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บันทึกการพบแมงมุมแส้ Phrynichus orientalis Weygoldt, 1998 

(Chelicerata: Amblypygi) ในสวนผลไม้

Note on Whip Spider Phrynichus orientalis Weygoldt, 1998 
(Chelicerata: Amblypygi) in Fruit Orchard
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ABSTRACT

 The  whip  spider,  Phrynichus  orientalis  Weygoldt  1998,  is  an  arachnid,  but  it  is  not  
a  true  spider.  It  prefers  to  live  under  conditions  of  high  humidity,  especially  in  the  rock  
crevices  of  caves  or  under  the  bark  of  a  tree  near  a  cave.  It  presence  is  considered  to  
be  a  major  indication  of  plentiful  natural  resources.  This  study  reported  on  a  new  habitat  
of  the  whip  spider  in  a  fruit  orchard  at  tambon  Bannborvain,  Khlung  district,  Chantaburi  
province.  This  is  the  first  report  of  a  whip  spider  in  Thailand  being  found  outside  a  cave  
and  as  such  is  important  for  studying  the  forage  behavior  and  life  cycle  of  the  spider  
that  are  related  to  environmental  change.
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บทคัดย่อ

 แมงมุมแส้  Phrynichus  orientalis  Weygoldt,  1998  เป็นสมำชิกในชั้น  Arachnida  แต่ไม่ใช่แมงมุมที่แท้จริง  

พบอำศัยอยู่ในบริเวณที่มีควำมชื้นสูงโดยเฉพำะตำมซอกหินในถ�้ำหรือใต้เปลือกไม้ของต้นไม้ที่พบบริเวณใกล้ถ�้ำ  

และกำรพบแมงมุมแส้ถือว่ำเป็นสิ่งบ่งชี้หลักของแหล่งธรรมชำติที่ยังมีควำมสมบูรณ์อยู่  ในกำรศึกษำครั้งนี้ได้รำยงำน

กำรพบแมงมุมแส้  Phrynichus  orientalis  จำกสวนผลไม้ต�ำบลบ่อเวฬุ  อ�ำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี  ซึ่งเป็นรำยงำน

Short communications
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ค�าน�า

 แมงมุมแส้  (whip  spider)  เป็นสัตว์ในชั้น  

Arachnida  ซึ่งสัตว์ที่เป็นสมำชิกในชั้นนี้มีควำมหลำก

หลำยอย่ำงมำก  โดยมีสมำชิกมำกกว่ำ  102,000  ชนิด  

(Chapman,  2009)  ส�ำหรับแมงมุมแส้เป็นสมำชิกใน

อันดับ  Amblypygi  โดยพบทั้งหมด  5  วงศ์  17  สกุล  

ซึ่ง  Harvey  (2003)  ได้รำยงำนไว้ว่ำพบแมงมุมแส้

ทั้งหมด  136  ชนิด  แต่ในปัจจุบันคำดกำรณ์ว่ำน่ำจะ

มีจ�ำนวนชนิดมำกถึง  150  ชนิด  (Chapman,  2009)  

ลกัษณะเด่นของสมำชกิในอนัดบันีค้อื  ร่ำงกำยแบ่งเป็น

สองส่วนคือ  ส่วนหัวรวมกับอก  (prosoma)  ซึ่งมีควำม

กว้ำงมำกกว่ำควำมยำว  โดยมีเพดิพำลพ์  (pedipalps)  

ขนำดยำวและมีหนำมขนำดใหญ่บนเพดิพำลพ์เพื่อช่วย

ในกำรจับเหยื่อ  ซึ่งเหยื่อของแมงมุมแส้อำจเป็นแมลง

หรอืสตัว์เลือ้ยคลำนขนำดเลก็  (Weygoldt,  2000)  ขำคูแ่รก

มีขนำดเล็กและเรียวยำว  ลักษณะคล้ำยแส้และมีปล้อง

จ�ำนวนมำก  โดยมีเส้นขนขนำดเล็กจ�ำนวนมำกอยู่บน

ขำคู่นี้เพื่อใช้รับสัมผัสสิ่งเร้ำชนิดต่ำงๆ  (Foelix  and  

Hebets,  2001)  และส่วนท้อง  (opisthosoma)  รูปไข่

ซึ่งแบ่งเป็นปล้องชัดเจนจ�ำนวน  12  ปล้อง  

 ในประเทศไทย  มกีำรศกึษำถงึชนดิและควำม

หลำกหลำยของแมงมมุแส้ตัง้แต่ปี  พ.ศ.  2444  โดย  Simon  

(1901)  รำยงำนถึงแมงมุมแส้  Stygophrynus  cerberus  

พบทีจ่งัหวดัปัตตำน ี ปัจจบุนัมรีำยงำนชนดิของแมงมมุแส้

ที่ส�ำรวจพบในประเทศทั้งหมด  2  วงศ์  2  สกุล  4  ชนิด

คอื  แมงมมุแส้  Phrynichus  orientalis  Weygoldt,  1998  

ในวงศ์  Phrynichidae  แมงมุมแส้  Stygophrynus  

(Stygophrynus)  cavernicola  แมงมุมแส้  Stygophrynus  

(Stygophrynus)  cerberus  Simon,  1901  และแมงมมุแส้  

Stygophrynus  brevispina  Weygoldt,  2002  ในวงศ์  

Charontidae  ซึ่งแมงมุมแส้ทั้ง  4  ชนิดที่พบในประเทศ

ไทยนี ้ เป็นรำยงำนกำรพบแมงมมุแส้ทีม่ถีิน่ทีอ่ยู ่ (habitat)  

ภำยในถ�้ำทั้งหมด  (Deharveng  and  Leclerc,  1989;  

Simon,  1901;  Weygoldt,  1998;  Weygoldt,  2002)  

ดงันัน้  ระบบนเิวศภำยในถ�ำ้จงึน่ำจะเป็นถิน่ทีอ่ยูท่ีส่�ำคญั

ของแมงมุมแส้ในประเทศไทย

อุปกรณ์และวิธีการ

 ท�ำกำรส�ำรวจสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังใน

สวนผลไม้ผสม  อ�ำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่  

5  ตุลำคม  พ.ศ.  2550  ตั้งแต่เวลำ  9.30-16.00  น.  โดย

วิธีกำรส�ำรวจโดยตรง  ได้ส�ำรวจพบแมงมุมแส้ระยะ

ตัวเต็มวัยจ�ำนวน  3  ตัว  เป็นเพศผู้  2  ตัวและเพศเมีย  

1  ตวั  ในสวนผลไม้บ้ำนบ่อเวฬ ุ ต�ำบลบ่อเวฬ ุ อ�ำเภอขลงุ  

จงัหวดัจนัทบรุ ี ทีต่�ำแหน่งละตจิดู  (latitude)  12o29’41”  

ลองจจิดู  (longitude)  102o18’32”  ทีค่วำมสงูจำกระดบั

น�้ำทะเล  70  เมตร  ซึ่งแมงมุมแส้ทั้ง  3  ตัวจับได้จำก

บรเิวณใกล้แหล่งน�ำ้ขงั  และสวนผลไม้ทีพ่บแมงมมุแส้นี้

ไม่พบถ�้ำหินปูนในบริเวณใกล้เคียงในรัศมี  5  กิโลเมตร

จำกต�ำแหน่งที่ส�ำรวจพบตัวอย่ำงแมงมุมแส้ที่จับได้  

ถูกน�ำมำเลี้ยงเพื่อศึกษำชีววิทยำและแยกชนิดโดยใช้

ลกัษณะทำงสณัฐำนวทิยำตำม  Weygoldt  (1998;  2000)  

และเมื่อแมงมุมแส้ได้ตำยลง  ได้เก็บรักษำตัวอย่ำง

โดยกำรดองด้วยเอธิลแอลกอฮอล์  (ethyl  alcohol)  ที่

ควำมเข้มข้นร้อยละ  70  ไว้ที่พิพิธภัณฑ์สัตววิทยำ  

ภำควิชำสัตววิทยำ  คณะวิทยำศำสตร์  มหำวิทยำลัย

เกษตรศำสตร์

ครั้งแรกของแมงมุมแส้ในประเทศไทยที่พบถิ่นที่อยู่อื่นภำยนอกถ�้ำ  และอำจมีควำมส�ำคัญต่อกำรศึกษำพฤติกรรมใน

กำรหำอำหำรและกำรด�ำรงชีวิตอื่นๆ  ที่อำจสัมพันธ์กับกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนสิ่งแวดล้อมต่อไป

ค�าส�าคัญ:  แมงมุมแส้  Phrynichus orientalis  สวนผลไม้  จังหวัดจันทบุรี
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ผลและวิจารณ์

 จำกกำรส�ำรวจสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังใน

สวนผลไม้ผสม  บ้ำนบ่อเวฬ ุ อ�ำเภอขลงุ  จงัหวดัจนัทบรุี  

พบแมงมุมแส้ชนิด  Phrynichus  orientalis  Weygoldt,  

1998  ระยะตวัเตม็วยัจ�ำนวน  3  ตวั  โดยเป็นเพศผู ้ 2  ตวั  

และเพศเมีย  1  ตัว  ซึ่งลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำของ

แมงมุมแส้ทุกตัวที่พบนั้น  ตรงกับที่ได้รำยงำนไว้โดย  

Weygoldt  (1998)  

 แมงมุมแส้เพศผู้ที่จับได้ทั้ง  2  ตัว  พบว่ำ  

มีขนำดใกล้เคียงกับแมงมุมแส้เพศผู้ที่รำยงำนไว้โดย  

Thipaksorn  and  Wanthanawijarn  (2006)  โดยแมงมุม

แส้เพศผู้ทั้ง  2  ตัวนี้ได้ตำยลงเมื่อเลี้ยงได้  38  และ  

54  วัน  ตำมล�ำดับ  ส�ำหรับเพศเมียที่ส�ำรวจพบนั้น  มี

ขนำดใหญ่กว่ำเพศผูเ้ลก็น้อยและพบกลุม่ไข่สนี�ำ้ตำลด�ำ

บริเวณส่วนท้องด้ำนท้อง  (ventral)  จ�ำนวน  1  กลุ่ม  

โดยมีไข่ทั้งหมด  29  ฟอง  (Figure  1)  แต่แมงมุมแส้

เพศเมียตัวนี้ได้ตำยลงหลังจำกที่เลี้ยงได้  86  วัน  จึงไม่

สำมำรถศึกษำถึงลักษณะตัวอ่อนของแมงมุมแส้ชนิด

นี้ได้  ตัวอย่ำงแมงมุมแส้ทั้ง  3  ตัว  ถูกเก็บรักษำไว้ที่

พพิธิภณัฑ์สตัววทิยำ  ภำควชิำสตัววทิยำ  คณะวทิยำศำสตร์  

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

 เพศผู ้ (2  ตวั)  (หน่วยเป็นมลิลเิมตร)  :  ควำมยำว

ทัง้หมด  26.4  และ  26.2;  ควำมยำว  prosoma  11.2  และ  

11.1;  ควำมกว้ำง  prosoma  18.3  และ  18.2;  อัตรำส่วน

ระหว่ำงควำมกว้ำงและควำมยำวของ  prosoma  1.63  

และ  1.64;  ควำมยำว  opisthosoma  15.2  และ  15.1  

Figure 1 Ventral view of the Phrynichus orientalis Weygoldt, 1998 adult brooding female, 
 showing brood sac from fruit orchard at Bannborvain sub-district, Khlung 
 district, Chantaburi province, Thailand. Scale bar = 1 cm.
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สรุป

 แมงมมุแส้เป็นสตัว์ทีห่ำกนิกลำงคนื  พบอำศยั

ในพื้นที่ๆ  มีควำมชุ่มชื้นสูง  อำจพบในป่ำดิบชื้น  โดย

อำศัยอยู่ใต้ขอนไม้  หรือระหว่ำงรอยแตกของก้อนหิน  

หรอือำศยัอยูภ่ำยในถ�ำ้  และเป็นสตัว์ทีถ่อืว่ำมคีวำมส�ำคญั

ต่อระบบนิเวศเนื่องจำก  มีพฤติกรรมด�ำรงชีวิตเป็นผู้ล่ำ  

แต่ตัวแมงมุมแส้เองก็อำจเป็นเหยื่อให้กับสัตว์ผู ้ล่ำ

ชนิดอื่นเช่นกัน  

 กำรเลอืกถิน่ทีอ่ยูท่ีเ่หมำะสมของสตัว์แต่ละตวั

หรอืแต่ละชนดิ  อำจมสีำเหตจุำกปัจจยัต่ำงๆ  ทีเ่กีย่วข้อง

ต่อกำรด�ำรงชวีติ  ทัง้ในเรือ่งของปัจจยัทำงกำยภำพ  เช่น  

อุณหภูมิ  ควำมชื้น  หรือควำมดันบรรยำกำศ  ตลอดจน

พืน้ที่ๆ   อำศยัจะต้องสำมำรถเพิม่โอกำสในกำรหำอำหำร

และกำรจับคู่สืบพันธุ์  รวมทั้งเหมำะสมต่อกำรลดกำร

แก่งแย่งกำรใช้ทรพัยำกรระหว่ำงชนดิเดยีวกนั  หรอืต่ำง

ชนดิทีใ่ช้ทรพัยำกรประเภทเดยีวกนั  ตลอดจนปลอดภยั

ต่อกำรถกูกนิจำกผูล่้ำ  ซึง่ปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบักำรเลอืกถิน่

ทีอ่ยูท่ีเ่หมำะสมของแมงมมุแส้  Heterophrynus  longicornis  

ในป่ำอะเมซอน  พบว่ำ  อำจเกดิจำกพฤตกิรรมในกำรหำ

อำหำรและกำรสืบพันธุ์ของแมงมุมแส้  หรือแมงมุมแส ้ 

Phrynus  parvulus  ได้เลอืกถิน่ทีอ่ยูโ่ดยขึน้อยูก่บัพืน้ผวิ

ของต้นไม้  กำรมมีอสส์  (moss)  ปกคลมุต้นไม้  ตลอดจน

กำรที่ต้นไม้นั้นมีพูพอน  อย่ำงไรก็ดี  กำรศึกษำถึงถิ่น

อำศัยของแมงมุมแส้ที่พบในถิ่นอำศัยหลำยแบบ  เช่น

แมงมุมแส้ที่พบในถ�้ำแต่สำมำรถอำศัยในถิ่นอำศัย

อื่นๆ ด้วยนั้น  ยังคงเป็นปริศนำที่รอกำรศึกษำต่อไป

ในอนำคต

ค�านิยม

 คณะผูว้จิยัขอขอบคณุ  ผศ.ดร.ธรรมศกัดิ ์ ยมีนิ  

และ  อ.มำฆมำส  สทุธำชพี  คณะวทิยำศำสตร์  มหำวทิยำลยั

รำมค�ำแหง  ที่กรุณำช่วยจัดเตรียมเอกสำรอ้ำงอิงและ

สนับสนุนในกำรปฏิบัติงำนวิจัยจนส�ำเร็จลุล่วงไป

ด้วยดี

 เพศเมีย  (Figure  1)  (หน่วยเป็นมิลลิเมตร)  :  

ควำมยำวทั้งหมด  26.6;  ควำมยำว  prosoma  11.3;  

ควำมกว้ำง  prosoma  18.4;  อตัรำส่วนระหว่ำงควำมกว้ำง

และควำมยำวของ  prosoma  1.62;  ควำมยำว  opisthosoma  

15.3  

 แมงมมุแส้  Phrynichus  orientalis  Weygoldt,  

1998  เป็นแมงมุมแส้เพียงชนิดเดียวในสกุลนี้ที่พบแพร่

กระจำยในเขตภูมิภำคเอเชียอำคเนย์  โดยมีรำยงำนกำร

กระจำยในประเทศไทย  กัมพูชำ  และเวียดนำม  

(Weygoldt,  2009)  ซึ่งตัวอย่ำงแมงมุมแส้ที่รำยงำน

ทุกตัวพบว่ำ  ถูกจับมำจำกภำยในถ�้ำ  (Boutin,  1969;  

Weygoldt,  1998;  Thipaksorn  and  Wanthanawijarn,  

2006)  ในประเทศไทย  แมงมมุแส้  Phrynichus  orientalis  

พบรำยงำนครัง้แรกจำกถ�ำ้หนิปนูไม่ทรำบชือ่ในจงัหวดั

กำญจนบุรีเมื่อปี  พ.ศ.  2521  (Weygoldt,  1998)  ต่อมำ  

Thipaksorn  and  Wanthanawijarn  (2006)  ได้รำยงำน

กำรพบแมงมุมแส้ชนิดนี้อีกครั้ง  โดยพบแมงมุมแส้

ชนิดนี้เมื่อปี  พ.ศ.  2543  จำกถ�้ำสำมมิตร  ซึ่งเป็นถ�้ำ

หินปูนภำยในอุทยำนแห่งชำติเขำชะเมำ-เขำวง  จังหวัด

ระยอง  ทั้งนี้  Weygoldt  (1998)  ได้เสนอว่ำ  แมงมุมแส้

ชนิดนี้อำจอำศัยเฉพำะภำยในถ�้ำเท่ำนั้นเนื่องจำกมี

ควำมชื้นที่เหมำะสมต่อกำรด�ำรงชีวิต  ตลอดจนภำยใน

ถ�ำ้หนิปนูมซีอกและโพรงอยูเ่ป็นจ�ำนวนมำก  ซึง่เหมำะสม

ต่อกำรหลบซ่อนตัวทั้งจำกผู้ล่ำและเหยื่อของมัน  

 ดงันัน้  กำรส�ำรวจพบแมงมมุแส้  Phrynichus  

orientalis  ในสวนผลไม้  จงึถอืเป็นกำรรำยงำนครัง้แรก

ของแมงมมุแส้ในประเทศไทยทีพ่บอำศยัในถิน่ทีอ่ยูอ่ืน่

ภำยนอกถ�้ำ  โดยไม่พบถ�้ำในบริเวณใกล้เคียง  ซึ่งถือว่ำ

มีควำมส�ำคัญต่อกำรศึกษำนิเวศวิทยำและกำรกระจำย

ของแมงมมุแส้ชนดินีใ้นภมูภิำคเอเชยีอำคเนย์  ตลอดจน

อำจมีควำมส�ำคัญต่อกำรศึกษำพฤติกรรมในกำรหำ

อำหำรและกำรด�ำรงชีวิตอื่นๆ ต่อไปในอนำคต
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