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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
ลักษณะแมงมุมท่ีพบในเกาะชวา ตอมา A.W.M. Van 
Hasselt ซึ่งเปนชาวดัตชเชนเดียวกันไดตีพิมพ
การศึกษาแมงมุมท่ีพบในอินโดนีเซียหลายเรื่องใน
ระหวางป ค.ศ. 1877-1894 ในชวงเวลาเดียวกันไดมี
การรวบรวมผลงานการศึกษาแมงมุมของ Eugen 
Simon ท่ีมีการตีพิมพในระหวางป ค.ศ. 1892-1903 ใน
หนังสือท่ีชื่อ Histoire Naturelle der Araignee นับเปน
หนังสือท่ีไดรับการอางอิงอยางกวางขวางในเวลาตอมา 
(Frances and Murphy, 2000)  

ในปจจุบันมีการรวบรวมรายชื่อแมงมุมท่ีพบ
แลวท่ัวโลกประมาณ 39,725 ชนดิ 3,677 สกุล 108 วงศ  
มีแมงมุมใยกลมวงศ Araneidae แลว 2,841 ชนิด 166 
สกุล (Platnick, 2007) แมงมุม araneids เปนแมงมุมใย
กลมมีชื่อเรียกท่ัวไปวา 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
พบอาศัยบนพ้ืนดิน (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 ท้ังในดาน
อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยา แมงมุมใยกลมเปนแมงมุม
ท่ีชักใยในการลาเหยื่อ ใชชีวิตสวนใหญบนใย มีท้ังกลุม
ท่ีหากินในเวลากลางวันและกลางคืน สามารถปรับตัวอยู
ในระบบนิเวศที่หลากหลาย พบการกระจายทั้งในพ้ืนท่ี
ปาธรรมชาติ สวนผลไม ไรนา ริมลําธาร เปนตน  
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พ้ืนท่ีโครงการทองผาภูมิตะวันตกเปนพ้ืนท่ีท่ีมี
ความเดนทางอาณาบริเวณเชิงนิเวศอยูในพ้ืนท่ีรอยเชื่อม
ของเขตชีวภูมิศาสตร 3 บริเวณมาจรดกัน คือ เขตปาฝน
กึ่งดิบแนวตะนาวศรีและภาคใตของประเทศไทย เขตปา
ฝนภูเขาคะยาและกะเหรี่ยง และเขตปาผลัดใบชื้น
บริเวณท่ีราบเจาพระยา มีปริมาณน้ําฝนแตกตางกันมาก
ต้ังแต 1,000 มิลลิเมตร จนถึง 4,000 มิลลิเมตรตอป 
(สมโภชน และรังสิมา, 2547) มีอุณหภูมิท่ีแตกตางกัน
อยางรุนแรงในรอบป ต้ังแต 5 องศาเซลเซียส จนถึง 40 
องศาเซลเซียส มีสภาพภูมิประเทศเปนท่ีราบหุบเขา
ต้ังแต 196 – 1,249 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
มีสังคมพืชปกคลุมดินท้ังเปนปาธรรมชาติ ไดแก ปาดง
ดิบเขาระดับต่ํา ปาเบญจพรรณชื้น ปาเต็งรัง ปาดงดิบ
แลง และปาดงดิบชื้นบริเวณท่ีราบลําหวย และพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมท่ีมีการใชพ้ืนท่ีหลายรูปแบบ เชน สวนปา
สัก ไรมันสําปะหลัง ไรขาว สวนผลไม สวนยางพารา 
เปนตน  

การสํารวจความหลากชนิดของแมงมุมใยกลม
ในพ้ืนท่ีทองผาภูมิตะวันตกในระหวางป พ.ศ. 2545-
2546 พบแมงมุมใยกลมจํานวน 39 ชนิด 19 สกุล 
จัดเปน 4 วงศยอย เปนแมงมุมท่ีไมเคยมีรายงานพบใน
ประเทศไทยมากอน 22 ชนิด (Wongprom, 2004) 
การศึกษาครั้งนี้เปนการสํารวจมีท้ังเชิงคุณภาพโดยเนน
หาชนิดพันธุแมงมุมใยกลมชนิดใหมท่ีเพ่ิมขึ้นในพ้ืนท่ี 
รวมท้ังการประเมินเชิงปริมาณเบ้ืองตนในถ่ินท่ีอยูท่ี
แตกตางกัน เพ่ือเพ่ิมองคความรูดานอนุกรมวิธานแมง
มุมใยกลมในประเทศไทย และศึกษานิเวศวิทยาบาง
ประการ อันจะเปนแนวทางในการศึกษาและพัฒนาองค
ความรูดานอ่ืนๆ ใหกับชุมชนในพ้ืนท่ีโครงการตอไป 
 

วิธีการ 
การเก็บตัวอยางแมงมุมเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณ การเก็บตัวอยางเชิงปริมาณเปนการรวบรวม
ตัวอยางจากพ้ืนท่ีอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2545-
2548 และทําการสํารวจเชิงคุณภาพดวยการเก็บ
ตัวอยางดวยการจับเวลา 1 ชั่วโมงตอการเก็บตัวอยาง
แตละคร้ังในแตละพ้ืนท่ี ซึ่งพ้ืนท่ีทําการเก็บตัวอยาง
แบงเปน 5 แบบ คือ พ้ืนท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน 
พ้ืนท่ีปาเบญจพรรณ พ้ืนท่ีปาเต็งรัง พ้ืนท่ีปาดงดิบ และ

พ้ืนท่ีปาพุ นําตัวอยางมาจําแนกชนิดโดยเทียบกับ 
Pocock (1900), Tikader (1982), Yaginuma (1983) 
และ Song et al. (1999) และบรรยายลักษณะของแมง
มุมท่ีคาดวาเปนชนิดใหมตามวิธีการของ Levi (1964) 

 
ผลการวิจัย 

ความหลากหลายแมงมุมใยกลมในพื้นท่ีทอง
ผาภูมิตะวันตก  

จากการสํารวจความหลากชนิดของแมงมุม
ใยกลมในพ้ืนท่ีทองผาภูมิตะวันตกในระหวางป 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
ใยกลมในพื้นท่ีโครงการทองผาภูมิตะวันตกแสดงดัง
ตารางที่ 1 และภาพที่ 1 

นิเวศวิทยาบางประการของแมงมุมใยกลม
ในพื้นท่ีทองผาภูมิตะวันตก 

แมงมุมใยกลมมีการปรับตัวท่ีแตกตางกัน
แมวาจะมีรูปแบบการลาดวยการชักใยเพ่ือจับเหย่ือ แต
การสํารวจสามารถจัดแบงโครงสรางตามแนวตั้งได
แตกตางกัน เชน แมงมุมท่ีพบชักใยระหวางพืชลมลุก
หรือวัสดุท่ีใกลกับพ้ืนดิน ไดแก แมงมุมใยกลมสกุล 
Acusilas และ Gea เปนตน สวนแมงมุมท่ีพบชักใย
ต้ังแตระดับความสูงมากกวา 5 เมตรขึ้นไป ไดแก แมง
มุมใยรูปเตนทลายจุด Cyrtophora moluccensis และ 
แมงมุมหลังนาม Gasteracantha sp. บางชนิดมักพบ
เฉพาะท่ีชื้นเทานั้น ไดแก แมงมุมหลังหนามยาวโงง 
Macracantha arcuata บางชนิดก็สามารถปรับตัวให
อาศัยทุกสภาพแวดลอม เชน แมงมุมหลังหนามฮาส
เซลล Gasteracantha hasselti แมงมุมไซโคลซาลาย
แฉก Cyclosa insulana แมงมุมนุงซิ่นหลากสี Argiope 
versicolor เปนตน  

แมงมุมใยกลมที่พบในพ้ืน ท่ีทองผาภูมิ
ตะวันตกมีการกระจายในระดับความสูงตางๆ กัน พบ
ต้ังแตระดับ 196-1070 เมตร จากระดับน้ําทะเลปาน
กลาง โดยสามารถจัดแบงพ้ืนท่ีอยูอาศัยดังภาพที่ 2 
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ตารางท่ี 1. รายช่ือแมงมุมใยกลมที่พบในพื้นที่โครงการทองผาภูมิตะวันตก อําเภอทองผาภมิู จังหวัดกาญจนบุรี 

ชื่อชนิด ชื่อภาษาไทย ถ่ินที่อยู ความชุกชุม 
Arachnura angura Tikader,1970 แมงมุมแมงปองทองลาย MDF,VAA พบนอยมาก 
Cyrtophora moluccensis Doleschall,1857 แมงมุมใยรูปเตนทลายจุด VAA พบนอยมาก 
Cyrtophora cicatrosa Stoliczka,1869 แมงมุมใยรูปเตนททองขาว MDF พบนอยมาก 
Cyrtophora beccarii Thorell,1895  แมงมุมใยรูปเตนททองขน VAA,EF,DDF พบนอย 
Cyrtophora unicolor (Doleschall)1857 แมงมุมใยรูปเตนแดง VAA,EF พบนอยมาก 
Cyrtophora sp. แมงมุมใยรูปเตนท MDF พบนอยมาก 
Gea sp. แมงมุมเกียทองหนาม MDF พบนอยมาก 
Neogea nocticolor Thorell,1887 แมงมุมใยกลมดําลายจุดขาว VAA พบนอยมาก 
Argiope versicolor(Doleschall)1826 แมงมุมนุงซ่ินหลากสี MDF,VAA พบบอย 
Argiope sp. แมงมุมนุงซ่ิน MDF พบนอยมาก 
Macracantha arcuata (Fabricius)1793 แมงมุมหลังหนามโงง MDF,EF พบนอย 
Gasteracantha diadesmia(Fabricius)1793 แมงมุมหลังหนามแถบเหลือง MDF,VAA,EF,DDF พบบอย 
Gasteracantha kuhli C.L.Koch 1837 แมงมุมหลังหนามสั้นดําขาว MDF,VAA,EF,DDF พบบอย 
Gasteracantha hasselti C.L.Koch,1838 แมงมุมหลังหนามฮาสเซลล MDF,VAA,EF พบบอยมาก 
Gasteracantha sp. แมงมุมหลังหนาม DDF พบนอยมาก 
Caerostris sumatrana (C.L.Koch)1843 แมงมุมปุมตาไมสุมาตรา MDF พบนอยมาก 
Cyrtarachne bufo Bosenberg & Strand,1906 แมงมุมทองรูปหัวใจ MDF พบนอยมาก 
Cyrtarachne inaequalis Thorell, 1895 แมงมุมทองตาตั๊กแตนตําขาว EF พบนอยมาก 
Acusilas malaccensis Murphy & Murphy,1983 แมงมุมมวนใบมะละกา MDF,VAA,EF.PSF พบบอย 
Acusilas gentingensis Murphy & Murphy,1983 แมงมุมมวนใบเกนติง MDF พบนอยมาก 
Acusilas sp. แมงมุมมวนใบอินโดจีน VAA พบนอยมาก 
Araneus mitificus (Simon) 1886 แมงมุมใยกลมทองลายถ่ัวดํา MDF,VAA,EF,DDF พบปานกลาง 
Araneus sp. แมงมุมใยกลม MDF พบนอยมาก 
Neoscona rumfi Thorell,1887 แมงมุมใยกลมแรมฟ VAA,EF พบบอย 
Neoscona chrysanthusi Tikader&Bal,1981 แมงมุมใยกลมไคลแซนทัส MDF,PSF พบนอยมาก 
Neoscona bengalensis Tikader&Bal,1981 แมงมุมใยกลมเบงกอล VAA พบนอยมาก 
Neoscona mukerjei Tikader,1980 ยังไมไดตั้งชื่อไทย EF พบปานกลาง 
Neoscona nautical C.L.Koch,1875 แมงมุมใยกลมนัวติกัล MDF พบนอยมาก 
Neoscona sp.1 ยังไมไดตั้งชื่อไทย MDF,DDF พบนอย 
Neoscona sp.2 ยังไมไดตั้งชื่อไทย MDF พบนอย 
Neoscona sp.3 ยังไมไดตั้งชื่อไทย MDF พบนอยมาก 
Parawixia dehaani(Doleschall)1859 แมงมุมสวนทองสามเหลี่ยม MDF,VAA พบนอยมาก 
Cyclosa bifida (Doleschall)1859 แมงมุมไซโคลซาทองดํา MDF,EF พบบอย 
Cyclosa mulmeinensis (Thorell),1887 แมงมุมไซโคลซาทองกลม VAA พบนอยมาก 
Cyclosa fissicauda Simon,1889 ยังไมไดตั้งชื่อไทย MDF พบนอยมาก 
Cyclosa hexatuberculata Tikader,1982 ยังไมไดตั้งชื่อไทย DDF พบนอยมาก 
Cyclosa simoni Tikader,1982  แมงมุมไซโคลาไซมอน EF พบนอยมาก 
Cyclosa spirifera Simon,1889 ยังไมไดตั้งชื่อไทย MDF พบนอยมาก 
Cyclosa insulana(Costa)1834 แมงมุมไซโคลซาลายแฉก MDF,EF พบบอย 
Cyclosa sp. แมงมุมไซโคลซาทองเงิน MDF,VAA,DDF พบปานกลาง 
Heurodes turritus Keyserling,1886 แมงทองยาวเทอรติัส EF,MDF พบนอย 
Eriovixia laglaizei Simon,1877 แมงมุมใยกลมทองแหลม MDF,VAA,EF.PSF พบบอย 
Anepsion depressum Thorell,1877 แมงมุมหลังแบนเหลือง EF,MDF,VAA พบนอย 

หมายเหต:ุ MDF = ปาเบญจพรรณ, DDF = ปาเต็งรัง, VAA = พื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรม, EF = ปาดงดิบ, PSF = ปาพ ุ
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              พ้ืนท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน เปนถ่ินท่ี
อยู ท่ีมีการ เป ล่ียนแปลงพื้น ท่ีหลายแบบเ พ่ือการ
ดํารงชีวิตของคนในชุมชน เชน เปนพ้ืนท่ีอยูอาศัย สวน
ผลไม สวนในบานเรือน ไรซาก ไรมันสําปะหลัง เปนตน 
พบแมงมุมใยกลมจํานวน 19 ชนิด แมงมุมท่ีพบชุกชุม
มากท่ีสุดคือ แมงมุมนุงซิ่นหลากสี Argiope versicolor 
แมงมุมหลังหนามฮาสเซลล Gasteracantha hasselti 
นอกจากน้ียังพบแมงมุมไซโคลซา Cyclosa sp. และ
แมงมุมสกุล Neoscona กระจายโดยทั่วไป 

พ้ืนท่ีปาเบญจพรรณ เปนถ่ินท่ีอยูอาศัยใน
ลักษณะปาธรรมชาติท่ีมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด ประกอบดวย
สังคมไผ ไมยืนตนตระกูลยาง (Dipterocarpus) ตะแบก 
Lagerstroemia sp. สาน Dellinia sp. สมอพิเภก 
Terminalia sp. เปนไมเดน พบแมงมุมใยกลมกระจาย
อยูอยางหลากชนิดมากท่ีสุดถึง 29 ชนิด แมงมุมท่ีพบ

บอยและมีความชุกชุม ไดแก แมงมุมหลังหนามฮาส
เซลล Gasteracantha hasselti แมงมุมนุงซิ่นหลากสี 
Argiope versicolor แมงมุมหลังหนามแถบเหลือง 
Gasteracantha diadesmia 

พ้ืนท่ีปาเต็งรัง พบกระจายในบริเวณพ้ืนท่ีสัน
เขาในระดับความสูงประมาณ 600-800 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง พบสังคมไมยืนตนตระกูลยาง 
เชน ยางเหียง Dipterocarpus obtusifolius พะยอม 
Shorea roxburghii เต็ง Shorea obtusa รัง Shorea 
siamensis เปนไมเดน มีไผเพ็กและพืชตระกูลหญาเปน
ไมพ้ืนลาง พบแมงมุมใยกลม 7 ชนิด แมงมุมท่ีพบบอย 
ไดแก แมงมุมหลังหนามแถบเหลือง Gasteracantha 
diadesmia แมงมุมใยรูปเตนททองขน  Cyrtophora 
beccarii และยังพบแมงมุมหลังหนามที่ยังไมสามารถ
จําแนกชนิดได เปนแมงมุมท่ีมีความนาสนใจในรูปแบบ
พฤติกรรมการชักใยบนตนไมสูง มักพบเฉพาะบนสัน
เขาสูงในปาเต็งรังเทานั้น 

พ้ืน ท่ีปาดงดิบ  พบกระจายทางดานทิศ
ตะวันตกและตะวันตกเฉียงใตของพ้ืนท่ีโครงการฯ 
บริเวณท่ีราบหุบเขาแคบๆ ตามลําหวย มีลักษณะสังคม
พืชเปนปาดงดิบชื้น มีหวายสกุล Calamus และวงศขิง
ขา (Zingiberaceae) ปกคลุม และท่ีราบหุบเขาหินปูน
ทางดานทิศตะวันออกของพ้ืนท่ีศึกษา เปนสังคมของไม
ยืนตนในวงศกระดังงา (Annonaceae) เปนไมเดนปก
คลุมหนาแนน สวนบนเขาระดับความสูงมากกวา 900 
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ภาพที่ 1. ความชุกชุมของแมงมุมใยกลมในพื้นที่ทองผาภูมิตะวันตก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

ปาเบญจพรรณ, 28

พ้ืนที่เกษตรกรรม, 19

ปาดงดิบ,14

ปาเต็งรัง, 7ปาพรุ, 2

ปาเบญจพรรณ

พ้ืนที่เกษตรกรรม

ปาดงดิบ

ปาพรุ

ปาเต็งรัง  
ภาพที่ 2. สัดสวนความหลากชนิดของแมงมุมที่พบในแตละถ่ินที่
อยูอาศัยของพื้นทีโ่ครงการทองผาภมิูตะวันตก 
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เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง มีลักษณะเปนสังคม
ปาดงดิบเขาระดับต่ํา (Lowland Moantane Forest) ขึ้น
ปะปนกับสังคมไผผาก พบแมงมุมในปาดงดิบ 14 ชนิด 
ช นิ ด ท่ี 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 แมงมุมหลังหนามส้ันดําขาว 
Gasteracantha kuhli แมงมุมหลังหนามแถบเหลือง 
Gasteracantha diadesmia แมงมุมใยกลมแรมฟ 
Neoscona rumfi และแมงมุมใยรูปเตนททองขน 
Cyrtophora beccarii  

พ้ืนท่ีปาพุ เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความพิเศษ กระจาย
เปนหยอมปาขนาดเล็กในพื้นท่ีตําบลหวยเขยง 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
กลมท่ีพบมีเพียง 3 ชนิด ไดแก แมงมุมมวนใบมะละกา 
Acusilas malaccensis และแมงมุมใยกลมไคลแซนทัส 
Neoscona chrysanthusi  

ทิศทางองคความรูเร่ืองความหลากหลาย
และนิเวศวิทยาของแมงมุมใยกลมสูชุมชนหวย
เขยงและพื้นท่ีใกลเคียง 

แมงมุมใยกลมเปนแมงมุมท่ีมีการดํารงชีวิต
บนใย และดักจับเหย่ือดวยการชักใยระหวางกิ่งไม 
ตนไม ท้ังภายในตนเดียวกันหรือระหวางตน รวมท้ังใน
กิ่งเดียวกัน การชักใยหากินนั้น พบท้ังในเวลากลางวัน
และกลางคืน จากขอมูลระดับการชักใยของแมงมุมใย
กลมพบวาแมงมุมมีการชักใยตั้งแตระดับ 0.2 เมตร 
จนถึงมากกวา 10 เมตร จากระดับผิวดิน แสดงใหเห็น
วาแมงมุมมีการแบงชั้นการหากิน ซึ่งเปนประโยชนใน
การกําจัดศัตรูพืชตามธรรมชาติ โดยเฉพาะแมงมุมท่ี
กระจายและอาศัยไดในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม อันจะเอื้อ
ประโยชนตอชาวสวนโดยทั่วไป  

แมงมุมท่ีพบชักใยระดับต่ําจากพ้ืนดินตั้งแต 
0-0.6 เมตร พบถึง 21 ชนิด ซึ่งมีความชุกชุมคิดเปนรอย
ละ 31 แมงมุมท่ีพบบอย ไดแก แมงมุมสกุล Cyclosa 
และแมงมุมสกุล Acusilas แมงมุมท่ีพบตั้งแตระดับ 0.6-
3.0 เมตร พบจํานวน 23 ชนิด มีความชุกชุมมากท่ีสุดถึง
รอยละ 67 แมงมุมท่ีพบบอยไดแก แมงมุมสวนทอง

สามเหล่ียม Parawixia dehaani แมงมุมสกุล Neoscona 
แมงมุมสกุล Cyrtophora แมงมุมสกุล Gasteracantha 
และแมงมุมสกุล Araneus สวนแมงมุมท่ีพบตั้งแต 3.0 
เมตรขึ้นไป พบจํานวน 2 ชนิด ซ่ึงมีความชุกชุมนอย
เพียงรอยละ 2 คือ แมงมุมใยกลมรูปเตนทลายจุด 
Cyrtophora moluccensis และแมงมุมหลังหนาม 1 ชนิด 
เปนชนิดท่ีไมสามารถจําแนกชนิดได (ภาพที่ 3)  

จากขอมูลดังกลาวทําใหผูเขียนสนใจที่จะ
ศึกษาแมงมุมในระบบนิเวศของสวนผลไมในพ้ืนท่ีตําบล
หวยเขยง ซึ่งขณะนี้กําลังสํารวจแมงมุมในสวนผลไม 3 
ชนิดท่ีนิยมปลูกมากในพ้ืนท่ี คือ สวนสม ทุเรียน และ
เงาะ อยางไรก็ตามแมงมุมจัดวาเปนสัตวผูลาโดยท่ัวไป 
ถึงแมการลาแมลงในระบบนิเวศเกษตรนั้นไมมีการ
จําเพาะเจาะจงเฉพาะแมลงที่เปนศัตรูพืช แตการทํา
ความเขาใจเรื่องคุณคาและความสําคัญของแมงมุมใน
ระบบนิเวศมีความจําเปนท่ีจะตองใหความเขาใจกับคน
ในชุมชน โดยเฉพาะเกษตรกรที่ใชยาฆาแมลงในการฉีด
พนกําจัดแมลงศัตรูพืช ซึ่งจะสงผลใหแมงมุมตายไปดวย 
อีกท้ังจําเปนตองใหความรูกับเด็กและเยาวชนรุนใหม 
ในขณะน้ีผูเขียนกําลังเตรียมจัดทําคูมือจําแนกแมงมุม
ดวยภาพถายในพ้ืนท่ีหวยเขยง เพ่ือเสนอแหลงทุน
จัดพิมพเผยแพรตอไป  

 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

ผลจากการศึกษาครั้งนี้พบแมงมุมใยกลม 44 
ชนิด 19 สกุล เพ่ิมขึ้นจากการศึกษาของ Wongprom 
(2004) จํานวน 5 ชนิด และยังแสดงใหเห็นวาแมงมุมใย
กลมวงศ Araneidae มีการกระจายและปรับตัวอาศัยใน
พ้ืนท่ีโลงและโปรง โดยมีสัดสวนแมงมุมท่ีพบในพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม พ้ืนท่ีปาเบญจพรรณ และปาเต็งรัง รวมกัน

31%

67%

2%

ตํ่ากวา 0.6 ม.

0.6-3.0 ม. 

3.0 ม.
 

ภาพที่ 3. สัดสวนความสูงของการชักใยจากระดับผิวดินของ 
แมงมุมใยกลมในพื้นที่โครงการทองผาภูมิตะวันตก 
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มากกวาแมงมุมท่ีพบในปาดงดิบและพ้ืนท่ีปาพุ ซึ่ง
สะทอนใหเห็นวาแมงมุมใยกลมเปนศัตรูตามธรรมชาติท่ี
มีสวนชวยเกษตรกรในการกําจัดแมลงศัตรูพืชไดดวย 
อีกท้ังขอมูลระดับความสูงของการชักใยในระดับ 0.6-
3.0 เมตร ชวยยืนยันการมีสวนชวยกําจัดแมลงศัตรูพืช
ในสวนผลไมของแมงมุมใยกลมไดอีกทางหนึ่ง ซึ่ง
สอดคลองกับระดับความสูงของไมผลของชาวสวนที่มี
การปลูกมากในพ้ืนท่ีตําบลหวยเขยง อยางไรก็ตาม 
พบวาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันยังไมขอมูลการศึกษาแมง
มุมใยกลมในประเทศไทยทั้งในดานอนุกรมวิธานหรือ
ดานนิเวศวิทยาโดยเฉพาะ การศึกษาครั้งนี้จึงทําให
ทราบชนิดของแมงมุมใยกลมในประเทศไทยและใน
พ้ืนท่ีศึกษาเพ่ิมขึ้น และทําใหทราบระดับความชุกชุม
ของแมงมุมในพื้นท่ี อันจะเปนพ้ืนฐานในการศึกษาใน
ดานอ่ืนๆ ในเชิงลึกตอไป  

จากขอมูลท่ีศึกษาเบ้ืองตนทําใหทราบการ
กระจายของแมงมุมใยกลมในแตละถ่ินท่ีอยู แสดงใหเห็น
การปรับตัวของแมงมุมกับสภาพแวดลอม โดยเฉพาะ
แมงมุมหลังหนามโงงท่ีมีแนวโนมจะพบเฉพาะในพื้นท่ี
ชื้นและมีตนไมปกคลุม ไมวาจะเปนปาดงดิบหรือปา
เบญจพรรณชื้น สวนปาสักท่ีมีอายุมากกวา 20 ปจน
เกือบกลายเปนปาสมบูรณ หรือสวนผลไมท่ีถูกท้ิงรางจน
เกือบกลายสภาพเปนปา เปนตน แตบางชนิดก็สามารถ
พบไดท่ัวไป อยางไรก็ตามหากมีการศึกษาเชิงลึกใน
เรื่องการใชแมงมุมใยกลมเปนดัชนีชี้วัดความสมบูรณ
ของปา ก็จะทําใหไดขอมูลท่ีชัดเจนกวานี้ เนื่องจากแมง
มุมใยกลมมีรูปแบบการชักใยที่ตองอาศัยตนไม ไมพุม 
หรือพืชอ่ืนๆ ในการเกาะยึด นอกจากนี้แมงมุมใยกลมยัง
มีบทบาทสําคัญในการชวยกําจัดแมลงตามธรรมชาติใน
ระบบนิเวศเกษตร หากมีการศึกษาเพ่ิมเติมจะทําใหได
ขอมูลท่ีเปนประโยชนตอชุมชนอีกดวย ซึ่งจะทําใหคนใน
ชุมชนเห็นความสําคัญของแมงมุมมากขึ้น  
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