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แมงมุมสกุล Latrodectus หรือแมงมุมแม่ม่าย (widow spider) เป็นแมงมุมที่มีความส าคัญทางด้าน
สาธารณสุขเนื่องจากเป็นกลุ่มแมงมุมที่มีพิษต่อระบบประสาทและพบในแปลงปลูกมันส าปะหลังซึ่งเป็นพืช
เศรษฐกิจที่ปลูกได้ทุกภาค จึงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเกษตรกร แมงมุมกลุ่มนี้มีลักษณะโครงสร้างอวัยวะสืบพันธุ์ 
ตลอดจนสีสันบนล าตัวที่คล้ายกันหรือเหมือนกัน ท าให้ยากต่อการจ าแนกชนิดแมงมุมโดยวิธีสัณฐานวิทยา ดังนั้น
การใช้เทคนิคดีเอ็นเอบาร์โค้ดช่วยในการวินิจฉัยชนิด ท าให้ได้ผลที่ถูกต้องแม่นย าและรวดเร็วมากข้ึน วัตถุประสงค์
ของการศึกษาครั้งนี้คือ การใช้ลักษณะทางพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอบาร์โค้ด จ าแนกและยืนยันชนิดแมงมุมสกุล 
Latrodectus โดยเก็บตัวอย่างแมงมุมแม่ม่ายจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย และสกัด เพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอ
บริเวณยีนต าแหน่ง COX1 และวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ ผลจากการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์เปรียบเทียบ
บนฐานข้อมูล GenBank (standard nucleotide BLAST) พบแมงมุมสกุล Latrodectus ทั้งสิ้น 3 ชนิด ได้แก่ L. 
geometricus, L. thoracicus และ L. tredecimguttatus และจากการศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการเพ่ือ



ช่วยยืนยันการจ าแนกแมงมุมสกุล Latrodectus โดยท าการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ ของต าแหน่ง COX1 จาก 
58 ตั วอย่ าง ได้ แก่  L. geometricus จ านวน  48 ตั วอย่ าง  L. thoracicus จ านวน  5 ตั วอย่ าง และ L. 
tredecimguttatus จ านวน 5 ตัวอย่าง น าไปวิเคราะห์ด้วย Neighbor Joining และ Maximum Likelihood 
พบว่าแผนภูมิความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการจากทั้งสองวิธีการมีผลที่สอดคล้องกัน  L. geometricus แยกออกมา
จาก L. thoracicus กับ L. tredecimguttatus อย่างชัดเจน และความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม L. geometricus มี
ลักษณะเป็น monophyletic ในขณะที่ L. thoracicus กับ L. tredecimguttatus เป็นแมงมุมชนิดเดียวกัน 
ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถยืนยันเบื้องต้นได้ว่าแมงมุมแม่ม่าย L. geometricus มีลักษณะทาง
พันธุกรรมที่แตกต่างจากกลุ่ม L. thoracicus และ L. tredecimguttatus อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามข้อมูลจาก
การศึกษาครั้งนี้สามารถทราบข้อมูลเบื้องต้นของจ านวนชนิดของ แมงมุมสกุล Latrodectus ในประเทศไทย แต่
การจ าแนกชนิด ต้องมีการศึกษาต่อไปโดยเพิ่มข้อมูลของยีนต าแหน่งอ่ืนมาร่วมวิเคราะห์ 
ค าหลัก: Latrodectus แมงมุมแม่ม่าย widow spider ดีเอ็นเอบาร์โค้ด พันธุกรรม 

Abstract 
  Spider genus Latrodectus or widow spiders is an important in public health medical. 
These spiders have an unusually potent venom containing the neurotoxin latrotoxin and found 
in cassava plantations, which are economic crops that can be grown in every region and may 
harm to farmers. Unfortunately, species of this genus are notoriously difficult to identify using 
morphology. Molecular diagnostic tools provide valuable support for the rapid and accurate 
identification of morphologically indistinct widow spider species. DNA barcoding of the 
mitochondrial Cytochrome Oxidase I (COX1) gene could be employed to increase the accuracy 
of Spider genus Latrodectus identifications. The samples were collected from all regions of 
Thailand. A 6 5 2  -bp portion of COX1  was sequenced from 5 8  spider specimens. Sequences 
were analysed using a ‘barcode’ approach and also phylogenetic analysis. Species were 
identified using standard nucleotide BLAST from GENBANK. BLAST sequence similarity searches 
of GenBank showed 99-100% similarity to each other / GENBANK sequences for three species of 
the widow spiders complex (L. geometricus, L. thoracicus and L. tredecimguttatus) were found. 
Phylogenetic analyses (Neighbor Joining and Maximum Likelihood) of the sequences gave 
consistent results. Neighbor-joining distance and Maximum Likelihood analyses were used to 
investigate patterns of clustering of the widow spiders sequences with other Latrodectus from 
origin country. Cox1 proved effective in resolving L. geometricus separate from L. thoracicus กับ 
L. tredecimguttatus meanwhile L. thoracicus กับ L. tredecimguttatus are the same species. This 
study provides basic information on the number of species of spider genus Latrodectus present 
in Thailand. However, an understanding of the classification within the Latrodectus group will 

https://en.wikipedia.org/wiki/Latrotoxin


requires further study making use of additional genes, including the potentially informative ITS 
and ribosomal RNA.  
Keywords: widow spiders, Latrodectus, DNA barcoding, mitochondrial DNA COI gene, molecular 
diagnostics 

 

6. ค าน า 
แมงมุมสกุล Latrodectus หรือแมงมุมแม่ม่าย (widow spider) จัดอยู่ในวงศ์ Theridiidae นับว่าเป็น

แมงมุมที่มีความส าคัญทางด้านสาธารณสุขเนื่องจากเป็นกลุ่มแมงมุมที่มีพิษ พิษของแมงมุมแม่ม่ายมีชื่อเรียกเฉพาะ
ว่า Latrotoxin มีผลหลักต่อระบบประสาท (neurotoxin) ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง โดยพิษจะท าให้เกิดช่องว่าง
บริเวณปลายเซลล์ประสาท ส่งผลให้แคลเซียมไอออน (Ca2+) ไหลเข้าสู่ปลายเซลล์ประสาทซึ่งเป็นกลไกให้เกิดการ
ปล่อยสารสื่อประสาท (neurotransmitter) ตลอดเวลา ท าให้เกิดการส่งกระแสประสาทอย่างต่อเนื่องและ
มากกว่าปกติ ท าให้กล้ามเนื้อเกร็งจนเป็นอัมพาต ซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากกล้ามเนื้อกระบังลมและกล้ามเนื้อ
หัวใจหยุดท างาน (Cristopher et.al., 2004; Shukla and Broome, 2007)  แมงมุมแม่ม่ายเป็นกลุ่มแมงมุมที่มี
การแพร่กระจายกว้างขวางทั่วโลก พบได้ทั้งในเขตร้อนและเขตอบอุ่นทั้งบริเวณที่เป็ นแผ่นดินใหญ่ และเกาะใน
มหาสมุทร (Shukla & Broome, 2007)  หลายชนิดแพร่กระจายจากการติดไปกับการขนส่งสินค้าของมนุษย์ และ
ส่วนใหญ่มักพบอาศัยอยู่ในแหล่งชุมชน ปัจจุบันทั่วโลกพบทั้งสิ้น 31 ชนิด (Platnick, 2014) โดยในทวีปเอเชียมี
รายงานการพบ 4 ชนิด คือ L. geometricus, L. erythromelas, L. hasselti และ L. elegans (Schmidt & 
Klaas, 1991; Knoflach & van Harten, 2002; Yoshida, 2003) จากการสืบค้นเอกสารทางวิชาการ มีงานที่
เกี่ยวข้องกับแมงมุมแม่ม่ายในประเทศไทย 2 เรื่อง เรื่องแรกเป็นงานวิจัยที่กล่าวถึงการพบแมงมุมแม่ม่ายสีน้ าตาล 
L. geometricus  ในประเทศไทยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) หรือเมื่อ 26 ปีที่แล้วที่ระดับความสูง 1,500 
เมตร บนดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่ โดย Dr. Konrad Thaler (Knoflach & van Harten, 2002) และบทความ
วิชาการในวารสารสารศิริราชปีที่ 32 ฉบับที่ 11 ซึ่งตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2523 รายงานว่ามีผู้ป่วยถูกแมงมุมกัดที่
จังหวัดขอนแก่น และคาดว่าเป็นชนิด L. curacaviensis (Sucharit, 1980) แต่การวินิจฉัยและจ าแนกชนิดของ
แมงมุมไม่มีความถูกต้องตามหลักอนุกรมวิธานแมงมุมเนื่องจากในบทความดังกล่าวกล่าวถึงแมงมุมที่มีลักษณะตัวสี
น้ าตาลและมีขนบนล าตัวจ านวนมาก อาศัยอยู่บนพ้ืนดินและใช้เพียงความยาวของเขี้ยว (chericera) ในการ
จ าแนกชนิดแมงมุม แต่ลักษณะดังกล่าวแตกต่างจากลักษณะของแมงมุมแม่ม่ายอย่างสิ้นเชิงโดยแมงมุมแม่ม่ายสี
น้ าตาลไม่มีขนบนล าตัวจ านวนมากและไม่ได้อาศัยอยู่บนพ้ืน และที่ส าคัญความยาวของเขี้ย ว (chericera) ไม่
สามารถน ามาใช้ในการจ าแนกชนิดของแมงมุมได้ อย่างไรก็ตามเอกสารเหล่านี้ไม่ได้รายงานการพบแมงมุมแม่ม่าย
อย่างเป็นทางการในประเทศไทย รวมถึงไม่มีตัวอย่างแมงมุมที่ใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบเพ่ือยืนยันชนิด
ดังนั้นข้อมูลดังกล่าวจึงไม่สามารถน ามาอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์ได้ 

แมงมุมแม่ม่ายสกุล Latrodectus ได้แยกสายวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษร่วมกัน (monophyletic 
group) เพียงไม่กี่กลุ่ม โดยแบ่งเป็นสายวิวัฒนาการสองกลุ่มหลักๆ คือ กลุ่มสายวิวัฒนาการของแมงมุมแม่ม่ายด า 



(Latrodectus mactans clade) และกลุ่ มสายวิวัฒ นาการของแมงมุมแม่ม่ ายสีน้ าตาล (Latrodectus 
geometricus clade) นอกจากนี้ยังมีอีกหลายชนิดที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ โดยในแต่ละกลุ่มสายวิวัฒนาการจะมี
ลักษณะโครงสร้างอวัยวะสืบพันธุ์ตลอดจนสีสันบนล าตัวที่คล้ายกันหรือเหมือนกัน และหลายชนิดในกลุ่มเดียวกัน
ยังสามารถผสมพันธุ์ข้ามชนิดกันและให้ลูกที่ไม่เป็นหมันได้ ท าให้เกิดปัญหาในการจ าแนกทางอนุกรมวิธานของแมง
มุมกลุ่มนี้เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มคีวามสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน (complex species) (Garb et al. 2004) 

การจ าแนกชนิดแมงมุมโดยใช้วิธีสัณฐานวิทยานั้นจะศึกษาแมงมุมระยะที่เป็นตัวเต็มวัยเท่านั้นและมักใช้
เวลานาน ส่วนมากแมงมุมที่พบมักจะอยู่ในระยะตัวอ่อนท าให้มีปัญหาในการจ าแนกเนื่องจากอวัยวะเพศยัง
พัฒนาการไม่สมบูรณ์ท าให้วินิจฉัยชนิดผิด และแมงมุมบางกลุ่มจะมีลักษณะที่ตัวผู้และตัวเมียมีขนาดรูปร่างที่
แตกต่างกันท าให้ขาดข้อมูลในการวินิจฉัยชนิด ซึ่ง Platnick (2009) รายงานว่า ตัวอย่างแมงมุมที่ได้จากการจัด
จ าแนก 46% พบเพียงแค่เพศเดียวเท่านั้น และอีก 1.5% เป็นแมงมุมที่อยู่ในระยะตัวอ่อนโดยอาจจะเป็นแมงมุมที่
เป็นชนิดใหม่ (new species) แต่การจ าแนกโดยใช้ DNA barcoding สามารถการจ าแนกชนิดแมงมุมในระยะตัว
อ่อนได้ด้วย 

ดังนั้นการใช้ DNA Barcoding จึงเป็นงานวิจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญ ท าให้ทราบถึงชนิดและเขตการ
แพร่กระจายของแมงมุมที่เป็นข้อมูลล่าสุดที่มีความถูกต้องและทันสมัย อีกทั้งยังเป็นข้อมูลที่ต่างประเทศยอมรับ
กันทั่วโลกนอกจากนี้ยังเป็นการรวบรวมและเก็บรักษาตัวอย่างแมงมุมไว้ในพิพิธภัณฑ์กลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม
ของกรมวิชาการเกษตร เพ่ือใช้เป็นแหล่งอ้างอิง สืบค้น ตามหลักมาตรฐานสากล 
7. วิธีด าเนินการ 
- อุปกรณ์ 

-  อุปกรณ์ที่ใช้เก็บตัวอย่าง ได้แก่ สวิงจับแมลง หลอดแก้วทดลอง ขวดดองตัวอย่างแมงมุมขนาดต่างๆ กัน 
กล่องพลาสติกใสขนาดต่างๆ กัน กระดาษทิชชู่ ปากคีบ พู่กัน ถุงพลาสติกใสขนาดต่าง ๆ กัน  สารเคมี  ได้แก่ 
alcohol 95%, ethyl acetate  

-  อุปกรณ์ในการจ าแนกชนิด ได้แก่ lactic acid, 10% KOH, จานแก้ว petridish, ซิลิกาเจลสีขาวส าหรับใช้

ใน column chromatography, กล้องจุลทรรศน์ (stereomicroscope), หลอดแก้วขนาดเล็ก  

  -  สารเคมีและอุปกรณ์ในการศึกษาดีเอ็นเอ เช่น ชุดสกัดดีเอ็นเอ (DNA extraction kit: Isolate Genomic 

DNA Kit), GeneRuler 100 bp DNA Ladder (Bioline, Australia), Agarose gel (Bioline, Australia) และ 

TBE Buffer (1 0  mM Tris-HCl, 1  mM EDTA, pH 8 .0 ) , MyTag (Bioline, Australia), MgCl2, RNase A 

(0.5g/ml) และ Protinase K Solution (0.3g/ml) 

          -  สารเคมี และ primer ที่ใช้ในการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอ 

- วิธีการ 
1. การเก็บตัวอย่าง (ด าเนินการปี 2560-2562) 

             วิธีด าเนินการวิจัยในการเก็บตัวอย่างตัวอ่อนและตัวเต็มวัยแมงมุมแม่ม่ายเพื่อน ามาศึกษาดีเอ็นเอ
บาร์โค้ด  



      1.1 การศึกษาครั้งนี้มีแผนการปฏิบัติการเก็บตัวอย่างแมงมุมแม่ม่ายตามใต้โต๊ะ เก้าอ้ี ใต้พ้ืน
รถยนต์ แปลงมันส าปะหลัง และขอบชายป่า ทั้งช่วงเวลากลางวันและกลางคืนโดยสังเกตใยที่ใช้ในการดักเหยื่อ ท า
การเก็บตัวอย่างแมงมุมโดยวิธีจับโดยตรงด้วยหลอดพลาสติกใส โดยจะเก็บรวบรวมตัวอย่างจากพ้ืนที่ 18 จังหวัด ทั่ว
ทุกภาคของประเทศไทย ภาคเหนือได้แก่ ล าปาง น่าน แพร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อได้แก่ นครรราชสีมา 
ขอนแก่น ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ภาคกลางได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ภาค
ตะวันออกได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันตกได้แก่ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี ภาคใต้ได้แก่ สุราษฎร์
ธานี บันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Global Positioning System: GPS) โดยแบ่งเป็น พ้ืนที่ต่างๆ ดังนี้  

 (1) แปลงผลไม้ พืชไร่  
 (2) โกดังสินค้า  
 (3) พ้ืนที่ป่าธรรมชาติ เช่น  สวนพฤกษศาสตร์  อุทยานแห่งชาติ 

รายละเอียดจังหวัดที่เป็นตัวแทนพ้ืนที่ที่ต้องการไปเก็บตัวอย่างแมงมุมแม่ม่าย  
 

ปี 2560 ส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างจาก 2 ภาคดังนี้  
(1) ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดนครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นนทบุรี อยุธยา สระบุรี ก าแพงเพชร 
(2) ภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ตาก และประจวบคีรีขันธ์ 

 

ปี 2561 ส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างจาก 2 ภาคดังนี้  
(1)  ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
(2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัด นครราชสีมา ขอนแก่น เลย หนองคาย หนองบัวล าภู  

ปี 2562 ส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างจาก 2 ภาคดังนี้  
(1)  ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัด เพชรบูรณ์ พิษณุโลก น่าน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ ล าปาง และล าพูน 
(2)  ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ตรัง และสงขลา                       
   1.2 น าตัวอย่างที่ได้มาฆ่าด้วยขวดน็อคแมลงที่บรรจุด้วยสารเอทิลอะซิเตต จากนั้นเก็บรักษาตัวอย่าง

แมงมุมในหลอดแก้วที่บรรจุแอลกอฮอล์ 95% เพ่ือน าไปศึกษาดีเอ็นเอ ส าหรับตัวอย่างที่ต้องการเก็บไว้ใน
พิพิธภัณฑ์ให้เก็บรักษาในหลอดแก้วที่บรรจุแอลกอฮอล์ 75%  

   1.3 บันทึกชื่อแมงมุม วันที่จับ สถานที่จับ ชื่อผู้เก็บ ลงในป้ายกระดาษขาวแผ่นเล็ก ๆ แล้วใส่ลงใน
หลอดแก้วที่ดองแมงมุม 

   1.4 เก็บรักษาตัวอย่างแมงมุมที่ศึกษาดีเอ็นเอไว้ในตู้เก็บรักษาอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียสเพ่ือรักษา
คุณภาพของดีเอ็นเอและน าไปใช้ในการศึกษาดีเอ็นเอบาร์โค้ด 

2. การศึกษาอนุกรมวิธาน (ด าเนินการปี 2560-2561) 
   - วิธีการเตรียมตัวอย่าง 
น าตัวอย่างออกจากหลอดแก้วโดยใช้พู่กันเขี่ยตัวอย่างให้ขึ้นมาด้านบนของหลอดแก้ว ใช้คีมคีบตัวอย่าง

ออกมาและใช้เข็มเขี่ยเขี่ยขาแมงมุมให้กางออก วางตัวอย่างไว้ในจานแก้วที่มีที่มีซิลิกาเจลสีขาวและถูกแช่ด้วย

แอลกอฮอล์ 95 % ให้เต็ม จากนั้นน าไปวางไว้ใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอไมโครสโคปรุ่น Olympus SZH-ILLD 

stereomicroscope ส าหรับการเตรียมอวัยวะเพศเมีย (epigynum) จะใช้เข็มเขี่ยเจาะรอบๆอวัยวะเพศ จากนั้น



จึงดึง spermathecae และ copulatory duct ออกมาและน าไปแช่ในโปรติเนสเค (proteinase K) ประมาณ 3-5 

ชั่วโมง เพ่ือก าจัดเนื้อเยื่อส่วนที่ไม่ต้องการออกไป จากนั้นน าไปล้างในน้ าสะอาด น า spermathecae และ 

copulatory duct ใส่ในหลอดแก้วขนาดเล็กแล้วจึงน ากลับไปแช่ในขวดตัวอย่างเดิม ส าหรับการเตรียม pedipalps 

ให้ดึงออกทางด้านซ้ายของตัวแมงมุมใส่จานแก้วที่มีแอลกอฮอล์ 75% จากนั้นน า 10% KOH มาต้มที่อุณหภูมิ 60 
0C ประมาณ 5-10 นาที และน ามาเทลงในจานแก้วที่มี pedipalp ให้ท่วมตัวอย่างโดยการเทแอลกอฮอล์ 75 % ทิ้ง

ไปก่อน แช่จนกระทั่งอวัยวะเพศผู้ขยายตัวออก จึงน าไปศึกษาดูรายละเอียดต่างๆ ใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอไมโค

รสโคป เมื่อจ าแนกชนิดเสร็จน า pedipalp ใส่ในหลอดแก้วขนาดเล็กและน ากลับไปแช่ในขวดตัวอย่างเดิม 

- การจ าแนกชนิด 

น าตัวอย่างแมงมุม อวัยวะเพศเมีย และ อวัยวะเพศผู้ มาจ าแนกชนิดด้วยคู่มือวินิจฉัยการจ าแนกชนิดและ

จากต าราต่างๆ โดยเฉพาะเอกสารเกี่ยวกับการศึกษาอนุกรมวิธานแมงมุมในแถบทวีปเอเซีย ได้แก่ Yoshida 

(2003, 2009), Ono (2002), Song et al. (1999) จากนั้นบรรยายลักษณะทางอนุกรมวิธาน วัดความยาวของทั้ง

ล าตัว ความยาวและความกว้างของ ส่วนหัวรวมกับส่วนอก (carapace) ความยาวและความกว้างของ ส่วนท้อง 

(abdomen) ความยาวของขาในแต่ละปล้อง ได้แก่ ปล้องที่ 3 (femur), ปล้องที่ 4 (patella), ปล้องที่ 5 (tibia), 

ปล้องที่ 6 (metatarsus), ปล้องที่ 7 (tarsus) บันทึกรูปและบรรยายลักษณะที่ส าคัญทางอนุกรมวิธาน เก็บและ

รักษาตัวอย่างแมงมุมไว้ในพิพิธภัณฑ์กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยและพัฒนาอารักขาพืช 

3. การศึกษาข้อมูลทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ (ด าเนินการปี 2561-2562) 
     2.1 น าตัวอย่างแมงมุมแม่ม่ายที่ท าการจ าแนกด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยา มาท าการสกัดดีเอ็นเอ 

(DNA Extraction) โดยใช้วิธีการตามค าแนะน าของชุดสกัดดีเอ็นเอส าเร็จรูป (Tissue Genomic DNA Extraction 
Mini Kit; Favorgen, Taiwan) ที่แนบมากับผลิตภัณฑ์บริษัท โดยใช้คีมคีบดึงขาด้านขวาของแมงมุมจ านวนหนึ่ง
ข้าง (25 มิลลิกรัม) มาใส่ในหลอดทดลองขนาดเล็ก (microcentrifuge) ขนาด 1.5 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 60 
องศาเซลเซียสทิ้งไว้ข้ามคืน (ตัวอย่างแมงมุมที่เหลือเก็บไว้เพ่ือเป็นตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์ เพ่ือเป็น Voucher 
specimen) เติม FATG1 buffer ปริมาณ 200 ไมโครลิตร และ Protinase K Solution (0.3g/ml) ปริมาณ 20 
ไมโครลิตรปิดหลอดให้สนิท พร้อมทั้งพันด้วยพาราฟีน (Paraffin) เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 60 
องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 ชั่วโมง เติม RNase A (0.5g/ml) ปริมาณ 20 ไมโครลิตร แล้วเติม FATG2 buffer 
ปริมาณ 200 ไมโครลิตรและบ่มที่ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 10 นาที เขย่าให้สม่ าเสมอ  เติม
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ (absolute alcohol) ปริมาณ 200 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน  จากนั้นดูดสารละลายทั้งหมด
ใส่ใน FATG Mini Column ที่สวมอยู่บน collection tube น าไปปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง 12,000 รอบต่อนาที  
เป็นเวลา 1 นาที (ทิ้งของเหลวที่เหลือจากการปั่นเหวี่ยง) เติม W1 Buffer ปริมาตร 400 ไมโครลิตร และ
ตกตะกอนด้วย เครื่องปั่นความเร็วสูง 12,000 รอบต่อนาที  เป็นเวลา 1 นาที (ทิ้งของเหลวที่เหลือจากการ
ตกตะกอน) จากนั้นเติม Wash Buffer ปริมาณ 750 ไมโครลิตร และปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง 12,000 รอบต่อนาที 
เป็นเวลา 1 นาที (ทิ้งของเหลวที่เหลือจากการตกตะกอน) และปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง 12,000 รอบต่อนาที เป็น



เวลา 2 นาทีอีกครั้ง ย้ายหลอด FATG Mini Column มาใส่ในหลอดทดลองขนาดเล็ก (microcentrifuge) 1.5 
ไมโครลิตร และชะล้างอีเอ็นเอด้วยสารละลาย Elution Buffer  ปริมาณ 50 ไมโครลิตร โดยบ่มที่อุณหภูมิห้อง 
เป็นเวลา 3 นาที จากนั้นน าไปปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง 12,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 2 นาที จากนั้นน าดีเอ็นเอ ที่
ได้เก็บในอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพ่ือใช้ในวิธีการต่อไป 

      2.2 ท าการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR) โดยใช้
คู่ไพร์เมอร์ดังนี้ 

 

Primer Name Sequence Base 
LCO1490 GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG 25 
HCO2198 TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA 26 
 
แมงมุมแม่ม่าย Latrodectus geometricus เตรียมปฏิกิริยา PCR  ปริมาตรทั้งหมด 50 ไมโครลิตร ประกอบด้วย  
 

   1 reaction  (ไมโครลิตร) 

Green mastermix  26 
ddH2O  20 
Primer Forward LCO1490 1 
Primer Reverse HCO2198 1 
DNA   2 

Total   50 
 

น าปฏิกิริยา PCR ใสในเครื่องเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอ โดยใช้สภาวะปฏิกิริยา PCR ดังนี้ initial-denaturing 
ที่อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที ตามด้วย denaturing ที่อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส นาน 30 
วินาที annealing ที่อุณหภูมิ 52 องศาเซลเซียส นาน 30 วินาที และ extension 72 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที 
(ท าซ้ า denaturing, annealing และ extension จ านวน 30 รอบ) จากนั้น final extension ที่อุณหภูมิ 72 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที  

    2.3 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ PCR (PCR product) ด้วยวิธีการท าอิเล็กโทรโฟรีซีส (Electrophoresis) 
โดยหยดผลิตภัณฑ์ PCR  ลงในอะกาโรสเจลที่มีความเข้มข้น 1.2 % และให้ผลิตภัณฑ์ PCR เคลื่อนที่ผ่าน
สารละลาย TBE โดยใช้กระแสไฟฟ้าที่ความต่างศักย์ 100 โวลต์ 400 mp เป็นเวลา 45 นาที  

    2.4 ตรวจหาล าดับนิวคลีโอไทด์  โดยส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ PCR ของแมงมุมแม่ม่ายที่ได้ไปท าให้
ผลิตภัณฑ์ PCR บริสุทธิ์ และหาล าดับนิวคลีโอไทด์   วิเคราะห์โดยบริษัท Macrogen ประเทศเกาหลี   

   2.5 น าข้อมูลของล าดับนิวคลีโอไทด์ ของยีน Cox1 ที่ผ่านการหาล าดับนิวคลีโอไทด์ มาท าการวิเคราะห์ 
โดยท าการเปรียบเทียบล าดับนิวคลีโอไทด์ของแมงมุมแม่ม่ายที่น ามาศึกษาทั้งหมด (Sequence assembly) โดย



โปรแกรมที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและจัดล าดับนิวคลีโอไทด์ (assemble) ด้วยโปรแกรม Bioedit Sequence 
Alignment Editor Version 7.2.5 (Hall, 1999) และท าการเปรียบเทียบล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน COI ในแมง
มุมแม่ม่ายแต่ละชนิด ด้วยโปรแกรม ClustalW (Thomson et al., 1994) ศึกษาความแตกต่างของล าดับนิวคลีโอ
ไทด์ของยีน COI ภายในและระหว่างชนิด ด้วยโปรแกรม MEGA version 4.0 (Tamura et al., 2007) และ
ความสัม พันธ์ เชิ งวิวัฒ นาการโดยการสร้าง Phylogenetic tree ด้ วยวิธี  Neighbor Joining (NJ)  และ 
Maximum Likelihood (ML) โดยใช้โปรแกรม MEGA version 4.0 (Tamura et al., 2007) 

   2.6 บันทึกในรูปแบบของ FASTA ไฟล์ หรือที่เราเรียกว่าดีเอ็นเอบาร์โค้ดน าผลที่ได้มาตรวจสอบชนิด 
กับฐานข้อมูล Gene Bank ซึ่งเป็นแหล่งเก็บ รวบรวมฐานข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ จากท่ัวโลก
อี ก ค รั้ ง  เ พ่ื อ ยื น ยั น ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ข้ อ มู ล ดี เ อ็ น เอ บ า ร์ โ ค้ ด  โด ย ใช้ โป ร แ ก ร ม  BLASTn (NCBI; 
www.ncbi.nlm.nih.gov) (Altschul et al., 1 9 9 0 )  แ ล ะ  BOLD (Barcode of Life Data System; 
http://www.boldsystems.org) โดยข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ดที่ได้จะถูกเก็บบันทึกเพ่ือจัดเตรียมฐานข้อมูลและใช้
เป็นข้อมูลอ้างอิงตรวจสอบความถูกต้องของชนิดแมงมุมในสกุลนี้ รวมทั้งน าไปใช้อ้างอิงทางวิชาการส าหรับงาน
อนุกรมวิธานและงานกีฏวิทยาด้านอ่ืนๆ ส าหรับดีเอ็นเอที่สกัดได้ จะจัดเก็บไว้เป็นดีเอ็นเออ้างอิงที่อุณหภูมิ –20 
องศาเซลเซียส ณ พิพิธภัณฑ์แมงมุม กลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  
     
- การบันทึกข้อมูล 
1) บันทึกข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ดในรูปแบบของ FASTA ไฟล์  
2) บันทึกข้อมูลของดีเอ็นเอต้นแบบ ให้สอดคล้องกับ ชนิดแมงมุมแม่ม่ายที่ใช้เป็นต้นแบบงานวิจัย ซึ่งประกอบด้วย
พิกัดทางภูมิศาสตร์ วัน เดือน ปี สถานที่เก็บตัวอย่างแมงมุมแม่ม่ายแต่ละชนิด และชื่อผู้เก็บตัวอย่าง 
3) ชื่อวิทยาศาสตร์ของแมงมุมแม่ม่าย เขตการแพร่กระจาย และแนวทางการวินิจฉัยชนิด 
 
- เวลาและสถานที่ 

ระยะเวลาการทดลอง : ตุลาคม 2559 – กันยายน 2562 

สถานที่  :   1) พ้ืนที่  18 จังหวัด ทั่ วทุกภาคของประเทศไทย ภาคเหนือได้แก่ ล าปาง น่าน แพร่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ นครรราชสีมา ขอนแก่น ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ภาคกลางได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร ชัยนาท เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ภาคตะวันออกได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันตกได้แก่ 
กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี ภาคใต้ได้แก่ สุราษฎร์ธานี  
   2) ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม กลุ่มกีฏและสัตวิวทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
 
8. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 

1.  การส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างแมงมุมแม่ม่าย 

http://www.boldsystems.org/


ผลจากการส ารวจชนิดแมงมุมแม่ม่ายในประเทศไทยตามใต้โต๊ะ เก้าอ้ี ใต้พ้ืนรถยนต์ แปลงมันส าปะหลัง 
และขอบชายป่า (table 1) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 สิ้นสุด กันยายน 2562 ในพ้ืนที่ 18 จังหวัด  พบแมงมุม
แม่ ม่ าย ใน ป ระ เท ศ ไท ย  จ าน วน  2  ชนิ ด  ได้ แ ก่  Latrodectus geometricus C. L. Koch, 1841 แล ะ 
Latrodectus elegans Thorell, 1898 จ านวน 205  ตัวอย่าง โดยแมงมุมทั้ง 2 ชนิดมีแหล่งที่อยู่อาศัยที่แตกต่าง
กัน L. geometricus อาศัยในแหล่งชุมชนและใกล้ชิดกับคนและมีการกระจายตัวทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
ซึ่งแตกต่างจาก L. elegans ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ป่าห่างไกลจากแหล่งชุมชนและมีการกระจายตัวในภาคกลาง 
ตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตก ของประเทศไทย (Figure 1) 

จากการส ารวจในบางพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องพบว่าประชากรของแมงมุมแม่ม่ายทั้งสองชนิดลดลงอย่างเห็นได้

ชัดจากพ้ืนที่ เดิม โดยสาเหตุเกิดมาจากแหล่งอาศัยเดิมได้มีการเปลี่ยนแปลงไป การถูกแตนเบียนในวงศ์ 

Eurytomidae เบียนไข่ นอกจากนี้ยังพบว่าแมงมุมขายาว Pholcidae และแมงมุม Scytodidae (Figure 6) เป็น

ศัตรูธรรมชาติที่ช่วยควบคุมปริมาณแมงมุมแม่ม่ายสีน้ าตาล อีกทั้งแมงมุมแม่ม่ายมีพฤติกรรมการล่าพวกเดียวกันเอง 

(cannibalism) จึงท าให้จ านวนประชากรลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน ยิ่งไปกว่านี้จากข่าวสารที่มีความคลาดเคลื่อน

เกี่ยวกับพิษของแมงมุมแม่ม่ายสีน้ าตาลในสื่อออนไลน์ และช่องข่าวต่างๆ ท าให้ประชาชนมีการตื่นตระหนกและ

หวาดกลัวต่อแมงมุมทุกชนิดจึงฉีดพ่นสารเคมีเพ่ือท าลายแมงมุมทุกชนิดที่พบ จึงท าให้ปัจจุบันแมงมุมแม่ม่ายอยู่ใน

สถานะที่พบได้ยาก ยิ่งไปกว่านี้แมงมุมแม่ม่ายหลังเพลิงเป็นแมงมุมที่มีนิสัยชอบสันโดษ  มีแหล่งอาศัยที่ไม่

เฉพาะเจาะจง และมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้น้อยจึงท าให้มีโอกาสที่จะสูญพันธุ์  

 
2. การศึกษาอนุกรมวิธาน  
จากการศึกษาลักษณะอนุกรมวิธานของแมงมุมแม่ม่ายในประเทศไทยเพ่ือจ าแนกชนิด 

ตัวอย่างแมงมุมทั้งหมดที่เก็บได้ในห้องปฏิบัติการโดยการใช้ลักษณะที่ส าคัญในการจ าแนกชนิด เช่น ลักษณะการ

จัดเรียงของตา ลักษณะของ endite ลักษณะของ  fovea ระยะห่างระหว่างตา ลักษณะ sternum labium 

maxillae ความยาวของขา ลักษณะรูปร่างและลวดลายบนด้านหลังของส่วนท้อง แถบสีส้มหรือสีแดงรูปร่างคล้าย

นาฬิกาทรายบริเวณด้านล่างของส่วนท้อง ขนแข็งที่มีลักษณะโค้งงอเป็นฟันเลื่อยเรียงต่อกันคล้ายซี่หวีที่บริเวณขา

ปล้องสุดท้าย (tarsus) ของขาคู่ท่ี 4 ลักษณะของอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ ลักษณะของอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมีย พบแมง

มุมในสกุล Latrodectus ทั้งหมด 2 ชนิด สามารถจ าแนกชนิดได้ 2 ชนิด ได้แก่ Latrodectus geometricus C. 

L. Koch, 1841 และ Latrodectus elegans Thorell, 1898 จากการศึกษาโครงสร้างอวัยวะสืบพันธุ์ของ L. 

geometricus พบว่า spermatheca วางขนานชิดกัน กระเปาะส่วนหน้า (anterior lobes) และกระเปาะ

ส่วนท้าย (posterior lobes) มีขนาดเท่ากัน ส่วน copulatory duct ขดเป็นวงจ านวน 4 วง สัมพันธ์กับวงขดของ 

embolus ในอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ที่มี 4 วงเท่ากัน สอดคล้องกับการศึกษาของ Garb et al. (2004) ส่วน L.  

elegans พบว่า spermatheca ที่กระเปาะส่วนหน้า (anterior lobes) อยู่ในต าแหน่งห่างกัน และกระเปาะ



ส่วนท้ายอยู่ในต าแหน่งชิดกัน (v – shape) กระเปาะส่วนหน้าและส่วนท้ายมีขนาดแตกต่างกันชัดเจน ส่วน 

copulatory duct ขดเป็นวงจ านวน 3 วง สัมพันธ์กับลักษณะวงขดของ embolus ในอวัยวะสืบพันธ์เพศผู้ที่มี 3 

วงเท่ากัน (Lotz, 1994; Levi, 1983) 

เนื่องด้วยกลุ่มแมงมุมแม่ม่ายหลายชนิดมีสีสันและลักษณะภายนอกที่ใกล้เคียงกัน (sibling species) และ
ยังมีอีกหลายตัวอย่างที่มีความแปรผันทางสัณฐานวิทยาก้ ากึ่งระหว่าง L.  hasselti และ L. elegans จึงท าการ
เก็บรักษาตัวอย่างไว้ในแอลกอฮอล์ 95% ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียสเพ่ือน าไปสกัดดีเอ็นเอ และศึกษาดีเอ็นเอ
บาร์โค้ดต่อไป 
 

ส าหรับคู่มือการวินิจฉัยชนิดที่ใช้ในการจ าแนกและลักษณะอนุกรมวิธานของแมงมุมแม่ม่ายในสกุล Latrodectus 

แต่ละชนิดมีดังนี้ 

Key to species of Latrodectus in Thailand 

Female:  
1. dorsum of abdomen have symmetrical markings consist loop-like brown spots, 

Distinct orange or dark brown hourglass marking on the ventral surface 

present.3(E)................................................................................................................ ....2 

- Abdomen black with bright red pattern on dorsum taking the shape of streaks, 

posterior half chevron shape extending laterally and on anterior half two curved 

bands (5D.); ventrally an hour-glass mark.............................2 

2. Seminal receptacles pararell (2B), Copulatory ducts coiled, dumb-bellshaped 

spermathecae paired, spermathecae ducts with 4 loops 

(2B)............................................................................................. ................geometricus 

-  copulatory ducts coiled three times around the seminal receptacles 

(4B)……………........................................................................................... elegans 

Male: 
1. dorsum of abdomen have symmetrical markings consist loop-like brown spots similar   

with female (3F)…………………………………………………………………….............…………….………………...2 



- dorsal region of the abdomen is transverse irregular bars by white and black, 

longitudinal orange patch at the posterior dorsal  (5C)…………..….2 

2. –   Embolus with 4 loops (2D)………………………………………………………… geometricus      

- Embolus with 3 loops (4C)…………………………………………..…..………..elegans                                                                                               

วงศ์ Theridiidae Sundevall,1833 (แมงมุมขาหวี, comb-footed or cobweb spiders)  

 แมงมุมขาหวี เป็นแมงมุมที่มีความหลากหลายทางด้านสัณฐานวิทยา ประกอบด้วยสมาชิกที่ถูกจ าแนก

ชนิดเรียบร้อยแล้วจ านวน 124 สกุล 2,514 ชนิด ซึ่งแต่ละสกุลจะมีรูปร่างลักษณะที่ผันแปรแตกต่างกันเช่น สกุล 

Argyrodes จะมีส่วนท้องที่ยาวมากกว่าปกติซึ่งถ้ามองด้านข้างจะเห็นเป็นลักษณะคล้ายรูปสามเหลี่ยม สกุล 

Ariamnes ส่วนท้องมีรูปร่างลักษณะคล้ายแส้ สกุล Proroncidia จะมีหนามยาวรอบๆบริเวณส่วนท้อง โดยทั่วไป

แมงมุมมีนิสัยแยกกันอยู่เนื่องจากถ้าอยู่รวมกันจะมีพฤติกรรมกินกันเอง (cannibalism) แต่แมงมุมขาหวีส่วนใหญ่

เป็นแมงมุมที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นสังคม (Avilés, 1997) เช่น Anelosimus eximius (Keyserling, 1884) จะอยู่

รวมกันเป็นพันตัวและช่วยกันสร้างรังขนาดใหญ่ (Agnarsson, 2002) และ เป็นที่รู้จักอย่างดี ว่าสกุล Argyrodes 

ชอบอาศัยอยู่ร่วมกับแมงมุมชนิดอ่ืนที่เป็นเจ้าของรังแบบลักษณะ Kleptoparasitic ซึ่งเป็นรูปแบบปฏิสัมพันธ์ที่

ผิดปกติโดยการที่อาศัยอยู่ร่วมกับเจ้าของรังและขโมยพวกเศษซากอาหารจากเจ้าของรัง  (Elgar, 1993) ส่วนใหญ่

แมงมุมวงศ์นี้พบอาศัยอยู่ในทรงพุ่มของต้นไม้ ตามใบไม้ บางชนิดอาศัยอยู่ใต้ใบไม้โดยสร้างเส้นใยยุ่งๆ กระจาย

คลุมตัว เช่น สกุล Chrysso ส าหรับสกุล Nihonhimea จะน าใบไม้แห้งมาม้วนแล้วสร้างเป็นรังนอนและสร้างเส้น

ใย 3 มิติเพ่ือดักเหยื่อ  

 

สกุล Latrodectus Walckenaer, 1805 

N.B.: ถูกพิจารณาว่าเป็น senior synonym ของ Chacoca Badcock, 1932 โดย Levi, 1959 

ตัวอย่างต้นแบบ (Type species):  L. 13decimguttatus Walckenaer, 1805 

ลักษณะประจ าสกุล (Generic description):  

มีการจัดเรียงตาเป็น 2 แถวโดยตาด้านข้างถูกแยกออกมาจากตากลางคู่หน้ าและตาด้านหลังอย่างชัดเจน 

ไม่มีฟันบน chelicerae แผ่นแข็งด้านบน (carapace) มีลักษณะรูปร่างคล้ายลูกแพร์ fovea มีลักษณะเป็นหลุม

ตามด้านขวาง ท้องของเพศเมียมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมป่อง ส่วนเพศผู้มีลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า สีและ

ลวดลายของส่วนท้องมีความผันแปรตั้งแต่สีครีม แดง ไปจนกระทั่งสีด า ส่วนเครื่องหมายที่มีลักษณะคล้ายรูป

นาฬิกาทรายสีส้มที่อยู่ด้านใต้ของส่วนท้องมักจะปรากฎให้เห็น เพศเมียมีขนาดใหญ่มากโดยมีขนาดล าตัวเกือบถึง 

1 เซนติเมตร เพศผู้มีขนาดล าตัวเล็กกว่าเพศเมียประมาณ 4-5 เท่า  บริเวณขาปล้องสุดท้าย (tarsus) ของขาคู่ที่ 4 

https://wsc.nmbe.ch/reference/3330


มีขนแข็งที่มีลักษณะโค้งงอเป็นฟันเลื่อยเรียงต่อกันเป็นแถวเห็นชัดเจนคล้ายซี่หวี สร้างใยไม่เป็นระเบียบเป็นลักษณะ  

3 มิติเพ่ือท ารัง แต่สร้าง gumfoot lines (ภาพที่ 3B) เพ่ือเป็นใยดักเหยื่อในเวลากลางคืน ขนาดspinneret คู่

กลางมีขนาดเล็กกว่าคู่หน้าและคู่หลังมาก ขาคู่ที่ 1 และ 4 ยาวมากกว่าคู่ที่ 2 และ 3 และม ีcololus ขนาดใหญ ่

                        Latrodectus  geometricus C.L. Koch, 1841 (ภาพ 3E, F) 

ตัวอย่างต้นแบบ (Holotype): ปัจจุบันเก็บไว้ที่ Museum für Naturkunde, Berlin (ZMB) ประเทศเยอรมัน 

ประวัติทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic history): 

ค้นพบครั้งแรกโดย Koch ในปี 1841และพบแพร่กระจายที่ Vaterland ประเทศนอร์เวย์ อเมริกาใต้ และ

โคลัมเบีย ต่อมาปี 1875 Thorell ได้พบตัวอย่างที่ประเทศแอฟริกา Karsch (1878) พบตัวอย่างที่แอฟริกาได้

จ าแนกชนิดผิดและตั้ งชื่อว่า Theridium zickzack  ในปี  Keyserling รายงานเพ่ิมเติมว่าแมงมุมชนิดนี้

แพร่กระจายไปยังแถบประเทศเขตอบอุ่นและประเทศอเมริกา จนกระทั่ง Badcock (1932) ได้จ าแนกชนิดผิดโดย

เขาได้คิดแมงมุมที่พบเป็น new species โดยเขาได้ตั้งชื่อ genus และ species ใหม่เป็น Chacoca distincta 

โดยให้เหตุผลว่าสกุล Chacoca แตกต่างจากสกุล Latrodectus ตรงที่ตาด้านข้างแยกออกจากตาคู่กลางและคู่

หลังอย่างชัดเจน แต่เมื่อดูจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะอวัยวะสีบพันธุ์เพศเมียพบว่าเป็นชนิดเดียวกัน 

Smithers, 1944 ได้พิจารณาทางลักษณะทางสัณฐานวิทยาและพบว่า L. concinnus ที่ถูกตั้งขึ้นโดย Pickard-

Cambridge ในปี 1904 เป็น synonym ของ L. geometricus ต่อมา Caporiacco, 1949 ได้จ าแนกชนิดผิดและ

คิดว่ า เป็ น  new species จึ งตั้ งชื่ อ  L. geometricus modestus, L. geometricus subalbicans  และ L. 

geometricus obscuratus  

ลักษณะทางสณัฐานวิทยา (Description) 

ความยาวล าตัวโดยเฉลี่ย: เพศผู้ 2.56 มิลลิเมตร  เพศเมีย 7.60 มิลลิเมตร 

หัวและอก (Carapace): สีน้ าตาลเข้มถึงด า มีความยาวมากกว่าความกว้าง แผ่นแข็งด้านบน 

(carapace) มีลักษณะรูปร่างคล้ายลูกแพร์ fovea มีลักษณะเป็นหลุมตามด้านขวาง ส่วนหัวแคบกว่าส่วนอก มี 8 

ตา เรียง 2 แถว (4-4) แบบ recurve โดยแถวหน้าเรียงโค้งมากกว่าแถวหลัง ระยะห่างระหว่างตาข้างด้านหน้ากับ

ตากลางคู่หน้ามีขนาดเท่ากัน ตาข้างของตาแถวหลังแยกห่างออกจากตาคู่กลางแถวหลังอย่างเด่นชัด sternum สี

น้ าตาลอ่อนปกคลุมด้วยขน labium ยาวมากกว่าด้านกว้าง  maxillae  ยาวมากกว่าด้านกว้าง  เห็น scapulae 

ชัดเจน  chelicerae สีน้ าตาลเหลืองมีขนาดเล็ก ไม่มีฟันบนchelicerae  ขามีสีน้ าตาลอ่อนบริเวณข้อต่อระหว่าง

ปล้องขามีสีด าเข้ม ความยาวขา 4 ขา เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ 1, 4, 2, 3 

ท้อง (Abdomen):  สีพ้ืนของส่วนท้อง (abdomen) มีความหลากหลายสูงตั้งแต่สีขาวสว่าง สีเทา สี

น้ าตาลอ่อน สีน้ าตาลเข้ม ไปจนถึงสีด า กึ่งกลางด้านบนของส่วนท้องมีจุดรูปวงกลมหรือสามเหลี่ยมสีส้ม แดง หรือ

สีน้ าตาลเข้ม ล้อมรอบด้วยขอบสีขาว เรียงต่อกันเป็นแถว 3 จุด เชื่อมต่อด้วยแถบสีเดียวกันพาดไปทางด้านท้า ย



ล าตัว สองข้างของแนวกลางตัวด้านบนส่วนท้อง มีจุดสีด า เรียงต่อกันข้างละ 4 จุด เห็นชัดในแมงมุมขนาดเล็ก 

ส่วนแมงมุมที่มีอายุมากจะเห็นชัดเพียงข้างละ 3 จุด แต่ละจุดมีแถบสีอ่อนเชื่อมต่อพาดไปด้านข้างของส่วนท้องเกิด

เป็นลวดลายสีอ่อนสลับเข้มตัดกับสีพ้ืนของส่วนท้อง ด้านล่างของส่วนท้องมีแถบสีส้มหรือสีแดงรูปร่างคล้ายนาฬิกา

ทรายเป็นลักษณะเด่น (ภาพที่ 3D) ส่วนของอวัยวะชักใย (spinnerets) ล้อมรอบด้วยแถบสีเข้มเรียงสลับกับสีอ่อน

อย่างละ 6 แถบ โครงสร้างอวัยวะสืบพันธุ์มีส่วนของ spermatheca รูปร่างคล้ายดัมเบล 1 คู่ วางชิดขนานกัน 

(parallel spermatheca) (ภาพที่ 2B) โดย spermatheca แต่ละอัน มีกระเปาะส่วนหน้า (anterior lobes) และ

กระเปาะส่วนท้าย (posterior lobes) ที่มีขนาดเท่ากัน ส่วน spermatheca เชื่อมต่อกับท่อ copulatory ducts 

ที่ขดซ้อนกันจ านวนข้างละ 4 วง (ภาพที่ 2B) ส าหรับโครงสร้างอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้จะอยู่บริเวณด้านหน้าสุดของ

ตัวเต็มวัยเพศผู้ จะมีส่วนของขาแปลง (palp) 1 คู่ ท าหน้าที่ส าหรับเก็บน้ าเชื้อชั่วคราวและส่งถ่ายน้ าเชื้อต่อไปยัง

เพศเมีย โดยบนขาแปลงแต่ละข้าง มีส่วนของ embolus ที่ยาวและพันเป็นเกลียวขดเป็นวงซ้อนกัน จ านวน 4 วง 

(ภาพท่ี 2C และ D) และมี colulus ขนาดใหญ ่

เขตการแพร่กระจาย (Distribution):  แอฟริกา อเมริกา โปแลนด์ ตะวันออกกลาง ปากีสถาน อินเดีย 

ไทย ญี่ปุ่น ปาปัวนิวกินี ออสเตรเลีย และฮาวาย ในประเทศไทยสามารถพบทั่วทุกภาค ภาคเหนือได้แก่ ล าปาง 

น่าน แพร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ นครรราชสีมา ขอนแก่น ศรีษะเกษ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ภาคกลาง

ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ภาคตะวันออกได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันตก

ได้แก่ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี ภาคใต้ได้แก่ สุราษฎร์ธานี 

Latrodectus elegans Thorell, 1898 (ภาพ 5C และD ) 

ประวัติทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic history): 

ค้นพบครั้งแรกโดย Thorell ในปี 1898 บริเวณภูเขา Carin Chebà ประเทศพม่า ต่อมาในปี 1909 Simon ได้พบ

ตัวอย่างที่ ฮานอย ประเทศเวียดนามแต่เนื่องจากตัวอย่างที่พบมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาใกล้เคียงกับ L. 

hasselti จากประเทศออสเตรเลีย และใกล้เคียงกับ L. elgans ดังนั้นจึงตัดสินใจตั้งชื่อว่า Latrodectus hasselti 

elegans ในปี 1998 Zhu ได้จ าแนกชนิดผิดโดยได้ตั้งชื่อว่าเป็น L. mactans ต่อมา Song, Zhu and Chen, 

1999 ได้จ าแนกชนิดผิดโดยได้ตั้งชื่อว่าเป็น L. mactans ปี 2002 ได้รายงานพบ L. elgans ในประเทศญี่ปุ่นโดย 

Ono ต่อมา Kananbala, et al. 2012 รายงานการพบ L. elgans  ครั้งแรกที่หมู่บ้าน Thawai เมือง Ukhrul รัฐ  

Manipur ประเทศอินเดีย 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Description) 

ความยาวล าตัวโดยเฉลี่ย : เพศผู้ 2.28 มิลลิเมตร  เพศเมีย 7.22 มิลลิเมตร 

หัวและอก (Carapace): Carapace ถูกปกคลุมด้วยขนสั้นๆ สีด ากระจายตัวแบบไม่สม่ าเสมอ มีความ

ยาวมากกว่าความกว้าง แผ่นแข็งด้านบน (carapace) มีลักษณะรูปร่างคล้ายลูกแพร์ fovea มีลักษณะเป็นหลุม



ตามด้านขวาง ส่วนหัวแคบกว่าส่วนอก มี 8 ตา เรียง 2 แถว (4-4) แบบ recurve โดยแถวหน้าเรียงโค้งมากกว่า

แถวหลัง ระยะห่างระหว่างตาข้างด้านหน้ากับตากลางคู่หน้ามีขนาดเท่ากัน ตาข้างของตาแถวหลังแยกห่างออก

จากตาคู่กลางแถวหลังอย่างเด่นชัด sternum สีน้ าตาลอ่อนปกคลุมด้วยขน labium ยาวมากกว่าด้านกว้าง  

maxillae  ยาวมากกว่าด้านกว้าง  เห็น scapulae ชัดเจน  chelicerae สีน้ าตาลเหลืองมีขนาดเล็ก ไม่มีฟันบน 

chelicerae  ส่วนขามีสีด าเข้ม ความยาวขา 4 ขา เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ 1, 4, 2, 3 

ท้อง (Abdomen): สีพ้ืนของส่วนท้อง (abdomen) มีสีด าสนิท ด้านบนของส่วนท้องมีแถบสีแดงหรือสี

ส้มสดพาดขวางจากข้างล าตัวด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งจ านวน 4 แถบ โดยแถบสีที่สองถึงสี่ด้านท้ายตัวเชื่อมต่อ

กัน (ภาพที่ 5A, D) แถบสีดังกล่าวมีรูปร่างคล้ายเปลวเพลิง ส าหรับเพศผู้ส่วนท้องมีสีขาวสลับด า ตอนท้ายด้านบน

ส่วนหลังมีแถบสีแดง ด้านล่างของส่วนท้องมีแถบสีแดงรูปร่างคล้ายนาฬิกาทรายซึ่งบางพ้ืนที่ไม่พบแถบสีแดงนี้ 

โครงสร้างอวัยวะสืบพันธุ์มีส่วนของ spermatheca รูปร่างคล้ายดัมเบล 1 คู่ วางตัวในลักษณะที่กระเปาะส่วนหน้า 

(anterior lobes) อยู่ห่างกัน และกระเปาะส่วนท้าย (posterior lobes) อยู่ชิดกัน มองดูคล้ายตัววี (V-shaped  

spermatheca)  โดยกระเปาะส่วนหน้า (anterior lobes) มีขนาดใหญ่กว่ากระเปาะส่วนท้าย (posterior lobes) 

อย่างชัดเจน ส่วน spermatheca เชื่อมต่อกับท่อ copulatory ducts ที่ขดซ้อนกันจ านวนข้างละ 3 วง (ภาพที่ 4B) 

ส าหรับโครงสร้างอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้จะอยู่บริเวณด้านหน้าสุดของตัวเต็มวัยเพศผู้ จะมีส่วนของขาแปลง 

(palp) 1 คู่ ท าหน้าที่ส าหรับเก็บน้ าเชื้อชั่วคราวและส่งถ่ายน้ าเชื้อต่อไปยังเพศเมีย  โดยบนขาแปลงแต่ละข้าง มี

ส่วนของ embolus ที่ยาวและพันเป็นเกลียวขดเป็นวงซ้อนกัน จ านวน 3 วง (ภาพที่ 4C) และมี colulus ขนาดใหญ่ 

เขตการแพร่กระจาย (Distribution): อินเดีย พม่า จีน และญี่ปุ่น  ส าหรับในประเทศไทยพบที่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น อุบลราชธานี ลพบุรี ชลบุรี และชัยนาท  

 

3. การศึกษาข้อมูลทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ 

  การศึกษาครั้งนี้ท าการสกัดดีเอ็นเอของแมงมุมแม่ม่าย L. geometricus 100 ตัวอย่าง L. elegans 30 
ตัวอย่าง เพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอบริเวณยีน COX1 ตรวจหาล าดับนิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอจากแมงมุมแม่ม่าย L. 
geometricus จ านวน 48 ตัวอย่าง L. thoracicus จ านวน 5 ตัวอย่าง และ L. tredecimguttatus  จ านวน 5 
ตัวอย่าง บันทึกผลนิวคลีโอไทด์ในรูปแบบของ FASTA ไฟล์ หรือที่เราเรียกว่า Barcode (ภาคผนวกที่ 1) น าล าดับ
นิวคลีโอไทด์ของตัวอย่างแมงมุมแม่ม่ายที่ท าการศึกษามาเปรียบเทียบกับนิวคลีโอไทด์ของแมงมุมแม่ม่ายที่รายงาน
ในฐานข้อมูลสากล คือ Gen Bank เพ่ือเป็นการยืนยันความถูกต้องของดีเอ็นเอบาร์โค้ด พบว่าล าดับนิวคลีโอไทด์
ของแมงมุมแม่ม่ายที่ท าการศึกษามีความคล้ายคลึงกับฐานข้อมูลสูงถึง 99 - 100% 

จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าแมงมุมแม่ม่ายบางตัวอย่างเมื่อน า PCR product (ผลผลิต PCR) มาท าการ
ตรวจวิเคราะห์ผลผลิต PCR ด้วยวิธีการ Gel electrophoresis กลับไม่แสดงแถบแบนบนแผ่นเจล จึงได้



ปรับเปลี่ยนวิธีตั้งแต่เปลี่ยนอุณหภูมิในขั้นตอน Denaturation, Annealing และ Extension  จ านวนรอบของ 
cycle จนกระท่ังเปลี่ยน primer ซ่ึง primer ทีส่ามารถท าให้ผลผลิต PCR แสดงแถบแบนบนแผ่นเจลได้คือ   

          C1J1718 GGA GGA TTT GGA AAT TGA TTA GTT CC และ  
        C1N2191 CCC GGT AAA ATT AAA ATA TAA ACT TC (Simon et al., 1994) 

 
การศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของแมงมุมแม่ม่ายสกุล Latrodectus   
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของแมงมุมแม่ม่ายสกุล Latrodectus เพ่ือใช้ยืนยันข้อมูลการ
จัดจ าแนกชนิด โดยท าการวิเคราะห์ sequences ของต าแหน่ง COX1 จาก 58 ตัวอย่าง ได้แก่ L. geometricus 
จ านวน 48 ตัวอย่าง และ L. elegans จ านวน 10 ตัวอย่าง และสร้าง Phylogenetic tree โดยใช้ล าดับนิวคลีโอ
ไทด์ยีน COX1 ของแมงมุมแม่ม่าย Steatoda triangulosa จ านวน 1 ชนิด เป็นสิ่งมีชีวิตนอกกลุ่ม และใช้ล าดับนิ
วคลีโอไทด์ยีน COX1 ของ L. geometricus จาก อาร์เจนติน่า ฟลอริด้า และแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นแหล่งที่พบแมง
มุมแม่ม่ายสีน้ าตาลครั้งแรกร่วมในการวิเคราะห์ จากนั้นน าไปวิเคราะห์ด้วย Neighbor Joining (NJ) และ 
Maximum Likelihood (ML) พบว่าแผนภูมิความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการจากทั้งสองวิธีการมีผลที่สอดคล้องกัน 
(Figure8-9) โด ย แ ม งมุ ม แ ม่ ม่ า ย  L. geometricus ได้ แ ย ก ก ลุ่ ม อ อ ก ม าจ าก  L. thoracicus แ ล ะ  L. 
tredecimguttatus อย่างชัดเจน และเมื่อพิจารณาดูความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของกลุ่มแมงมุมแม่ม่าย L. 
geometricus พบว่าความสัมพันธ์ภายในกลุ่มมีลักษณะเป็น monophyletic ส่วนกลุ่ม L. thoracicus และ L. 
tredecimguttatus มีข้อมูลทางพันธุกรรมที่เหมือนกันนั่นคือเป็นชนิดเดียวกัน ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
สามารถยืนยันเบื้องต้นได้ว่าแมงมุมแม่ม่ายสกุล Latrodectus  สามารถจัดจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มได้ 
แต่การจัดจ าแนกชนิดภายในกลุ่มต้องเพ่ิมข้อมูลของดีเอ็นเอของยีนต าแหน่งอ่ืนมาร่วมวิเคราะห์ ซึ่งยีนต าแหน่ง 
COX1 สามารถจ าแนกได้ เพียงความแตกต่างในระดับกลุ่มของ L. geometricus L. thoracicus และ L. 
tredecimguttatus เท่านั้น อย่างไรก็ตามข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้สามารถทราบข้อมูลเบื้องต้นของจ านวนชนิด
ของแมงมุมแม่ม่ายสกุล Latrodectus ในประเทศไทย แต่การยืนยันชนิดหรือจัดจ าแนกชนิดภายในกลุ่มของ 
Latrodectus complex นั้นต้องมีการศึกษาต่อไป 
 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ: 
 จากเก็บรวบรวมตัวอย่างแมงมุมแม่ม่ายสกุล Latrodectus ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยตามใต้โต๊ะ เก้าอ้ี ใต้
พ้ืนรถยนต์ แปลงมันส าปะหลัง และขอบชายป่า ทั้งช่วงเวลากลางวันและกลางคืนโดยสังเกตใยที่ใช้ในการดักเหยื่อ 
จากพ้ืนที่ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ พบแมงมุมแม่ม่าย
สกุล Latrodectus จ านวน 205 ตัวอย่าง และในการจ าแนกทางอนุกรมวิธานโดยใช้ลักษณะสัณฐานวิทยาเบื้องต้น
พบแมงมุมแม่ม่าย จ านวน 2 ชนิด ได้แก่ L. geometricus และ L. elegans จากนั้นเก็บรักษาตัวอย่างไว้ใน
แอลกอฮอล์ 95% ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการรักษาคุณภาพของดีเอ็นเอ ท าการสกัดดีเอ็นเอและ
พีซีอาร์ บริเวณยีน COX1 ได้ข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ดของแมงมุมแม่ม่าย L. geometricus จ านวน 48 ตัวอย่าง และ 
L. thoracicus จ านวน 5 ตัวอย่าง L. tredecimguttatus จ านวน 5 ตัวอย่าง 



   จากการศึกษาครั้งนี้ท าให้ทราบข้อมูลทางชีวโมเลกุลของแมงมุมแม่ม่ายที่มีความซับซ้อนหรือใกล้เคียง
กัน ซึ่งเป็นการยากที่จะใช้เพียงลักษณะสัณฐานภายนอกมาเป็นตัวจัดจ าแนก  และยืนยันว่า COX1 เป็นยีนที่
สามารถใช้ในการศึกษาดีเอ็นเอบาร์โค้ดในแมงมุมแม่ม่ายกลุ่ม Latrodectus complex ได้  เนื่องจากยีน COX1 มี
ความแตกต่างมากพอที่จะท าให้แยกสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันออกจากกันได้ เป็นยีนที่มีบริเวณอนุรักษ์ (conserve 
area) มีขนาดนิวคลีโอไทด์มีความเหมาะสมคือประมาณ 500 - 800 คู่เบส ง่ายต่อการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอ ดังนั้น 
ไพรเมอร์ที่เป็น universal primer จะสามารถเข้ามาจับและเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาพีซีอาร์ ได้ง่ายและ
รวดเร็ว นอกจากนี้ล าดับดีเอ็นเอของยีน COX1 ยังสามารถแยกความแตกต่างในสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กันมากได้อีกด้วย และการเลือกบริเวณที่จะน ามาใช้เป็นนั้นมีความส าคัญมาก เพราะหากเลือกขนาดและบริเวณที่
น ามาใช้เป็นดีเอ็นเอบาร์โค้ดได้เหมาะสมกับชนิดของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการศึกษาจะท าให้สามารถน าไปใช้ได้ง่าย
สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  การศึกษาครั้งนี้พบว่าเมื่อใช้ COX1 มีบางตัวอย่างที่ไม่สามารถแสดงผลดีเอ็นเอ
บาร์โค้ดของแมงมุมแม่ม่ายได้เลย ดังนั้นจึงมีการศึกษาเพ่ิมเติมด้วยไพรเมอร์ C1J1718 และ C1N2191 แสดง
ผลผลิต PCR แสดงแถบแบนบนแผ่นเจล นอกจากนี้ในการศึกษาครั้งนี้ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ
โดยวิธีการ Neighbor Joining  และ Maximum Likelihood  พบว่าแมงมุมแม่ม่ายสกุล Latrodectus แยก
ออกมาจากแมงมุมแม่ม่ ายสกุล  Steatoda อย่างเห็ นได้ชัด เจน ในขณะที่ กลุ่ม  L. thoracicus และ L. 
tredecimguttatus มีข้อมูลทางพันธุกรรมที่เหมือนกันนั่นคือเป็นชนิดเดียวกัน เนื่องจากฐานข้อมูล L. elegans 
ไม่ได้อยู่ใน Genbank จึงท าให้ประมวลผลพันธุกรรมออกมาเป็นชนิดที่ใกล้เคียงนั่นก็คือ L. thoracicus และ L. 
tredecimguttatus หากต้องการศึกษาการแบ่งกลุ่มที่ชัดเจนมากข้ึนจะต้องใช้จ านวนยีนที่มาศึกษาเพ่ิมเติมมากขึ้น 
ดังเช่นงานวิจัยของ Garb et al., 2004 ที่ใช้ยีนในการศึกษาถึง 5 ต าแหน่ง (COX1, H3, 28S rRNA, 18S rRNA, 
16S rRNA) งานวิจัยของ Vink et.al. 2008 ที่ใช้ยีนศึกษามากกว่า 1 ชนิด เช่น (COX1, ITS1, ITS2)  
 นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ยังช่วยยืนยันจ านวนชนิดของแมงมุมม่ายสกุล Latrodectus ใน
ประเทศไทย ให้มีความสอดคล้องและทันสมัยเทียบเท่าระดับสากล ดังเช่นงานวิจัยของ Garb et al., 2004 ที่ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของแมงมุมแม่ม่ายสกุล Latrodectus ชีวภูมิศาสตร์ และประวัติการ
แพร่กระจาย พบว่า geometricus clade เป็นแมงมุมแม่ม่ายที่พบแพร่กระจายอยู่ทั่วไปทั้งในเขตร้อนและเขต
อบอุ่นและเป็นพ่ีน้องกับ the African L. Rhodesiensis ส่วน mactans clade ประกอบด้วย Latrodectus 
ชนิดอื่นที่มาจาก แอฟริกา อิสราเอล สเปน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้  

 

10.  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  
เป็นองค์ความรู้และฐานข้อมูลทางด้านพันธุกรรมในการวิจัยต่อไปซึ่งจากการทดลองจะได้ชนิดและชื่อ

วิทยาศาสตร์ ที่ถูกต้อง ได้ตัวอย่างดีเอ็นเอบาร์โค้ด ของแมงมุมแม่ม่ายสกุล Latrodectus ในประเทศไทย สามารถ
น ามาใช้เพื่อจัดจ าแนกชนิดแมงมุมแม่ม่ายได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล ซึ่งหน่วยงานที่สามารถน าผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ หน่วยงานราชการ  กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  บริษัทเอกชนผู้ส่งออก   
มหาวิทยาลัย  โรงเรียน 



 
11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : คุณ พงศ์พัฒนา วิรวรรณนาวิน ช่วยอนุเคราะห์ถ่ายภาพ คุณคมสัน หงภัทรคีรี คุณ
เชาวลิต ส่องแสงโชติ และคุณเฉลิมเกียรติ เลี่ยมยองใย ที่ช่วยอนุเคราะห์เก็บตัวอย่าง และให้ข้อมูลสถานที่การเก็บ
ตัวอย่าง  
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Table 1  Spider Fauna in genus Latrodectus found in Thailand between 2016 until 2019 

Scientific name Habitat Location Reference 

Latrodectus  geometricus Restaurant  Suan Phueng, Rachaburi W. Chotwong 
C. L. Koch, 1841 Rest room Nong Kum, Kanchanaburi W. Chotwong 

 
Cricket shop Chatuchak, Bangkok J. Bangtha 

 
House Pranburi, Prachuap Khiri Khan W. Chotwong 

 
Restaurant  Nakronpathom R. Pongpattana 

 
Restaurant  Lampang R. Pongpattana 

 
Restaurant  Chokchai, Nakhon Ratchasima W. Chotwong 

 
Cactus 
greenhouse 

Tha Ang, Nakhon Ratchasima W. Chotwong 

 
Restaurant  Nai Wiang, Nan W. Chotwong 



 
Restaurant  Ban Phai, Phrae W. Chotwong 

 
Restaurant  Wang Thong, Phitsanulok W. Chotwong 

 
Restaurant  Nong Ruea, Khon Kaen J. Bangtha 

 
Restaurant  Sao Thong Chai, Si Sa Ket J. Bangtha 

 
Abandoned shop Nong Ya Lat, Sisaket J. Bangtha 

 
Restaurant  Khok Makham, Buri Ram J. Bangtha 

 
Forest Na Chaluai, Ubon Ratchathani J. Bangtha 

 
Local market Thakhanon, Surat Thani J. Bangtha 

 
Cricket farm Wang Yai, Phetchabun Phetchabun highland agricultural  

 
House  Thung Phaya, Chachoengsao J. Bangtha 

    Chon Buri R. Pongpattana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 1  Spider Fauna in genus Latrodectus found in Thailand between 2016 until 2019 (Continue) 

Scientific name Habitat Location Reference 

Latrodectus elegans Edge of forest  Pranburi, Prachuap Khiri Khan J. Bangtha 
Thorell, 1898 Cassava field Thung Phaya, Chachoengsao S. Chaowarit 

 
Edge of cassava field Nai meuang, Khon Kaen L. Chalermkiat 

 
grass Na Chaluai, Ubon Ratchathani R. Pongpattana 

 
grass Lop Buri R. Pongpattana 

 
Laterite pond Lop Buri R. Pongpattana 

  Edge of cassava field Thammamun, Chai Nat L. Chalermkiat 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Distribution map of spider genus Latrodectus  in Thailand 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Figure 2 Genitalia and Epigyne structure of Latrodectus. geometricus A. Epigyne  

B. Spermathecae and copulatory duct C, D. left palpus show embolus with 4 loops 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 3 . Latrodectus  geometricus A. the comb on the fourth tarsus B. gumfoot lines  

 C. Habitat D. red abdominal ‘‘hour-glass’’ mark, E. Adult female with egg sac F. Adult 

male 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 Genitalia and Epigyne structure of Latrodectus. elegans A. Epigyne  

 B. Spermathecae และcopulatory duct C. Left palp of male show embolus with 3 loops 

D. Left palp of male show extending embolus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 Latrodectus elegans A. Habitat B. Egg sacs C. subadult male D. subadult female 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6  Scytodes fusca A. Dorsal part  B. Ventral part and epigynum 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7 PCR product จาก ยีน COX1 จากแมงมุมแม่ม่าย L. geometricus (ตัวอย่าง 1 – 5) และ L. 
thoracicus (ตัวอย่าง 6 - 8) และ L. tredecimguttatus (ตัวอย่าง 9 - 10) 
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Figure 8 Neighbor joining analysis phylogenetic tree based on COX1 gene sequences. Steatoda 
triangulosa was used as outgroup. The scale bar = 0.02 substitutions per nucleotide position. 
Percent bootstrap values above 50 (1000 replicates) are indicated at notes.   

 
 

 

 
Figure 9 Maximum likelihood phylogenetic tree based on COX1 gene sequences, showing the phylogenetic 
relationship among Latrodectus sp. Specimens and Steatoda triangulosa was used as outgroup. The number 

of sites are 650, and scale bar = 0.02 substitutions per nucleotide position. Percent bootstrap values above 

50 (1000 replicates) are indicated at notes.   

 

 

13. ภาคผนวก 

ภาคผนวกที่ 1 DNA Barcode ของแมงมุมแม่ม่าย Latrodetus geometricus เพ่ิมปริมาณ DNA ด้วย COX1  
รายละเอียดของ DNA Barcode ของ แมงมุมแม่ม่าย Latrodetus geometricus จ านวน 10 ตัวอย่าง 
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ตัวอย่างที่ 1  CBI0101 
ATCGNATTAAANTTTCNATCCGNNAATAATATAGNAATAGCTCCTGCTAATACAGGTAATGATAATAAAAGTAAAACAGCTGTAATTAACACTGATC
AAACAAATAATCTAACCTTCTCCATTCTCATTCCATATAAACGTATATTCAAAATAGTAGAAATAAAATTAATAGCTCCTATAATTGAAGATGCCCCA
GCTAAGTGTAAAGAAAAAATAGCAAAATCTACTGATCTCCCTCTATGGCCTTCTAATCCGGATAAAGGGGGATAAATCGTTCATCCTGCCCCTACCC
CTATCTCTTCTATAGAAGAAATAAATAATAATAATAATGAGGGAGGTAATAATCAAAATCTTAAATTATTTATTCGAGGGAATGCTATATCCGGTGC
ACCCAACATTAGCGGAACCAACCAATTTCCAAATCCCCCAATTAATACTGGTATTACTATAAAAAAAATTATTACAAAAGCATGACCGGTTACAATT
ACATTATACAACTGATCATCCCCTAATATTCTTCCAGGTTGACCTAATTCAATTCGAATAAGAACTCTTATGGCAGTTCCTACTATAGCAGCCCAAG
CTCCAAATACTAAATACAAAGTCCCAATATCTTTATGNNTTGTT 

ตัวอย่างที่ 2 CBI0201 
AAATAGGATCCCCTCCCCCTGCAGGGTCAAAAAAAGATGTATTAAAATTTCGATCCGTCAATAATATAGTAATAGCTCCTGCTAATACAGGTAATGA
TAATAAAAGTAAAACAGCTGTAATTAACACTGATCAAACAAATAATCTAACCTTCTCCATTCTCATTCCATATAAACGTATATTCAAAATAGTAGAAA
TAAAATTAATAGCTCCTATAATTGAAGATGCCCCAGCTAAGTGTAAAGAAAAAATAGCAAAATCTACTGATCTCCCTCTATGGCCTTCTAATCCGGA
TAAAGGGGGATAAATCGTTCATCCTGCCCCTACCCCTATCTCTTCTATAGAAGAAATAAATAATAATAATAATGAGGGAGGTAATAATCAAAATCTT
AAATTATTTATTCGAGGGAATGCTATATCCGGTGCACCCAACATTAGCGGAACCAACCAATTTCCAAATCCCCCAATTAATACTGGTATTACTATAA
AAAAAATTATTACAAAAGCATGACCGGTTACAATTACATTATACAACTGATCATCCCCTAATATTCTTCCAGGTTGACCTAATTCAATTCGAATAAGA
ACTCTTATGGCAGTTCCTACTATAGCAGCCCAAGCTCCAAATACTAAATACAAAGTCCCAATATCTTTATGTTTTGTTGACACA 

ตัวอย่างที่ 3 LPG0101 

TTGAACAAATAGGATCCCCTCCCCCTGCAGGGTCAAAAAAAGATGTATTAAAATTTCGATCCGTCAATAATATAGTAATAGCTCCTGCTAATACAGG
TAATGATAATAAAAGTAAAACAGCTGTAATTAACACTGATCAAACAAATAATCTAACCTTCTCCATTCTCATTCCATATAAACGTATATTCAAAATAG
TAGAAATAAAATTAATAGCTCCTATAATTGAAGATGCCCCAGCTAAGTGTAAAGAAAAAATAGCAAAATCTACTGATCTCCCTCTATGGCCTTCTAA
TCCGGATAAAGGGGGATAAATCGTTCATCCTGCCCCTACCCCTATCTCTTCTATAGAAGAAATAAATAATAATAATAATGAGGGAGGTAATAATCAA
AATCTTAAATTATTTATTCGAGGGAATGCTATATCCGGTGCACCCAACATTAGCGGAACCAACCAATTTCCAAATCCCCCAATTAATACTGGTATTA
CTATAAAAAAAATTATTACAAAAGCATGACCGGTTACAATTACATTATACAACTGATCATCCCCTAATATTCTTCCAGGTTGACCTAATTCAATTCGA
ATAAGAACTCTTATGGCAGTTCCTACTATAGCAGCCCAAGCTCCAAATACTAAATACAAAGTCCCAATATCTTTATGATTTTGTTGACCA 

ตัวอย่างที่ 4 NAN0101 
TTTAGATTTGTTGANACTCTTTCNGTGCAGGGGCAAAAAAAGATCGTATTAGAATTTCGATCCGTCAATAATATAGTAATAGCTCCTGCTAATACAG
GTAATGATAATAAAAGTAAAACAGCTGTAATTAACACTGATCAAACAAATAATCTAACCTTCTCCATTCTCATTCCATATAAACGTATATTCAAAATA
GTAGAAATAAAATTAATAGCTCCTATAATTGAAGATGCCCCAGCTAAGTGTAAAGAAAAAATAGCAAAATCTACTGATCTCCCTCTATGGCCTTCTA
ATCCGGATAAAGGGGGATAAATCGTTCATCCTGCCCCTACCCCTATCTCTTCTATAGAAGAAATAAATAATAATAATAATGAGGGAGGTAATAATCA
AAATCTTAAATTATTTATTCGAGGGAATGCTATATCCGGTGCACCCAACATTAGCGGAACCAACCAATTTCCAAATCCCCCAATTAATACTGGTATT
ACTATAAAAAAAATTATTACAAAAGCATGACCGGTTACAATTACATTATACAACTGATCATCCCCTAATATTCTTCCAGGTTGACCTAATTCAATTCG
AATAAAAACTCTTATGGCAGTTCCTACTATAGCAGCCCAAGCTCCAAATACTAAATACAAAGTCCCAATATCTTTATGNTTTGTTTGACAC 

ตัวอย่างที่ 5 NAN0102 

TAGATTTGTTGACATCTTTACGTGAAGGGGAAAAAAAAACGTATTAGAATTTCTATCCGTCAATAATATAGTAATAGCTCCTGCTAATACAGGTAAT
GATAATAAAAGTAAAACAGCTGTAATTAACACTGATCAAACAAATAATCTAACCTTCTCCATTCTCATTCCATATAAACGTATATTCAAAATAGTAGA
AATAAAATTAATAGCTCCTATAATTGAAGATGCCCCAGCTAAGTGTAAAGAAAAAATAGCAAAATCTACTGATCTCCCTCTATGGCCTTCTAATCCG
GATAAAGGGGGATAAATCGTTCATCCTGCCCCTACCCCTATCTCTTCTATAGAAGAAATAAATAATAATAATAATGAGGGAGGTAATAATCAAAATC
TTAAATTATTTATTCGAGGGAATGCTATATCCGGTGCACCCAACATTAGCGGAACCAACCAATTTCCAAATCCCCCAATTAATACTGGTATTACTAT
AAAAAAAATTATTACAAAAGCATGACCGGTTACAATTACATTATACAACTGATCATCCCCTAATATTCTTCCAGGTTGACCTAATTCAATTCGAATAA
GAACTCTTATGGCAGTTCCTACTATAGCAGCCCAAGCTCCAAATACTAAATACAAAGTCCCAATATCTTTATGTTTTTGGTTGACA 

ตัวอย่างที่ 6 NAN0201 



TTTAGATTTGTTGANATCTTCCGGTGGAGGGGCAAAAAAAGATGTATTAGAATTTCGATCCGTCAATAATATAGTAATAGCTCCTGCTAATACAGGT
AATGATAATAAAAGTAAAACAGCTGTAATTAACACTGATCAAACAAATAATCTAACCTTCTCCATTCTCATTCCATATAAACGTATATTCAAAATAGT
AGAAATAAAATTAATAGCTCCTATAATTGAAGATGCCCCAGCTAAGTGTAAAGAAAAAATAGCAAAATCTACTGATCTCCCTCTATGGCCTTCTAAT
CCGGATAAAGGGGGATAAATCGTTCATCCTGCCCCTACCCCTATCTCTTCTATAGAAGAAATAAATAATAATAATAATGAGGGAGGTAATAATCAAA
ATCTTAAATTATTTATTCGAGGGAATGCTATATCCGGTGCACCCAACATTAGCGGAACCAACCAATTTCCAAATCCCCCAATTAATACTGGTATTAC
TATAAAAAAAATTATTACAAAAGCATGACCGGTTACAATTACATTATACAACTGATCATCCCCTAATATTCTTCCAGGTTGACCTAATTCAATTCGAA
TAAGAACTCTTATGGCAGTTCCTACTATAGCAGCCCAAGCTCCAAATACTAAATACAAAGTCCCAATATCTTTATGTTTTGGTTGACAC 

ตัวอย่างท่ี 7 NAN0202 

CCCTTCCCGTGCAGGGGCAGAAAAAGATGTATTAAAATTTCGATCCGTCAATAATATAGTAATAGCTCCTGCTAATACAGGTAATGATAATAAAAGT
AAAACAGCTGTAATTAACACTGATCAAACAAATAATCTAACCTTCTCCATTCTCATTCCATATAAACGTATATTCAAAATAGTAGAAATAAAATTAAT
AGCTCCTATAATTGAAGATGCCCCAGCTAAGTGTAAAGAAAAAATAGCAAAATCTACTGATCTCCCTCTATGGCCTTCTAATCCGGATAAAGGGGGA
TAAATCGTTCATCCTGCCCCTACCCCTATCTCTTCTATAGAAGAAATAAATAATAATAATAATGAGGGAGGTAATAATCAAAATCTTAAATTATTTAT
TCGAGGGAATGCTATATCCGGTGCACCCAACATTAGCGGAACCAACCAATTTCCAAATCCCCCAATTAATACTGGTATTACTATAAAAAAAATTATT
ACAAAAGCATGACCGGTTACAATTACATTATACAACTGATCATCCCCTAATATTCTTCCAGGTTGACCTAATTCAATTCGAATAAGAACTCTTATGG
CAGTTCCTACTATAGCAGCCCAAGCTCCAAATACTAAATACAAAGTCCCAATATCTTTATGTTTTGGTTGAA 

ตัวอย่างที่ 8 NMA0101 

AAATAGGATCCCCTCCCCCTGCAGGGTCAAAAAAAGATGTATTAAAATTTCGATCCGTCAATAATATAGTAATAGCTCCTGCTAATACAGGTAATGA
TAATAAAAGTAAAACAGCTGTAATTAACACTGATCAAACAAATAATCTAACCTTCTCCATTCTCATTCCATATAAACGTATATTCAAAATAGTAGAAA
TAAAATTAATAGCTCCTATAATTGAAGATGCCCCAGCTAAGTGTAAAGAAAAAATAGCAAAATCTACTGATCTCCCTCTATGGCCTTCTAATCCGGA
TAAAGGGGGATAAATCGTTCATCCTGCCCCTACCCCTATCTCTTCTATAGAAGAAATAAATAATAATAATAATGAGGGAGGTAATAATCAAAATCTT
AAATTATTTATTCGAGGGAATGCTATATCCGGTGCACCCAACATTAGCGGAACCAACCAATTTCCAAATCCCCCAATTAATACTGGTATTACTATAA
AAAAAATTATTACAAAAGCATGACCGGTTACAATTACATTATACAACTGATCATCCCCTAATATTCTTCCAGGTTGACCTAATTCAATTCGAATAAGA
ACTCTTATGGCAGTTCCTACTATAGCAGCCCAAGCTCCAAATACTAAATACAAAGTCCCAATATCATT 

ตัวอย่างที่ 9 NPT0101 

GGGATGATCAGTTGTATAATGTAATTGTAACCGGTCATGCTTTTGTAATAATTTTTTTTATAGTAATACCAGTATTAATTGGGGGATTTGGAAATTG
GTTGGTTCCGCTAATGTTGGGTGCACCGGATATAGCATTCCCTCGAATAAATAATTTAAGATTTTGATTATTACCTCCCTCATTATTATTATTATTTA
TTTCTTCTATAGAAGAGATAGGGGTAGGGGCAGGATGAACGATTTATCCCCCTTTATCCGGATTAGAAGGCCATAGAGGGAGATCAGTAGATTTTG
CTATTTTTTCTTTACACTTAGCTGGGGCATCTTCAATTATAGGAGCTATTAATTTTATTTCTACTATTTTGAATATACGTTTATATGGAATGAGAATG
GAGAAGGTTAGATTATTTGTTTGATCAGTGTTAATTACAGCTGTTTTACTTTTATTATCATTACCTGTATTAGCAGGAGCTATTACTATATTATTGAC
GGATCGAAATTTTAATACATCTTTTTTTGACCCTGCAGGGGGAGGGGATCCTATTTTGTTTCAACATTTGTTTTGATTTTTTGNTCACCC 

ตัวอย่างที่ 10 PLK0101 

AAATAGGATCCCCTCCCCCTGCAGGGTCAAAAAAAGATGTATTAAAATTTCGATCCGTCAATAATATAGTAATAGCTCCTGCTAATACAGGTAATGA
TAATAAAAGTAAAACAGCTGTAATTAACACTGATCAAACAAATAATCTAACCTTCTCCATTCTCATTCCATATAAACGTATATTCAAAATAGTAGAAA
TAAAATTAATAGCTCCTATAATTGAAGATGCCCCAGCTAAGTGTAAAGAAAAAATAGCAAAATCTACTGATCTCCCTCTATGGCCTTCTAATCCGGA
TAAAGGGGGATAAATCGTTCATCCTGCCCCTACCCCTATCTCTTCTATAGAAGAAATAAATAATAATAATAATGAGGGAGGTAATAATCAAAATCTT
AAATTATTTATTCGAGGGAATGCTATATCCGGTGCACCCAACATTAGCGGAACCAACCAATTTCCAAATCCCCCAATTAATACTGGTATTACTATAA
AAAAAATTATTACAAAAGCATGACCGGTTACAATTACATTATACAACTGATCATCCCCTAATATTCTTCCAGGTTGACCTAATTCAATTCGAATAAGA
ACTCTTATGGCAGTTCCTACTATAGCAGCCCAAGCTCCAAATACTAAATACAAAGTCCCAATATCTTTATGTTTTGTTGACCCA 
 

รายละเอียดของ DNA Barcode ของ แมงมุมแม่ม่าย Latrodetus elegans จ านวน 10 ตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 1 PKN0201 



TGAACTATTTMTCCTCCTTTRTCAAGATTAGARGGTCATAGAGGGAGATCAGTAGATTTTGCAATTTTTTCTTTACATTTRGCAGGNGCNTCTTCTA
TTATRGGGGCTATTAATTTTATTTCTACTATTATNAATWTACGTTTGGTTGGNATATCTATRGAAAARGTAAGATTATTTGTTTGNTCNGTWTTNAT
TACTGCNGTNTTNTTATTATTATCATTACCTGTNTTGGCAGGGGCNATNACNATANTATTAACTGATCGTAATTTTAATACNTCATTTTTTGATCCN
GCAGGAGGGGGTGATCCTATNTTGTTTCNACATTTGTTTTGATTTTTTGGNCANCCTGAAGTTTATATTTTANTTTTACCGGGA 

ตัวอย่างที่ 2 PKN0202 
GCAAATCANAACAAATGTTGAACAAGATAGGATCACCCCCTCCTGCAGGATCAAAAAATGAAGTATTAAAATTACGATCAGTTAATAATATTGTAAT
TGCCCCTGCCAATACAGGTAATGATAATAATAATAATACTGCAGTAATTAAAACTGACCAAACAAATAATCTTACTTTTTCTATAGATATCCCAACCA
AACGTATATTCATAATAGTAGAAATAAAATTAATAGCCCCTATAATAGAAGAAGCTCCTGCTAAATGTAAAGAAAAAATTGCAAAATCTACTGATCT
CCCTCTATGACCATCTAATCTTGATAAAGGAGGATAAATAGTTCACCCTGATCCCACTCCAACTTCTTCTAAAGAAGAAATAAACAATAAAATTAAA
GAAGAAGGCAATAATCAAAATCTTAAATTATTTATACGAGGAAAAGCTATATCAGGAGCTCCTAATATTAGAGGAACTAATCAATTTCAAAAATCCT
CC 

ตัวอย่างที่ 3 CNT0101 

GAGCTCTGATATAGCTTTTCCTCGTATAAATAATTTAAGATTTTGATTATTGCCTTCTTCTTTAATTTTATTGTTTATTTCTTCTTTAGAAGAAGTTG
GAGTGGGATCAGGGTGAACTATTTATCCTCCTTTATCAAGATTAGAGGGTCATAGAGGGAGATCAGTAGATTTTGCAATTTTTTCTTTACATTTAGC
AGGAGCTTCTTCTATTATAGGGGCTATTAATTTTATTTCTACTATTATGAATATACGTTTGGTTGGGATATCTATAGAAAAAGTAAGATTATTTGTTT
GGTCAGTTTTAATTACTGCAGTATTGTTATTATTATCATTACCTGTATTGGCAGGGGCAATTACAATATTATTAACTGATCGTAATTTTAATACTTCA
TTTTTTGATCCTGCAGGAGGGGGTGATCCTATCTTGTTTCAACATTTGTTTTGATTTTTTGGCCATCCTGAAGTTTATATTTTATTTTTACCGGGA 

ตัวอย่างที่ 4 PKN0101 

AGGATCCCCTCCCCCTGCAGGGTCAAAAAAAGATGTATTAAAATTTCGATCCGTCAATAATATAGTAATAGCTCCTGCTAATACAGGTAATGATAAT
AAAAGTAAAACAGCTGTAATTAACACTGATCAAACAAATAATCTAACCTTCTCCATTCTCATTCCATATAAACGTATATTCAAAATAGTAGAAATAAA
ATTAATAGCTCCTATAATTGAAGATGCCCCAGCTAAGTGTAAAGAAAAAATAGCAAAATCTACTGATCTCCCTCTATGGCCTTCTAATCCGGATAAA
GGGGGATAAATCGTTCATCCTGCCCCTACCCCTATCTCTTCTATAGAAGAAATAAATAATAATAATAATGAGGGAGGTAATAATCAAAATCTTAAAT
TATTTATTCGAGGGAATGCTATATCCGGTGCACCCAACATTAGCGGAACCAACCAATTTCCAAATCCCCCAATTAATACTGGTATTACTATAAAAAA
AATTATTACAAAAGCATGACCGGTTACAATTACATTATACAACTGATCATCCCCTAATATTCTTCCAGGTTGACCTAATTCAATTCGAATAAGAACTC
TTATGGCAGTTCCTACTATAGCAGCCCAAGCTCCAAATACTAAATACAAAGTCCCAATATCTTTATGTTT 

ตัวอย่างที่ 5 CBI010 

AATAATATAGNAATAGCTCCTGCTAATACAGGTAATGATAATAAAAGTAAAACAGCTGTAATTAACACTGATCAAACAAATAATCTAACCTTCTCCA
TTCTCATTCCATATAAACGTATATTCAAAATAGTAGAAATAAAATTAATAGCTCCTATAATTGAAGATGCCCCAGCTAAGTGTAAAGAAAAAATAGC
AAAATCTACTGATCTCCCTCTATGGCCTTCTAATCCGGATAAAGGGGGATAAATCGTTCATCCTGCCCCTACCCCTATCTCTTCTATAGAAGAAATA
AATAATAATAATAATGAGGGAGGTAATAATCAAAATCTTAAATTATTTATTCGAGGGAATGCTATATCCGGTGCACCCAACATTAGCGGAACCAACC
AATTTCCAAATCCCCCAATTAATACTGGTATTACTATAAAAAAAATTATTACAAAAGCATGACCGGTTACAATTACATTATACAACTGATCATCCCCT
AATATTCTTCCAGGTTGACCTAATTCAATTCGAATAAGAACTCTTATGGCAGTTCCTACTATAGCAGCCCAAGCTCCAAATACTAAATACAAAGTCC
CAATATCTTTATG 

ตัวอย่างที่ 6 PKN0102 
TTTGGAGCTTGGGCTGCTATAGTAGGAACTGCCATAAGAGTTCTTATTCGAATTGAATTAGGTCAACCTGGAAGAATATTAGGGGATGATCAGTTGT
ATAATGTAATTGTAACCGGTCATGCTTTTGTAATAATTTTTTTTATAGTAATACCAGTATTAATTGGGGGATTTGGAAATTGGTTGGTTCCGCTAATG
TTGGGTGCACCGGATATAGCATTCCCTCGAATAAATAATTTAAGATTTTGATTATTACCTCCCTCATTATTATTATTATTTATTTCTTCTATAGAAGA
GATAGGGGTAGGGGCAGGATGAACGATTTATCCCCCTTTATCCGGATTAGAAGGCCATAGAGGGAGATCAGTAGATTTTGCTATTTTTTCTTTACAC
TTAGCTGGGGCATCTTCAATTATAGGAGCTATTAATTTTATTTCTACTATTTTGAATATACGTTTATATGGAATGAGAATGGAGAAGGTTAGATTATT
TGTTTGATCAGTGTTAATTACAGCTGTTTTACTTTTATTATCATTACCTGTATTAGCAGGAGCTATTACTATATTATTGACGGATCGAAATTTTAATA
CATCTTTTTTTGACCCTGCAGGGGGAGGGGATCCTATTTTGTTTCAACATTTGTTTTGATTTTTTGGTCACCCT 
 



ตัวอย่างที่ 7 CNT0102 

TTGGNCCCTGAATTAGAGCAGGAATACATAAGAACATCTGTGTAAGACTTTTAATTCGAGCTGAATTAGGAAATCCCGGATCTTTAATTGGAGATGA
CCAAATTTATAATACTATTGTAACAGCTCATGCTTTTATTATAATTTTTTTTATAGTTATACCTATTATAATTGGAGGATTTGGTAATTGATTAGTTC
CCCTGATATTAGGAGCCCCTGATATAGCCTTCCCACGAATAAATAATATAAGTTTTTGATTCTTACCCCCCTCTCTCACCCTTTTAATTTCAAGAAGA
ATCGTAGAAAATGGAGCAGGTACTGGTTGAACTGTCTATCCCCCCCTATCTTCTAATATTGCTCATGGAGGTAGTTCAGTAGATTTAGCTATTTTTT
CTTTACATTTAGCTGGTATTTCATCGATTTTAGGAGCTATTAATTTTATTACCACTATTATTAATATACGAGTTAATGGACTTTCATTTGATCAAATA
CCTTTATTTGTTTGAGCTGTTGGTATTACTGCTTTACTCCTTCTTTTATCATTGCCAGTTTTAGCTGGAGCTATCACAATATTATTAACGGATCGTAA
TTTAAATACATCATTCTTTGATCCTGCAGGTGGAGGAGACCCAATTTTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGTCACCCTGAAGTTTA 

ตัวอย่างที่ 8 KKN0201 

GAGCTCTGATATAGCTTTTCCTCGTATAAATAATTTAAGATTTTGATTATTGCCTTCTTCTTTAATTTTATTGTTTATTTCTTCTTTAGAAGAAGTTG
GAGTGGGATCAGGGTGAACTATTTATCCTCCTTTATCAAGATTAGAGGGTCATAGAGGGAGATCAGTAGATTTTGCAATTTTTTCTTTACATTTAGC
AGGAGCTTCTTCTATTATAGGGGCTATTAATTTTATTTCTACTATTATGAATATACGTTTGGTTGGGATATCTATAGAAAAAGTAAGATTATTTGTTT
GGTCAGTTTTAATTACTGCAGTATTGTTATTATTATCATTACCTGTATTGGCAGGGGCAATTACAATATTATTAACTGATCGTAATTTTAACACTTCA
TTTTTTGATCCTGCAGGAGGGGGTGATCCTATTTTGTTTCAACATTTATTTTGATTTTTTGGCCATCCTGAAGTTTATATTTTAATTTTACCGGGA 

ตัวอย่างที่ 9 KKN0202 
CAAATAAATGTTGAACAAAATAGGATCACCCCCTCCTGCAGGATCAAAAAATGAAGTGTTAAAATTACGATCAGTTAATAATATTGTAATTGCCCCT
GCCAATACAGGTAATGATAATAATAACAATACTGCAGTAATTAAAACTGACCAAACAAATAATCTTACTTTTTCTATAGATATCCCAACCAAACGTAT
ATTCATAATAGTAGAAATAAAATTAATAGCCCCTATAATAGAAGAAGCTCCTGCTAAATGTAAAGAAAAAATTGCAAAATCTACTGATCTCCCTCTA
TGACCCTCTAATCTTGATAAAGGAGGATAAATAGTTCACCCTGATCCCACTCCAACTTCTTCTAAAGAAGAAATAAACAATAAAATTAAAGAAGAAG
GCAATAATCAAAATCTTAAATTATTTATACGAGGAAAAGCTATATCAGGAGCTCCTAATATTAGAGGAACTAATCAATTTCAAAATCCTCCA 

ตัวอย่างที่ 10 CBI0202 
TATTGGAGCTTGGGCTGCTATAGTAGGAACTGCCATAAGAGTTCTTATTCGAATTGAATTAGGTCAACCTGGAAGAATATTAGGGGATGATCAGTTG
TATAATGTAATTGTAACCGGTCATGCTTTTGTAATAATTTTTTTTATAGTAATACCAGTATTAATTGGGGGATTTGGAAATTGGTTGGTTCCGCTAAT
GTTGGGTGCACCGGATATAGCATTCCCTCGAATAAATAATTTAAGATTTTGATTATTACCTCCCTCATTATTATTATTATTTATTTCTTCTATAGAAG
AGATAGGGGTAGGGGCAGGATGAACGATTTATCCCCCTTTATCCGGATTAGAAGGCCATAGAGGGAGATCAGTAGATTTTGCTATTTTTTCTTTACA
CTTAGCTGGGGCATCTTCAATTATAGGAGCTATTAATTTTATTTCTACTATTTTGAATATACGTTTATATGGAATGAGAATGGAGAAGGTTAGATTAT
TTGTTTGATCAGTGTTAATTACAGCTGTTTTACTTTTATTATCATTACCTGTATTAGCAGGAGCTATTACTATATTATTGACGGATCGAAATTTTAAT
ACATCTTTTTTTGACCCTGCAGGGGGAGGGGATCCTATTTTGTTTCAACATTTGTTTTGATTTTTTGGTCACCCTGGAAGTTTAAA 


