมลงในการฉีด
พนกําจัดแมลงศัตรูพืช ซึ่งจะสงผลใหแมงมุมตายไปดวย
อีกทั้งจําเปนตองใหความรูกับเด็กและเยาวชนรุนใหม
ในขณะนี้ผูเขียนกําลังเตรียมจัดทําคูมือจําแนกแมงมุม
ด ว ยภาพถ า ยในพื้ น ที่ ห ว ยเขย ง เพื่ อ เสนอแหล ง ทุ น
จัดพิมพเผยแพรตอไป
บทสรุปและขอเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาครั้งนี้พบแมงมุมใยกลม 44
ชนิด 19 สกุล เพิ่มขึ้นจากการศึกษาของ Wongprom
(2004) จํานวน 5 ชนิด และยังแสดงใหเห็นวาแมงมุมใย
กลมวงศ Araneidae มีการกระจายและปรับตัวอาศัยใน
พื้น ที่โ ลงและโปรง โดยมีสัดสวนแมงมุม ที่พบในพื้น ที่
เกษตรกรรม พื้นที่ปาเบญจพรรณ และปาเต็งรัง รวมกัน
รายงานการวิจัยในโครงการ BRT 2550
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มากกว า แมงมุ ม ที่ พ บในป า ดงดิ บ และพื้ น ที่ ป า พุ ซึ่ ง
สะทอนใหเห็นวาแมงมุมใยกลมเปนศัตรูตามธรรมชาติที่
มีสวนชวยเกษตรกรในการกําจัดแมลงศัตรูพืชไดดวย
อีกทั้งขอมูลระดับความสูงของการชักใยในระดับ 0.63.0 เมตร ชวยยืนยันการมีสวนชวยกําจัดแมลงศัตรูพืช
ในสวนผลไม ข องแมงมุ ม ใยกลมได อี ก ทางหนึ่ ง ซึ่ ง
สอดคลองกับระดับความสูงของไมผลของชาวสวนที่มี
การปลู ก มากในพื้ น ที่ ตํ า บลห ว ยเขย ง อย า งไรก็ ต าม
พบวาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันยังไมขอมูลการศึกษาแมง
มุมใยกลมในประเทศไทยทั้งในดานอนุกรมวิธานหรือ
ด า นนิ เ วศวิ ท ยาโดยเฉพาะ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ จึ ง ทํ า ให
ทราบชนิ ด ของแมงมุ ม ใยกลมในประเทศไทยและใน
พื้นที่ศึก ษาเพิ่ มขึ้น และทําใหทราบระดับความชุกชุม
ของแมงมุมในพื้นที่ อันจะเปนพื้นฐานในการศึกษาใน
ดานอื่นๆ ในเชิงลึกตอไป
จากข อ มู ล ที่ ศึ ก ษาเบื้ อ งต น ทํ า ให ท ราบการ
กระจายของแมงมุมใยกลมในแตละถิ่นที่อยู แสดงใหเห็น
การปรับตัวของแมงมุมกับสภาพแวดลอม โดยเฉพาะ
แมงมุมหลังหนามโงงที่มีแนวโนมจะพบเฉพาะในพื้นที่
ชื้ น และมี ต น ไม ป กคลุ ม ไม ว า จะเป น ป า ดงดิ บหรื อ ป า
เบญจพรรณชื้น สวนปาสักที่มีอายุมากกวา 20 ปจน
เกือบกลายเปนปาสมบูรณ หรือสวนผลไมที่ถูกทิ้งรางจน
เกือบกลายสภาพเปนปา เปนตน แตบางชนิดก็สามารถ
พบได ทั่ ว ไป อย า งไรก็ ต ามหากมี ก ารศึ ก ษาเชิ งลึ ก ใน
เรื่ องการใชแมงมุมใยกลมเปนดัชนีชี้ วัดความสมบู รณ
ของปา ก็จะทําใหไดขอมูลที่ชัดเจนกวานี้ เนื่องจากแมง
มุมใยกลมมีรูปแบบการชักใยที่ตองอาศัยตนไม ไมพุม
หรือพืชอื่นๆ ในการเกาะยึด นอกจากนี้แมงมุมใยกลมยัง
มีบทบาทสําคัญในการชวยกําจัดแมลงตามธรรมชาติใน
ระบบนิเวศเกษตร หากมีการศึกษาเพิ่มเติมจะทําใหได
ขอมูลที่เปนประโยชนตอชุมชนอีกดวย ซึ่งจะทําใหคนใน
ชุมชนเห็นความสําคัญของแมงมุมมากขึ้น
จากการเก็บขอมูลในพื้นที่ยังพบวาคนทั่วไปยัง
กลัว รังเกียจ และเห็นความสําคัญของแมงมุมนอยมาก
ดังนั้นการใหความรูอยางถูกตองเหมาะสมจึงเปนเรื่องที่
ตองใหความสําคัญเปนอันดับแรก อุปสรรคที่สําคัญใน
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ยั ง พบแมงมุ ม ใยกลมที่ ไ ม ส ามารถ
จําแนกในระดับชนิดได ซึ่งเกิดจากยังขาดเอกสารอางอิง
และผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานทั้งในและตางประเทศ ดังนั้น
จึงจําเปนตองใชเวลาในการศึกษาใหมากขึ้น
326

BRT Research Reports 2007
Western Thong Pha Phum

กิตติกรรมประกาศ
ผลงานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการ
พั ฒ นาองค ค วามรู แ ละศึ ก ษานโยบายการจั ด การ
ทรั พ ยากรชี ว ภาพในประเทศไทย ซึ่ ง ร ว มจั ด ตั้ ง โดย
สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย และศู น ย พั น ธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห ง ชาติ และบริษัท
ปตท. จํากัด (มหาชน) รหัสโครงการ BRT R_146006
เอกสารอางอิง
สมโภชน ศรีโกสามาตร และรังสิมา ตัณฑเลขา. 2547. การวิจัย
ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพื้นที่: กรณีศึกษาชุด
ทองผาภูมิตะวันตก. โครงการ BRT. จิรวัฒน เอกซเพรส
จํากัด กรุงเทพฯ. 76 หนา.
Chrysanthus, O.F.M. 1959. Spiders from South New
Guinea II. Nova Guinea, new ser. 10(2): 197-206.
Coddington, J.A. and H.W. Levi. 1991. Sytematics and
evolution of spiders (Araneae). Annu. Reav. Ecol.
Syst. 22: 565-592.
Frances and J. Murphy. 2000. An Introduction to Spiders
of South East Asia with Notes on All the Genera.
Malasian Nature Society, 642 p.
Griswold, C.E., J.A. Coddinton, G. Hormoiga and N.
Scharff. 1998. Phylogeny of the orb web building
spiders (Araneomorphae, Ori)biculariae). Zool. J.
Linn. Soc. 123: 1-99.
Levi, H.W. 1964. Techniques for the study of spider
genitalia. Museum of Comparative Zoology 152-158.
Levi, H.W. 1978. The American Orb-weaver Genera
Colphepiera, Micrathena and Gasteracantha
North of Mexico (Araneae, Araneidae). Bull. Mus.
Comp. Zool. 148(9): 417-442.
Levi, H.W. and L.R. Levi. 1996. Spiders and Their Kin.
Golden Book Publishing Company, Inc., New
York. USA. 160 p.
Platnick, N.I. 2007. The world spider catalog. Version 6.5
http://research.amnh.org/entomology/spiders/catal
og/COUNTS.html, American Museum of Natural
History. Jan. 22, 2007.
Pocock, R.I. 1900. Arachnida. The Fauna of British India,
London, pp. 1-279.
Scharff, N. and J.A. Coddington. 1997. A phylogenetic
analysis of the orb-weaving spider family
Araneidae (Arachnida,Araneae). Zool. J. Linn.
Soc. 120: 355-434.
Sinha, T.B. 1951. Some Indian spiders of the family
Argiopidae. Rec. Indian Mus. 49: 67-88.
Song, D., D. Ming Sheng and C. Jun. 1999. The spiders of
China. Hebei Science and Technology Publishing
House, 640 p.
Tikader, B.K. 1982. Family Araneidae (Argiopidae).
Fauna of India (Araneae) 2: 1-293.
Wongprom, P. 2004. Taxonomy of the Araneidae in
Western
Thongphaphum
Proiect
Area,
Kanchanaburi Province. (Araneae, Araneidae)
Abstracts : BRT Research and Thesis 2004. BRT
Program, Chuan Printing Press Ltd, Part.
Bangkok. 152 p.
Yaginuma, T. 1983. Spiders of Japan in color. Hoikusha
Publishing Co. Ltd., Japan. 206 p.

