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The Effect of Chemical Paddy Field on The Diversity of Spiders
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นาข้าวเป็นระบบนิเวศอย่างหนึ่งซึ่งเกิดจากการกระทำของมนุษย์ มีลักษณะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ มีการเปลี่ยนเเปลงโครงสร้าง
ภายในระบบนิ เ วศอย่ า งชั ด เจน ซึ ่ ง พบว่ า พื ้ น ที ่ น าข้ า วมี ก ารเปลี ่ ย นแปลงตามสภาพของฤดู ก ารทำนาจึ ง ทำให้ มี
ความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตค่อนข้างมากและเป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลายชนิด ซึ่งบางชนิดสามารถใช้เป็นตัว บ่งชี้สภาพ
ของระบบนิเวศได้เเละอาจมีส่วนช่วยในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในระดับหนึ่ง ในการศึกษานี้เลือกพื้นที่นาข้าวเเบบใช้
สารเคมี ส ั ง เคราะห์ เพื ่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลจากรู ป เเบบการทำนาโดยการฉี ด พ ่ น สารเคมี ส ั ง เคราะห์ เ พื ่ อ ใช้ บ ำรุ ง เเละดู เ เล
ต้ น ข้ า ว พบเเมงมุ ม ทั ้ ง หมด 1,098 ตั ว จำเเนกได้ 11 วงศ์ 27 สกุ ล 36 ชนิ ด มี แ มงมุ ม วงศ์ Araneidae, Lycosidae,
Tetragnathidae, Oxyopidae และ Thomisidae เป็นห้าลำดับเเรกที่พบมากที่สุดในการสำรวจ
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คำสำคัญ: นาข้าวเเบบสารเคมีสังเคราะห์ ความหลากหลาย แมงมุม

ABSTRACT

w
w

A paddy field is an agroecosystem which is characterized as a wetland habitat. An ecological structure
inside has always been distinctly changing. This change also corresponds with a different stage during a crop
practice, which would be a cause of high in number of biodiversity and provide a space of ecological niche for
various taxa of living organisms. Some taxa could be used as a bioindicator for determining a feature of an
ecosystem and could probably stabilize a balance of the system. Therefore, this study investigated an effect
of pesticides usage an inorganic paddy field on spider’s diversity. The results showed that 1,098 spiders were
found and classified in 11 families with 27 genera and 36 species. Family Araneiae was found in a highest
number followed by Lycosidae and Tetragnatidae respectively.
Keywords: Chemical paddy field, Diversity, Spider
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นาข้าว เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งมีการเปลี่ยนเเปลงโครงสร้างตลอดเวลาตามช่วงอายุของต้นข้าวตั้งแต่ก่อนหว่านข้าวจนกระทั่งหลัง
การเก็บเกี่ยวซึ่งการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของการทำนาทำให้มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตค่อนข้างมากและเป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิต
หลากหลายชนิด ซึ่งบางชนิดสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้สภาพของระบบนิเวศได้ [1] เเละอาจ มีส่วนช่วยในการรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนั้นยังช่วยดึงดูดสิ่งมีชีวิตหลากหลาย ชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง กลุ่มสัตว์ขาข้อ
[2] ซึ่งแมงมุมจัดอยู่ใน สัตว์ขาข้อกลุ่มหนึ่ง เป็นผู้ล่าที่พบได้ในหลายแหล่งที่อยู่อาศัย เช่นในนาข้าวทั้งยังเป็นตัวช่วยควบคุมแมลง
ศัตรูของต้นข้าว [3]-[4] ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเลือกศึกษาความหลากหลายของแมงมุมในนาข้าวใช้สารเคมีสังเคราะห์ ซึ่งอาจมีอิทธิพล
ต่อความหลากหลายของแมงมุมตั้งแต่ก่อนหว่านข้าวกระทั่งเก็บเกี่ยว เมื่อต้นข้าวในนาข้าวมีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ความสูงต้นข้าว
จำนวนใบข้าวและความหนาแน่นจะทำให้แมงมุมมีจำนวนตัวและชนิดแมงมุมเพิ่มมากขึ้นและผลจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูของ
ต้นข้าวน่าจะมีผลทำให้แมงมุมมีจำนวนตัวและชนิดลดลง
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ศึกษาความหลากหลายของแมงมุมในนาข้าวแบบใช้สารเคมีสังเคราะห์ ณ บ้านไผ่เเหลม ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม (47P 615230.24mE 1538166.16mN, Map Data, 2020 Google) เป็นนาหว่าน ปลูกข้าวพันธุ์หอมปทุม
ขนาดพื้นที่ประมาณ 11 ไร่ ใช้น้ำจากคลองดินชลประทาน สำรวจ 24 ครั้ง เก็บตัวอย่างแมงมุมในนาข้าวทุก 2 สัปดาห์ เป็นเวลา 3
วัน โดยใช้ 4 วิธีการดังนี้
1. กับดักหลุมพราง (Pitfall Trap) วางกับดักหลุมพรางจำนวน 6 หลุม ด้วยแก้วพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11
เซนติเมตร ลึก 18 เซนติเมตร ขุดหลุมให้มีความลึกเท่ากับขนาดความสูงของแก้วพลาสติก ภายในบรรจุน้ำยาล้างจานเจือจาง
30 มิลลิลิตรลงไป แต่ละหลุมวางห่างกัน 100 เมตร บนคันนา วางกับดักไว้ 24 ชั่วโมง เก็บตัวอย่างในกับดักทุก 12 ชั่วโมง
2. สวิ งโฉบ (Sweep Net) ใช้ ส วิ งโฉบตวั ด ไปมาซ้ า ยขวาบริ เ วณยอดข้ า วทั ้ งหมด 6 จุ ด เวลากลางคื น แต่ ล ะจุ ด ที่
ทำสวิงโฉบห่างกัน 100 เมตร เก็บตัวอย่างหลังจาก พระอาทิตย์ตก 15 นาที เเต่ละจุดจะทำสวิงโฉบ จำนวน 20 ครั้ง (ตวัดสวิงไป
ด้านซ้าย 1 ครั้ง ด้านขวา 1 ครั้ง เท่ากับ 1 สวิงโฉบ)
3. สำรวจหาแบบเห็ นตั ว (Visaul Survey) ผู ้ สำรวจเดิ นบนคั นนาสำรวจเเมงมุ มที ่ ชั ก ใยบนต้ น ข้ า วหรื อวั ชพื ชเเละ
เดิ น บนคั น นาในเวลากลางคื นหลั งจากพระอาทิ ตย์ ตก 15 นาที เก็ บ เเมงมุ มที ่ เ ห็ นทุ ก ตั ว ลงในขวดพลาสติ ก ชนิ ดฝาปิ ด วิ ธี
นีท้ ำพร้อมกับการทำสวิงโฉบ
4. แปลงสุ่มตัวอย่าง (Sampling Quadrat) ใช้แปลงตัวอย่าง 1 ตารางเมตร ขนาด 0.5 X 2 เมตร จำนวน 12 แปลง
ตั ว อย่ า งโดยแต่ ล ะแปลง วางห่ า งกั น 100 เมตร ในนาข้ า วติ ด คั น นา 6 เเปลง สำรวจแมงมุ ม ทุ ก บริ เ วณใน แปลงตั ว อย่ า ง
เก็บแมงมุมและสัตว์ชนิดอื่นลงในขวดพลาสติกชนิดฝาปิด ใช้เวลาสำรวจในแต่ละแปลง 10 นาที
การศึ ก ษาครั ้ ง นี้ เ เบ่ ง ระยะของต้ น ข้ า วในนาข้ า วได้ เ ป็ น 3 ระยะ [5] คื อ 1) Vegetative Phase เริ ่ ม ตั ้ ง แต่ ข ้ า ว
เริ ่ ม งอกจนมี ช่ อ ดอก 2) Reproductive Phase ต้ น ข้ า วออกช่ อ ดอกและออกดอก 3) Ripening Phase ดอกข้ า วเริ ่ ม แก่ เ เละ
พัฒนาเป็นเมล็ดข้าว
จากนั้นเก็บข้อมูลทางนิเวศในการศึกษานี้ แบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพ
ของนาข้าวในแต่ละแปลงสุ่มและข้อมูล Microhabitat เก็บมารักษาสภาพแมงมุมที่ได้จากการสำรวจใน 70% แอลกอฮอล์ จำแนก
แมงมุมในระดับวงศ์ (Family) สกุล (Genus) ชนิด (Species)
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การสำรวจแมงมุมทั้ง 2 ฤดูการทำนา พบแมงมุม 36 ชนิด ในช่วงฤดูการทำนาที่ 2 พบปัญหาน้ำที่ใช้ทำนาขาดแคลน
เกษตรกรจึงปล่อยทิ้งไว้ให้เป็น “นาร้าง” แต่ยังคงมีการสำรวจและวัดปัจจัยทางนิเวศวิทยาทุกอย่างดังเช่นฤดูการทำนาที่ 1 ซึ่งทำ
ให้ฤดูการทำนาที่ 2 มี ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์จึงไม่ได้นำมาร่วมวิเคราะห์ กับฤดูการที่ 1 โดยจากสมมติฐานในการศึกษาซึ่งคาดว่า
การเปลี่ยนแปลงของต้นข้าวในนาที่ใช้สารเคมีสังเคราะห์มีอิทธิพลต่อจำนวนและความหลากหลายของแมงมุมที่อยู่ในนาข้าว และ
ผลจากการใช้สารเคมีสังเคราะห์กำจัดศัตรูของต้นข้าวในนาที่ใช้สารเคมีสังเคราะห์อาจมีผลทำให้แมงมุมมีจำนวนตัวและชนิดลดลง
ซึ่งจากผลการศึกษาในครั้งนีเ้ ป็นไปตามสมมติฐาน โดยในการสำรวจพบแมงมุมทั้งหมด 1,098 ตัว จำเเนกได้ 11 วงศ์ 27 สกุล 36
ชนิ ด มี แ มงมุ ม Pardosa pseudoannulata, Larinia phthisica, Tetragnatha mandibulata, Araneus inustus และ
Wadicosa fidelis มีจำนวนสูงที่สุดคิดเป็น 25.59%, 24.59%, 9.90%, 5.19% และ 4.19% ตามลำดับ
เมื่อพิจารณาจำนวนของแมงมุมในฤดูของการทำนาที่ 1 พบเเมงมุม 569 ตัว จำเเนกได้ 11 วงศ์ 22 สกุล 30 ชนิด โดย
พ บ แ ม ง ม ุ ม Pardosa pseudoannulata, Tetragnatha mandibulata, Larinia phthisica, Wadicosa fidelis แ ล ะ
Oxyopea javanus จำนวนสูงที่สุด และเมื่อพิจารณาจากค่าดัชนีความหลากชนิดของแมงมุมตามการเจริญของต้นข้าว 3 ระยะ
พบว่าระยะการเจริญเติบโตทางลำต้น (Vegetative Stage) มีค่าดัชนีความหลากชนิดเฉลี่ยเท่ากับ 1.7470.480 ระยะสืบพันธุ์
(Reproductive Stage) มีค่าดัชนีความหลากชนิดเฉลี่ยเท่ากับ 1.8850.130 ส่วนระยะข้าวสุก (Ripening Stage) มีค่าดัชนี
ความหลากชนิดเฉลี่ยเท่ากับ 2.2670.103 (ภาพที่ 1) จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของต้นข้าวโดยเริ่มจากเมล็ดจนโตเป็นต้นที่
มีรวงข้าวมีอิทธิพลต่อความหลายหลายของแมงมุม ดังจะเห็นได้จากการเพิ่มจำนวนชนิดของแมงมุมในแต่ระยะของต้นข้าว โดยที่
ในนาที่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ มีจำนวนชนิดของแมงมุมและมีค่าดัชนีความหลากชนิดเฉลี่ยในฤดูการทำนาที่ 1 สูงขึ้นตามลำดับ
ตั้งแต่ช่วง Vegetative Stage จนถึง Ripening Stage เป็นผลมาจากการอาศัยพื้นที่ต่าง ๆ บนต้นข้าวเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ ของแมง
มุม เช่น หาอาหาร สืบพันธุ์ วางไข่ หลบภัย เป็นต้น นอกจากนั้นอาจมีปัจจัยร่วมอีกอย่างหนึ่งคือ เหยื่อ ที่น่าจะมีผลทำให้แมงมุม
เข้ามาอาศัยภายในนาข้าว ได้แก่ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยไฟ ผีเสื้อหนอนกอ และริ้น เป็นต้น โดยที่ระยะการเจริญของข้าวมี
ผลต่อจำนวนประชากรแมงมุมและแมลงศัตรูของข้าว หลังจากที่มีต้นข้าวแล้วก็จะเริ่มมีแมลงศัตรูข้าวเข้ามากัดกินใบและดูด
น้ำเลี้ยงต้นข้าวซึ่งจะมีมากในช่วงที่ข้าวเริ่มแตกกอจนถึงระยะตั้งท้อง (Vegetative และ Reproductive Stage) ทำให้แมงมุมมี
เพิ่มมากขึ้นทั้งจำนวนและความหลากชนิดตามปริมาณของประชากรเหยื่อ [6] และจำนวนชนิดแมงมุมจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณของ
เหยื่อที่จำเพาะ เช่น แมลงกลุ่ม Diptera (ริ้น ยุง) Hemiptera (เพลี้ย) และ Orthoptera (ตั๊กแตน) เป็นต้น โดยจะมีจำนวน
เพิ่มขึ้นในระยะที่ข้าวเริ่มตั้งท้อง นอกจากที่อยู่และอาหารแล้วยังมีวัชพืชที่ขึ้นอยู่ตามบริเวณคันนาและในนาอาจมีผลทำให้จำนวน
ชนิดของแมงมุมเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน [7] นอกจากนั้นในพื้นที่นาข้าวหรือแหล่งเกษตรกรรมอื่นที่มีปริมาณและจำนวนของ
วัชพืชที่ซับซ้อนกันมาก มีอิทธิพลทำให้แมงมุมหลากหลายชนิดเลือกที่จะเข้ามาใช้พื้นที่สำหรับเกาะซุ่มล่าเหยื่อรวมทั้งใช้เป็นที่
หลบภัย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้ที่พบว่าในช่วงที่เกษตรกรไม่ ได้กำจัดวัชพืช เช่น หญ้าขน (Brachiaria mutica
(Forsk.) Stapf)) และหญ้ารังนก (Chloris barbata Sw.) ที่เป็นวัชพืชกลุ่มหลักที่พบในนาข้าวทั้ งสองแห่ง ก็จะพบแมงมุม
Oxyopes javanus เป็นแมงมุมในกลุ่ม Stalkers ที่ดำรงชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนต้นหญ้าเหล่านี้ซึ่งที่มีลักษณะการเรียงตัวของใบสลับ
ลดหลั่นกันเป็นขั้น ๆ จึงเหมาะสำหรับเป็นที่เกาะซุ่มเพื่อล่าเหยื่อ และมีช่องทางในการหลบหลีกศัตรูในนาข้าว [8] ซึ่งสอดคล้องกับ
Xu, et al. [9] พบว่าโครงสร้างของต้นพืชหรือวัชพืชที่มีความซับซ้อนมากมักพบแมงมุมที่อาจเข้าไปหลบซ่อนและซุ่มล่าเหยื่อ
โดยเฉพาะแมงมุมในกลุ่มที่ไม่ชักใยล่าเหยื่อ
ในการศึกษานี้พบว่าเกษตรกรใช้สารเคมีสังเคราะห์ได้แก่ ปุ๋ยยูเรีย (สูตร 46-0-0) ปริมาณ 15 กิโลกรัม/ไร่ ในช่วงที่ข้าว
เริ่มมีช่อดอก กำจัดวัชพืชด้วยสารเคมีสังเคราะห์กลุ่มคลอโรอะเซตาไมด์ (Chloroacetamind) และกำจัดแมลงศัตรูของต้นข้าวด้วย
สารเคมีกลุ่มของออร์กาโนฟอสเฟต (Organophosphate) อะซีโทคลอร์ (Acetochlor) และพิริมิฟอสเมทิล (Pirimiphos-Methyl)
ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่มีผลต่อระบบนิเวศและความหลากหลากของแมงมุมในนาข้าว โดยในช่วงที่มีการสำรวจพบว่าจำนวนของ
แมงมุมลดลงในช่วงที่เกษตรกรใช้สารเคมีสังเคราะห์ในนาข้าว ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการศึกษาของ Wang, et al. [10] พบว่า
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ภาพที่ 1 ดัชนีความหลากหลายของแมงมุมในนาข้าวกับระยะเจริญของต้นข้าว 3 ระยะ

c.

ดัชนีความหลากชนิดเฉลี่ย

การใช้สารเคมีสังเคราะห์ในนาข้าวทำให้ความหลากหลายและจำนวนแมงมุมลดลง โดยจำนวนของแมงมุมลดลงเป็นผลจากการฉีด
พ่นสารเคมีสังเคราะห์ในนาข้าวแบบไม่ได้จำเพาะเจาะจงเพียงแค่แมลงศัตรูของต้นข้าวเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบทำให้แมงมุมในนา
ข้าวตายและหายไปในช่วงนั้นด้วย [11] นอกจากนั้นสารเคมีสังเคราะห์ที่เกษตรกรใช้อาจส่งผลให้เกิดสารตกค้างและสะสมในนา
ข้าวและมีผลกระทบกับแมงมุมรวมทั้งสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นในรุ่นถัดไปที่เป็นผู้ล่าของศัตรูข้าวลดจำนวนลงด้วยเช่นเดียวกัน [12]
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เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความหลากหลายแมงมุมกับปัจจัยทางนิเวศวิทยาฤดูการทำนาที่ 1 พบว่าความสูงของต้นข้าว
(Pearson Correlation: r = 0.645, p = 0.023) จำนวนใบข้าว (Pearson Correlation: r = 0.591, p = 0.043) มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับดัชนีความหลากชนิดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จากปัจจัยทางนิเวศวิทยาในนาข้าว ได้แก่ ความสูงต้นข้าว และจำนวนใบ
ข้าว ทีม่ ีอิทธิพลต่อจำนวนของแมงแมงมุม โดยที่ทั้งสองปัจจัยจะดึงดูดแมลงศัตรูพืชเข้ามาหาอาหารในนาข้าว ส่งผลให้มีจำนวนแมงมุม
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มแมงมุมที่อาศัยหากินบริเวณใบข้าวและต้นข้าว ได้แก่ กลุ่ม Orb Weavers (Aranidae, Tetragnathidae)
ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องอาศัยพื้นในการชักใยสำหรับล่าเหยื่อ ดังนั้นเมื่อต้นข้าวมีความสูงและจำนวนใบมากขึ้นส่งผลให้แมงมุมกลุ่มนี้
มีพื้นที่สำหรับชักใยเวลากลางคืนและในขณะเดียวกันก็มีใบซึ่งเพิ่มมากขึ้นไว้เป็นพื้นที่สำหรับพักและหลบภัยเวลากลางวัน โดย
การศึกษาของ Yang, et al. [13] ส่วนอีกกลุ่มซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ตรงกันข้ามกับความสูงของต้นข้าว ใบข้าว และความหนาแน่นต้นข้าว
ได้แก่ กลุ่ม Ground Runner (Lycosidae, Zodariidae) พบเป็นจำนวนมากที่สุดตั้งแต่ช่วงที่ต้นข้าวกำลังเจริญและจะค่อยๆ ลดลง
จนกระถึงช่วงที่ข้าวเจริญเต็มที่ โดยในช่วงเวลาที่เริ่มปลูกข้าวจะมีน้ำที่ถูกนำเข้ามาในนาข้าวส่งผลให้มีเหยื่อสำหรับแมงมุมกลุ่มที่กิน
ตามพื้นนั่นคือแมลงในกลุ่ม Diptera ซึ่งต้องอาศัยน้ำสำหรับวางไข่ ดั้งนั้นช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการวางไข่และเมื่อ
ไข่ฟักเป็นตัวเต็มวัยเหนือผิวน้ำจึงเป็นเหยื่อของแมงมุมกลุ่มนี้ ซึ่งทางตรงกันข้ามหลังจากที่ข้าวเริ่มโตจนออกรวง ชาวนาก็จะลด
ระดับน้ำทำให้พบแมงมุมกลุ่มนี้ได้น้อยเนื่องจากต้องไปหาแหล่งอาหารที่บริเวณอื่น เช่น บนคันนา [14]-[15] นอกจากนั้นต้นข้าวที่มี
อายุเพิ่มขึ้นความหนาแน่นก็มากขึ้น ทำให้การหาอาหารรวมทั้งช่องทางหลีกภัยของเหยื่อมีมากขึ้นจึงเป็นไปได้ยากที่จะล่าเหยื่อใน
พื้นที่ที่มีโครงสร้างข้าวและวัชพืชที่หนาแน่น ทำให้พบแมงมุมในกลุ่ม Ground Runners ได้น้อยในนาข้าวที่มีความหนาแน่นเริ่มสูง [16]
สำหรับการสำรวจแมงมุมในช่วงทีแ่ ปลงนาเป็นนาร้าง (ฤดูการทำนาที่ 2) พบเเมงมุม 503 ตัว จำเเนกได้ 10 วงศ์ 19 สกุล
24 ชนิด และมีแมงมุม Larinia phthisica, Pardosa pseudoannulata, Tetragnatha mandibulata, Araneus inustus และ
Tetragnatha javana มีจำนวนสูงที่สุด คิดเป็น 27.24%, 25.65%, 17.30%, 7.75% และ 7.36% ตามลำดับ เมื่อหาค่าดัชนีความ
หลากหลายตามระยะการเจริญของต้นข้าว 3 ระยะ พบระยะการเจริญเติบโตทางลำต้น (Vegetative Stage) มีค่าดัชนีความหลาก
ชนิดเฉลี่ยเท่ากับ 1.8750.192 ระยะสืบพันธุ์ (Reproductive Stage) มีค่าดัชนีความหลากชนิดเฉลี่ยเท่ากับ 1.4770.125 ส่วน
ระยะข้าวสุก (Ripening Stage) มีค่าดัชนีความหลากชนิดเฉลี่ยเท่ากับ 1.0410.242 (ภาพที่ 2) แสดงให้เห็นจำนวนแมงมุมเฉลี่ยที่
ลดลงตามลำดับเนื่องจากการปล่อยนาทิ้งไว้
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ดัชนีความหลากชนิดเเมงมุมเฉลี่ย
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ภาพที่ 2 ดัชนีความหลากหลายของแมงมุมในนาข้าวกับระยะเจริญของต้นข้าว 3 ระยะในช่วงแปลงนาเป็นนาร้าง
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จากปัจจัยทางนิเวศวิทยาในช่วงที่เป็นนาร้าง โดยต้นข้าวหลังจากการเก็บเกี่ยวจะเป็นตอซังข้าและมีต้นข้าวที่เจริญใหม่
จากตอซังข้าวในระยะนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนแมงมุมที่สำรวจพบว่าจำนวนแมงมุมเพิ่มตามความสูงของข้าวที่เกิดใหม่และ
ลดลงตามลำดับ (ภาพที่ 3) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนแมงมุมกับความสูงต้นข้าวพบว่า (Pearson Correlation:
r = 0.392, p = 0.208) ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

w

ภาพที่ 3 จำนวนของแมงมุมในนาข้าวกับความสูงของต้นข้าวในแต่ละเดือน

w
w

จากข้อมูลในนาข้าวทั้ง 2 ฤดูการทำนา ทำให้เห็นว่า นอกจากนาข้าวที่มีต้นข้าวที่สมบูรณ์จะมีแมงมุมกลุ่มต่าง ๆ เข้ามา
อาศัยและใช้ประโยชน์ในนาข้าวแล้ว ช่วงที่แปลงนาถูกปล่อยทิ้งไว้ยังเป็นแหล่งที่ใช้ประโยชน์ของแมงมุมและสัตว์กลุ่มต่าง ๆ ได้
เช่นเดียวกัน กล่าวคือในช่วงที่เกษตรกรปล่อยนาทิ้งไว้โดยไม่ได้ปลูกข้าวหรือทำเกษตรรูปแบบอื่นก็ยังมีแมงมุมเข้ามาอาศัยพื้นที่ใน
การหาอาหารเช่นเดียวกัน เพียงแต่เป็นจำนวนที่พบไม่มากดังเช่นที่มีต้นข้าวในนา เนื่องจากในนาลักษณะนี้เป็นนาหลังจากการเก็บเกี่ยว
จากฤดูการที่ 1 จึงเหลือเพียงตอซังของข้าวที่เก็บเกี่ยวและมีลูกข้าวที่เกิดจากตอซังซึ่งมีความหนาแน่นไม่มากทำให้ปริมาณของ
อาหารลดลง โดย Symondson, et al. [17] พบว่าหลังจากการเก็บเกี่ยวและปล่อยนาทิ้งไว้ระยะหนึ่งทำให้จำนวนเหยื่อที่อาศัย
และหากินในนาลดจำนวนลงส่งผลให้จำนวนของแมงมุมที่ชักใยล่ าเหยื่อลดลงและมีกลุ่มที่หากินบนพื้นคงตัวจนกระทั่งถึงการปลูก
ข้าวใหม่ในฤดูถัดไป ซึ่งในการศึกษานี้ผลจากการปล่อยนาทิ้งไว้ทำให้พบแมงมุมกลุ่ม Ground Runners เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นไปได้
ว่าพื้นที่สำหรับการยึดเกาะทำใยของแมงมุมหายไปจึงพบแมงมุมกลุ่มที่ชักใยลดลง โดยแมงมุมกลุ่มนี้อาจย้ายถิ่นไปใช้ประโยชน์ใน
นาข้าวหรือพื้นที่อื่นที่มีอาหารและที่ชักใยที่สมบูรณ์กว่าแล้วรอกระทั่งถึงฤดูการทำนาครั้งถัดไปก็อาจกลับมาใช้ประโยชน์จากนาข้าว
ดังเดิม [18]
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1. การสำรวจนี้ พ บเเมงมุ ม ทั ้ ง หมด 1,098 ตั ว จำเเนกได้ 11 วงศ์ 27 สกุ ล 36 ชนิ ด มี แ มงมุ ม วงศ์ Araneidae,
Lycosidae, Tetragnathidae, Oxyopidae และ Thomisidae เป็ น ห้ า ลำดั บเเรกที ่ พบมากที ่สุ ด ในการสำรวจ และมี แมงมุม
Pardosa pseudoannulata, Larinia phthisica, Tetragnatha mandibulata, Araneus inustus และ Wadicosa fidelis
มี จ ำนวนสู ง ที ่ ส ุ ด ในฤดู ข องการทำนาที่ 1 พบ 569 ตั ว จำเเนกได้ 11 วงศ์ 22 สกุ ล 30 ชนิ ด โดยพบแมงมุ ม Pardosa
pseudoannulata, Tetragnatha mandibulata, Larinia phthisica, Wadicosa fidelis และ Oxyopea javanus จำนวนสู ง
ที่สุด และในฤดูของการทำนาที่ 2 พบ 503 ตัว จำเเนกได้ 10 วงศ์ 19 สกุล 24 ชนิด และมีแมงมุม Larinia phthisica, Pardosa
pseudoannulata, Tetragnatha mandibulata, Araneus inustus และ Tetragnatha javana มีจำนวนสูงที่สุด
2. จากการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ในนาข้าวพบว่า ความสูงต้นข้าวและจำนวนใบข้าวมีอิทธิพลต่อจำนวนความหลากหลาย
ของแมงมุมในนาข้าวทั้ง 2 ฤดูการทำนา โดยความหลากหลายที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างกันตามสภาพในนาข้าว
3. นอกจากในพื้นที่นาข้าวที่มีความสมบูรณ์ของต้นข้าวและโครงสร้างพืชอื่น ๆ จะมีอิทธิพลต่อการมาอาศัยของเหยื่อและ
แมงมุม สำหรับในนาข้าวที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ก็ยังเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ช่วยรักษาความหลากหลายของแมงมุมได้อีกทางหนึ่ง
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ขอขอบพระคุณ Dr. Akio Tanikawa เเละ ดร.บุปผา เพชรรัตน์ ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญยืนยันเเมงมุมในระดับ ชนิด
ขอบพระคุณ คุณวิชาญ หอมแก้ว ที่เอื้อเฟื้อสำหรับสถานที่สำหรับการศึกษาและเก็บตัวอย่างในครั้งนี้

เอกสารอ้างอิง

w
w

w

.n

cs

[1] Kremen, C., Colwell, R. K., Erwin, T. L., Murphy, D. D., Noss, R. F. and Sanjayan, M. A. 1994. Terrestrial
Arthropod Assmblages: Their use in conservation planning. Conservation Biology, 7: 796–808.
[2] Bambaradeniya, C. N. B. and Amerasinghe, F. P. 2003. Biodiversity Associated with the Rice Field Agroecosystem
in Asian Countries : A Brief Review. In Working paper 63. Colombo, Sri Lanka: International Wate Management
Institute.
[3] Coddington, T. A. and Levi , H. W. 1991. Systematics and evolution of spiders (Araneae). 22 Annual Review
of Ecology and Systematices, pp.565–592.
[4] Wise, D. H., 1993. Spiders in Ecological Web. Cambridge: Cambridge University Press, pp.342.
[5] Reissig, W. H., Heirichs, E. A., Litsinger, J. A., Moody, K., Fiedler, L., Mew, T.W. and Barrion, A. T. 1986.
Illustrated Guide to Integrated Pest Management in Rice in Tropical Asia. IRRI.
[6] ปรกชล อู๋ทรัพย์. 2555. ผลของกําไรปลูกข้าวอินทรีย์ต่อความหลากชนิดของเเมลง แมงมุมและวิถชี ุมชน. บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
[7] Tsutsui, M. H., Tanaka, K., Baba, Y. G. and Miyashita, T. 2016. Spatio-temporal dynamics of generalist
predators (Tetragnatha spider) in environmentally friendly paddy fields. Applied Entomology and Zoology,
51(4): 631–640.
[8] Rypstra, A. L., Carter, P. E., Balfour, R. A. and Marshall, S. D. 1999. Architectural features of agricultural
habitats and their impact on the spider inhabitants. J Arachnol, 27: 371–377.

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
"วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน"
8 เมษายน 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

110

w
w

w

.n

cs

t.l

ru

.a

c.

th

[9] Xu, J. X., Wu, J. C., Cheng, X. N., Ji, M. S. and Dai, J. Q. 2000. The effects of two insecticides on predation
function of predatory natural enemies, emonstrated that the effect of lasted longer and the recovery of
predation function of affected natural enemies were slower. Acta Ecologica Sinica, 20: 145–149. (in Chinese
with English summary)
[10] Wang, Y., Xue, Y. and Li, J. 2005. Towards molecular breeding and improvement of rice in China. TRENDS
in Plant Science, 10(12): 610–614.
[11] Rattanapun, W. 2012. Diversity and population dynamics of pests and predators in irrigated rice fields
with treated and untreated pesticide. Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences,
77(4): 601-609.
[12] Kiritani, K. 2000. Integrated biodiversity management in paddy fields: shift of paradigm from IPM toward
IBM. Integr Pest Manage Rev, 5: 175–183.
[13] Yang, K. J., Im, M. S. and Kim, S. T. 1998. Studies on the ecology of spiders as natural enemy for rice
insect pest at rice paddy field in Keumsan area, Chungcheongnam-do. The Research Bulletin of Agricultural
Life Resource Science Institute Joongbu Univ, 6: 46–56.
[14] Kiritani, K., Kawahara, S., Sasaba, T. and Nakasuji, F. 1972. Quantitative evaluation of predation by spiders
on the green rice leafhopper, Nephotettix cincticeps Uhler, by a sight-count method. Res. Popul. Ecol, 13:
187–200.
[15] Uetz, G. W., Johnson, A. D. and Schemske, D. W. 1978. Web placement, web structure and prey capture
in orb-weaving spiders. Bull. Br. Arachnol. Soc, 4: 141–148.
[16] Colebourne, P. H. 1974. The influence of habitat structure on the distribution of Araneus diadematus
Clerck. Journal of Animal Ecology, 43: 401–409.
[17] Symondson, W. O. C., Sunderland, K. D. and Greenstone, M. H. 2002. Can generalist predators be effective
biocontrol agents?. Annu Rev Entomol, 47: 561–594.
[18] Miyashita, T., Yamanaka, M. and Tsutsui, H. M. 2014. Distribution and abundance of organisms in paddy
dominated landscapes with implication for wildlife- friendly farming. In T. Miyashita & U. Nishikawa (Eds.). Socialecological restoration in paddy dominated landscapes. Tokyo, Japan. Springer: 45-65.

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
"วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน"
8 เมษายน 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

