รวมบทคัดยอ
โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ
ในการประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 14
วันที่ 10-12 ตุลาคม 2553

โรงแรมสุนียแกรนด แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร
จังหวัดอุบลราชธานี
(ดาวนโหลดบทคัดยอออนไลนไดที่ http:www.biotec.or.th/brt)

สารบัญ
หนา

ดานการจัดระบบสิ่งมีชีวิต
 การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียที่ผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากดินตะกอนปาชายเลน
 แบคทีเรียผลิตกรดน้ําสมสายชูชนิดใหมที่พบในประเทศไทย
 การศึกษาแบคทีเรียจากปมรากพืชสมุนไพรไทยตามลักษณะทางพันธุศาสตร คุณสมบัติทางชีวเคมี
และประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจน
 ความหลากหลายของยีสตในดินจากอุทยานแหงชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
และบทบาทในการยอยสลายอินทรียวัตถุในดิน
 ความหลากหลายของยีสตในลําไสแมลงที่กินเห็ดและไมเปนอาหาร
 ราน้ําสกุลใหม (Ascothailandia grenadoidia) และชนิดใหม (Canalisporium grenadoidia) ของโลกที่
พบในประเทศไทย
 การศึกษาตําแหนงทางอนุกรมวิธานของราน้ํา Phaeoisaria clematidis
 ความหลากหลายของราที่พบบนตนจากจากแหลงตางๆ ในประเทศไทย
 การศึกษาความหลากหลายของราที่เขาทําลายแมงมุมในแปลงศึกษามอสิงโต อุทยานแหงชาติเขาใหญ
 ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดราที่พบในเขตอุทยานแหงชาติเขานัน
 การสํารวจและศึกษาสังคมราที่ทําใหเนื้อไมผุในพื้นที่ปาชายเลนอุทยานแหงชาติหาดขนอม-หมูเกาะ
ทะเลใต
 การศึกษาความหลากหลายของ sessile rotifers (Gnesiotrocha, Monogononta, Rotifera) ในทะเลนอย
จังหวัดพัทลุง
 แกมมาริดแอมฟพอดในแนวปะการัง ทะเลอันดามัน
 ความหลากชนิดและการแพรกระจายของโคพีพอดกลุมคาลานอยดและไซโคลพอยดในเขตจังหวัด
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี
 อนุกรมวิธานของฮารแพคทิคอยโคพีพอดในแหลงสาหรายรากไม (Neomeris vanbosseae) จังหวัด
ระยอง โดยเนนศึกษาวงศ Ectinosomatidae
 ความหลากหลายทางสัณฐานวิทยาและการกระจายพันธุของกระชายเขา (Boesenbergia curtisii (Bak.)
Schltr.) วงศขิงขา (Zingiberaceae) ในภาคใตของประเทศไทย
 การศึกษาความหลากหลายของปุดคางคก (Etlingera littoralis) ในภาคใตของประเทศไทย
 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชสกุลเปราะ (Kaempferia) ในประเทศไทยจากขอมูลลําดับเบส
ดีเอ็นเอในคลอดโรพลาสต (psbA-trnH และ petA-psbJ) และลายพิมพเอเอฟแอลพี
 กายวิภาคศาสตรของใบและลําตนของเผายอย Thladianthinae (Cucurbitaceae) ในประเทศไทย
 กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของใบพืชสกุล Combretum Terminalia และ Lumnitzera
(Combretaceae) ในประเทศไทย
 พรรณไมสกุลบีโกเนีย (วงศบีโกนีเอซิอี) ของประเทศไทย
 ความหลากหลายของกลวยไมในอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง
 พืชถิ่นเดียวในเมืองไทยในเผาเวอรโนนิอี วงศทานตะวัน
 อนุกรมวิธานของพืชสกุลหางกระรอก (วงศถั่ว) ในประเทศไทย
 อนุกรมวิธานพืชวงศพุทราในประเทศไทย
 ความหลากหลายของพืชมีเมล็ดในปาชายน้ําตามแนวคลองศก จังหวัดสุราษฎรธานี
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พรรณไมวงศไมกระทอนของไทย
พรรณพฤกษชาติในบริเวณที่ราบน้ําทวมถึงลุมแมน้ําตรัง จังหวัดตรัง
พรรณพฤกษชาติบนลานหินแกรนิตบนเขาเหรงในจังหวัดสงขลา
การสรางฐานขอมูลแมลงหนอนปลอกน้ําของไทยในมุมมองความหลากหลาย: การสํารวจในพื้นที่เขื่อน
แมงัดสมบูรณชล จังหวัดเชียงใหม
ความหลากหลายของไรในโรงเก็บและไรฝุนในเขตภาคกลางของประเทศไทย
ความหลากชนิดและอนุกรมวิธานของแมลงผสมเกสรในอันดับ Hymenoptera ในพื้นที่อุทยานแหงชาติ
ทุงแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก – เพชรบูรณ
อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาบางประการของผีเสื้อหนอนมวนใบ วงศยอย Olethreutinae ในอุทยาน
แหงชาติเขาใหญ
ความหลากหลายของชนิดและถิ่นที่อยูอาศัยของแมงปองในอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง
ไสเดือนน้ําจืดสกุล Glyphidrilus ในประเทศไทย
ความหลากหลายของชนิดไสเดือนดินที่พบในภาคเหนือของประเทศไทย
กิ้งกือตะเข็บของไทย
ความหลากหลายของชนิดกิ้งกือในสวนยางพาราและพื้นที่ปาธรรมชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
การศึกษาความหลากชนิดของปูในแนวปะการัง บริเวณอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร จังหวัดพังงา
ความหลากหลายของชนิดของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกบริเวณเทือกเขาหินปูน จังหวัดสระบุรีและลพบุรี
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ดานชีววิทยาเชิงประชากรและวิวัฒนาการ
 วงศวานวิวัฒนาการของเชื้อรา Tubeufiaceae และ Capnodiales ในภาคเหนือของประเทศไทย
 การศึกษาจีโนมิกของขาววัชพืช (Oryza sativa f. spontanea) โดยใชดีเอ็นเอเครื่องหมายทางพันธุกรรม
ไมโครแซทเทลไลท
 นิเวศวิทยาเชิงพื้นที่ของตนอบเชยปาและราที่เปนปรสิตจําเพาะ
 ความสัมพันธทางพันธุกรรมของเต็งในปาเต็งรัง
 การใชเทคนิคอณูชีววิทยาในการจัดจําแนกและศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของแมลงเบียน
D. longicaudata ในประเทศไทย: โดยใช nuclear และ mitochondrial DNA
 ความสามารถในการเปนพาหะนําโรคมาลาเรียของยุงกนปลองกลุมสปชีสซับซอน Anopheles
barbirostris
 แมลงผสมเกสรกลุมผึ้ง (Order Hymenoptera : Superfamily Apoidea) ของสบูดาํ (Jatropha curcus
L.) ในประเทศไทย
 การศึกษาความหลากหลายของแมลงริ้นดํากลุม Simulium Nobile (Diptera: Simuliidae)
ในประเทศไทย
 ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็บและจุลชีพกอโรคที่มีเห็บเปนพาหะในภาคตะวันออกและ
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
 การศึกษาความหลากหลายทางชนิด และพลวัตประชากรของมอดเอมโบรเซีย (Ambrosia beetles)
(Coleoptera: Curculionidae; Scolytinae, Platypodinae) ในระบบนิเวศสวนทุเรียนเชิงเดี่ยวและเชิง
ผสมในพื้นที่ภาคใต
 การกระจายของแมงมุมกลุมชักใยในสวนยางพาราผานพื้นที่รอยตอระหวางสวนยางพาราและปาเขาไป
ยังบริเวณปาดานในของวนอุทยานควนเขาวัง จังหวัดสงขลา
 อิทธิพลของแหลงที่อยูอาศัยกับการสืบพันธุและความดกไขของปลาคอในประเทศไทย
II
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 กลยุทธการสุมตัวอยางเพื่อประมาณจํานวนชนิดของปลาภายในลําน้ําในประเทศไทย
 เปรียบเทียบประชาคมปลาระหวางแหลงหญาทะเล ปาชายเลน หาดทราย และหาดโคลน บริเวณอุทยาน
แหงชาติหาดขนอม หมูเกาะทะเลใต จังหวัดนครศรีธรรมราช
 การรุกรานของปลากดเกราะในแหลงน้ําในจังหวัดชลบุรี
 ผลของการปนเปอนแคดเมียมในสิ่งแวดลอมตอจุลกายวิภาคของตับของอึ่งน้ําเตา Microhyla fissipes
ในพื้นที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
 การคัดเลือกไพรเมอร ISSR เพื่อการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกบนา Hoplobatrachus
rugulosus ในประเทศไทย
 การกระจายทางภูมิศาสตรของเตานาแมโขง Malayemys subtrijuga และเตานามลายู Malayemys
macrocephala ในประเทศไทย
 วิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวภาพชวงมหายุคมีโสโซอิกในประเทศไทย

หนา
48
49
50
51
52
53
54

ดานนิเวศวิทยา
 ความหลากหลายของไลเคนและการติดตามตรวจสอบปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซดในบริเวณรอบ
โรงไฟฟาแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ป พ.ศ. 2552
 การติดตามตรวจสอบการเจริญอยางรวดเร็วของสาหราย Botryococcus braunii Kützing และคุณภาพ
น้ําในอางเก็บน้ําสถานีวิจัยและศูนยฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ จังหวัดเชียงใหม
 การศึกษานิเวศวิทยาของไบรโอไฟตอิงอาศัยตามแนวความสูงจากระดับน้ําทะเลในบริเวณเทือกเขา
นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
 แมลงหนอนปลอกน้ําตัวเต็มวัยเพื่อการติดตามตรวจสอบทางชีวภาพของคุณภาพน้ําบริเวณทางน้ําเขา
และทางน้ําออกของเขื่อน
 ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษยตอการแพรกระจายและความหลากหลายของกลุมแมลงน้ําและคุณภาพน้ํา
บริเวณลุมน้ําแมกลอง
 การประเมินคุณภาพลําธารแบบเร็วโดยใชสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินในพื้นที่ลุมน้ําแมโขง 2
 เมทริกซชีวภาพสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินสําหรับประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมพื้นที่ชุมน้ําในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
 องคประกอบไอออนในฮีโมลีมฟของตัวออนแมลงปอและคุณภาพน้ําในอางเก็บน้ําเหมืองถานหินบานปู
จังหวัดลําพูน
 การแขงขันระหวางปะการังแข็งตางชนิด บริเวณเกาะแตน จังหวัดสุราษฎรธานี ประเทศไทย
 นิเวศวิทยาการกินอาหารของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกในพื้นที่เกษตรและพื้นที่ปา จังหวัดนาน
 การสํารวจนกที่กระจายเมล็ดตองแตบที่สถานีวิจัยสัตวปาดอยเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม
 อิทธิพลของลักษณะทางภูมิศาสตรที่มีตอชุมชนของนกชายเลนที่อพยพมาใชพื้นที่ อาวไทยตอนใน
 รูปแบบการเคลื่อนที่ การกระจายเมล็ด และการใชพื้นที่เปดในปาโดยนกปาที่กินผลไมเปนอาหาร :
นกปรอดโองเมืองเหนือ (Alophoixus pallidus)
 การใชพื้นที่ของไกฟาพญาลอ (Lophura diardi) บนพื้นที่ปากึ่งดิบเขาระดับสูง ณ อุทยานแหงชาติ
เขาใหญ ประเทศไทย
 การศึกษาขนาดพื้นที่อยูอาศัยเบื้องตนของไกฟาพญาลอในสถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช จังหวัด
นครราชสีมา
 พฤติกรรมการกินของลิงวอกภูเขาที่วัดถ้ําปลา จังหวัดเชียงราย
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ศึกษารูปแบบของกระแสน้ําบริเวณหาดขนอมหมูเกาะ-ทะเลใต
วิธีหยอดเมล็ดสําหรับการฟนฟูระบบนิเวศปาดิบชื้นในภาคใตของประเทศไทย
ปลูกคืนฟนฟูปาอยางเปนธรรมชาติดวยตนมะเดื่อ
การตรวจสอบแบบจําลอง BIOME-BGC ผานการปรับเทียบขอมูลกับขอมูลดาวเทียม

หนา
71
72
73
74

ดานเศรษฐกิจ สังคม และภูมิปญญาทองถิ่น





เปรียบเทียบประสิทธิภาพอวนรุนเคย และ Darumas net ในการจับกุงเคยสกุล Acetes
การอนุรักษทรัพยากรชายฝงทะเล โดยการพัฒนาสาระการเรียนรูทองถิ่น กรณีศึกษาจังหวัดระยอง
วิถีชีวิตชุมชนลําธารปราสาทกับการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ
การประเมินความหลากหลายของชนิดพันธุไมและการสะสมคารบอนในระบบนิเวศปาไมโดยชุมชนมี
สวนรวมเพื่อการจัดการปาชุมชนบานหนองเตา อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม
 ความรู ความตระหนัก และพฤติกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของเกษตรกร
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
 การใชประโยชนและการอนุรักษความหลากหลายของพันธุพืชปา กรณีศึกษาชนเผากะหรางในเขต
อุทยานแหงชาติแกงกระจาน
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ดานการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ
 การศึกษาเปรียบเทียบการเก็บรักษาสปอรราทําลายแมลงแบบตางๆ โดยวิธี L–DRYING
 เห็ดนมเสือ (Lignosus rhinocerus (Cooke) Ryvarden) เห็ดเปนยาที่พบในอุทยานแหงชาติเขานัน
 การพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรียเพื่อใชเปนดัชนีชี้วัดคุณภาพดินในการปลูกขาว
อินทรียอยางยั่งยืน
 การประยุกตใชเทคนิคการศึกษาไดอะตอมและสาหรายเพื่อการพิสูจนศพจมน้ํา
 ความหลากหลายของพืชสกุล Ophiorrhiza ความหวังใหมของผูปวยโรคมะเร็ง
 การแยกและการพิสูจนเอกลักษณของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากผลและลําตนสันโสก
 การศึกษาเปรียบเทียบทางเภสัชเวทและฤทธิ์ตานออกซิเดชันของสมุนไพรน้ําคางกลางเที่ยง หญา
ตั๊กแตน และวานสะหรีกันไทร (วงศผักปราบ)
 การศึกษาเปรียบเทียบทางเภสัชเวทและฤทธิ์ตานออกซิเดชันของสมุนไพรไกเถื่อนปา วานขาวเหนียว
และโกฐทุงนา (วงศผักปราบ)
 ผลของการใชไสเดือนดิน Polypheretima elongate ตอคุณสมบัติทางดานกายภาพและเคมีบางประการ
ของดินเค็มนากุงรางในชุดดินระโนด
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ดานนโยบายการจัดการ
 โครงการศึกษาขอตกลงการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพในองคกร
วิจัยและพัฒนา
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ดานการจัดระบบสิ่งมีชีวิต

การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียที่ผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ
จากดินตะกอนปาชายเลน
BIODIVERSITY OF BIOSURFACTANT-PRODUCING BACTERIA IN MANGROVE
SEDIMENT
อทิพันธ เสียมไหม, Dina Riska, วรสันติ์ โสภณ, ศุภศิลป มณีรัตน*
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112
*E-mail: suppasil.m@psu.ac.th
ระบบนิเวศปาชายเลนเปนระบบนิเวศที่มีความหลากหลายสูงระบบหนึ่งในธรรมชาติ มีการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให
สามารถอยูรอดในสภาพที่มีการขึ้น-ลงของน้ําทะเล เนื่องดวยสภาพทางภูมิศาสตรของปาชายเลนที่เปนเหมือนตัวเชื่อม
ระหวางแผนดินและทะเลทําใหมีการสะสมของของเสียที่ถูกชะลางมาจากพื้นดิน อีกทั้งการคมนาคมขนสงและกิจกรรม
ตางๆ ของมนุษยที่เกี่ยวกับแมน้ําและทะเลนั้น ทําใหเกิดการปนเปอนของสารประกอบไฮโดรคารบอนและน้ํามัน ซึ่งสาร
ประเภทดังกลาวจะไมละลายน้ํา ดวยคุณสมบัติดังกลาวนี้เมื่อมีการปนเปอนในบริเวณปาชายเลนจึงทําใหกระบวนการ
ยอยสลายโดยธรรมชาติเปนไปไดยาก ในสภาพแวดลอมดังกลาวนั้นการยอยสลายที่เกิดขึ้นสวนใหญมาจากจุลินทรีย
หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สามารถยอยสลายน้ํามันหรือสารปนเปอนดังกลาวได การยอยสลายจะเกิดขึ้นโดยจุลินทรีย
สรางสารบางประเภทที่ทําใหความสามารถในการละลายน้ําของน้ํามันหรือสารประกอบไฮโดรคารบอนมีคาสูงขึ้น อีก
ทั้งยังทําใหสารดังกลาวเกิดเปนอิมัลชั่น ซึ่งมีสวนชวยใหการยอยสลายเกิดไดรวดเร็วขึ้น สารดังกลาวนี้เรียกวาสารลด
แรงตึงผิวชีวภาพ มีรายงานการวิจัยที่กลาวถึงความหลากหลายของจุลินทรียที่มีบทบาทในการชวยยอยสลายสาร
ปนเปอนโดยการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากหลายๆ แหลง แตยังไมเคยมีรายงานความหลากหลายของจุลินทรีย
กลุมดังกลาวในปาชายเลนของประเทศไทยมากอน จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถแยกเชื้อแบคทีเรียที่สามารถใช
น้ํามันหลอลื่นเครื่องยนตที่ใชแลวเปนแหลงอาหารได จํานวน 1033 ไอโซเลท มี 20 ไอโซเลทที่มีกิจกรรมของสารลดแรง
ตึงผิวชีวภาพ เมื่อวัดแรงตึงผิวของอาหารเลี้ยงเชื้อพบวา มี 5 สายพันธุที่คาการลดแรงตึงผิวสูงสุดมาจากเชื้อที่แตกตาง
กันคือ Acinetobacter และ Bacillus subtilis อยางละ 2 ไอโซเลท และอีกหนึ่งไอโซเลทจากเชื้อ Psedudomonas
putida จากขอมูลแสดงใหเห็นถึงความหลากหลายของจุลินทรียที่สามารถผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากปาชายเลน
ซึ่งมีศักยภาพที่จะประยุกตใชในการบําบัดการปนเปอนของสารประกอบพวกไฮโดรคารบอนและน้ํามันในสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะอยางยิ่งในปาชายเลน
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แบคทีเรียผลิตกรดน้ําสมสายชูชนิดใหมที่พบในประเทศไทย
NEW SPECIES OF ACETIC ACID BACTERIA IN THAILAND
ภัทรพร รัตนวารี (ยุคแผน)1,*, ทวีศักดิ์ มะลิมาศ1, วันเชิญ โพธาเจริญ1, สมบูรณ ธนาศุภวัฒน2,
Yuzo Yamada1
1
หนวยปฏิบัติการเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ปทุมธานี 12120
2
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
*E-mail: pattaraporn@biotec.or.th
การศึกษาความหลากหลายและอนุกรมวิธานของแบคทีเรียผลิตกรดน้ําสมสายชูสวนใหญจะศึกษาในแหลงที่มีน้ําตาล
หรือแอลกอฮออลที่มีสภาพเปนกรด เชน เบียร ไวน น้ําสมสายชูหมัก เปนตน แตในระยะ 10 ป ที่ผานมาไดมีการคัด
แยกและศึก ษาอนุกรมวิธ านของแบคทีเรียผลิตกรดน้ํา สมสายชูจากแหลง อื่น ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะ
ประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต เชน ไทย ฟลิบปนส อินโดนีเซีย ทําใหมีการรายงานแบคทีเรียผลิตกรด
น้ําสมสายชูชนิดและสกุลใหมเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากอยางรวดเร็ว โดยปจจุบันไดมีการจําแนกชนิดแบคทีเรียผลิตกรด
น้ําสมสายชูเปน 12 สกุล ซึ่งประกอบดวยแบคทีเรียทั้งสิ้น 57 ชนิด โดยในจํานวนนี้เปนแบคทีเรียสกุลใหมที่คนพบครั้ง
แรกในประเทศไทย จํานวน 3 สกุล ไดแก สกุล Neoasaia สกุล Tanticharoenia และสกุล Ameyamaea และมีการ
รายงานแบคทีเรียผลิตกรดน้ําสมสายชูชนิดใหมที่พบครั้งแรกในประเทศไทยจํานวน 9 ชนิด ไดแก Asaia siamensis,
Asaia krungthepensis, Asaia lannensis, Neoasaia chiangmaiensis, Tanticharoenia sakaeratensis,
Ameyamaea chiangmaiensis, Gluconobacter thailandicus, Gluconobacter kanchanaburiensis และ
Gluconobacter wancherniae นอกจากนี้ยังมีแบคทีเรียชนิดใหมที่ยังรอการศึกษาพิสูจนอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งจาก
การศึกษาที่ผานมาแสดงใหถึงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรชีวภาพ และความหลากหลายของแบคทีเรียผลิตกรด
น้ําสมสายชูที่พบในประเทศไทย

2

รวมบทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ : การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 14
10-12 ตุลาคม 2553 โรงแรมสุนียแกรนด แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จ.อุบลราชธานี

การศึกษาแบคทีเรียจากปมรากพืชสมุนไพรไทยตามลักษณะทางพันธุศาสตร คุณสมบัตทิ าง
ชีวเคมี และประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจน
STUDY OF ROOT NODULE BACTERIA ISOLATED FROM THAI MEDICINAL PLANTS ON
THE BASIS OF MOLECULAR CHARACTERIZATION, BIOCHEMICAL PROPERTIES AND
NITROGEN FIXING ABILITY
นีลวรรณ พงศศิลป1,*, พงศระวี นิ่มนอย2,3, อัจฉรา นันทกิจ4, สายสมร ลํายอง2, หนึ่ง เตียอํารุง5,
นันทกร บุญเกิด5
1
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
2
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200
3
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140
4
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
5
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
*E-mail: neelawan@su.ac.th
ทําการแยกเชื้อแบคทีเรีย 215 ไอโซเลท จากปมรากของพืชสมุนไพร 3 ชนิด ไดแก คราม (Indigofera tinctoria)
กวาวเครือ (Pueraria mirifica) และโลติ๊น (หางไหล) (Derris elliptica Benth.) ที่เจริญตามธรรมชาติในแหลงพื้นที่ 16
จังหวัดในประเทศไทย จากการวิเคราะหรูปแบบของ randomly amplified polymorphic DNA (RAPD) พบวาไดทั้งสิ้น
92 รูปแบบ แสดงถึงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อเหลานี้ จากนั้นคัดเลือกเชื้อ 56 สายพันธุ เปนตัวแทนของ
เชื้อแบคทีเรียที่แยกได นํามาศึกษาคุณลักษณะทางฟโนไทปและจีโนไทป พบวาเชื้อทุกสายพันธุมีรูปแบบของ
คุณลักษณะเฉพาะตัว ผลการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดของยีน 16S rDNA ระบุไดวา เชื้อแบคทีเรียปมรากของคราม
จัดอยูใน 4 สกุล ไดแก Rhizobium, Sinorhizobium, Bradyrhizobium และ Cupriavidus เชื้อที่เกิดปมกับกวาวเครือ
จัดอยูใน 2 สกุล ไดแก Rhizobium และ Bradyrhizobium สวนโลติ๊นสามารถเกิดปมรากกับเชื้อแบคทีเรียใน 3 สกุล
ไดแก Rhizobium, Sinorhizobium และ Bradyrhizobium จากการศึกษาผลของการใชกลาเชื้อตอ community
structure ของแบคทีเรียในดินรอบรากพืชทั้ง 3 ชนิด โดยเทคนิค Denaturing Gradient Gel Electrophoresis
(DGGE) พบวา community structure ของแบคทีเรียในดินรอบรากพืชทั้ง 3 ชนิดมีความแตกตางกันตามเดนโดแกรม
และคาดัชนี Sorensen และพบวาชนิดของพืชมีผลตอ community structure ของแบคทีเรียในดินรอบรากพืชมากกวา
การใชกลาเชื้อ คา ribotype richness ซึ่งแสดงถึง species diversity มีคาสูงสุดในดินรอบรากคราม รองลงมาเปนดิน
รอบรากกวาวเครือ และ โลติ๊น จากการวิเคราะหการตรึงไนโตรเจน สามารถคัดเลือกสายพันธุที่มีประสิทธิภาพในการ
ตรึงไนโตรเจนและเพิ่มผลผลิตของพืชได
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ความหลากหลายของยีสตในดินจากอุทยานแหงชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย และบทบาทในการยอยสลายอินทรียวัตถุในดิน
DIVERSITY OF YEAST IN SOIL FROM NATIONAL PARKS IN THE NORTH EASTERN
PART OF THAILAND AND THEIR ROLE IN DEGRADATION OF ORGANIC MATTERS
IN SOIL
รุงลักษณ แกววิเชียร*, นันทนา สีสุข, สาวิตรี ลิ่มทอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร 10900
*E-mail: runglukk@hotmail.com
การศึกษาความหลากหลายของยีสตในดินจากปาไมในเขตรักษาพันธุสัตวปา 2 แหง อุทยานแหงชาติ 9 แหง
วนอุทยานแหงชาติ 3 แหง และปาไมอื่นอีก 8 แหงใน 8 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย โดยเก็บดิน
60 ตัวอยาง มาแยกยีสตดวยเทคนิคการเพิ่มจํานวน ไดยีสต 102 สายพันธุ เมื่อจัดจําแนกโดยอาศัยอนุกรมวิธานระดับ
โมเลกุลดวยการเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทดในโดเมน D1/D2 ของ LSU rRNA gene พบวายีสต 81 สายพันธุ จัด
จําแนกเปนสปชีสที่รูจักแลวในไฟลัม Ascomycota 11 สกุล (32 สปชีส) คือสกุล Candida, Geotrichum,
Debaryomyces, Kazachstania, Kluyveromyces, Kodamaea, Pichia, Tetrapisispora, Torulaspora, Williopsis
และ Zygosaccharomyces และอยูในไฟลัม Basidiomycota 1 สายพันธุ คือ Trichosporon mycotoxinivorans
สวนอีก 12 สายพันธุ เหมือนกับสปชีสที่ยังไมมีการอธิบาย และ 6 สายพันธุ อาจเปนสปชีสที่รูจักแลวหรือสปชีสใหมที่
ตองมีการศึกษาเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังพบ 2 สายพันธุ เปนสปชีสใหม ในรายงานนี้เสนอยีสตสปชีสใหมโดยอาศัย
อนุกรมวิธานพอลิฟาซิกรวม 4 สปชีส คือ Candida mokdahanensis sp. nov. และ Geotrichum phurueaensis sp.
nov. เสนอจากสายพันธุที่เปนสปชีสใหม สวน Candida asiatica sp. nov. และ Candida sekii sp. nov. เสนอจาก
สายพันธุที่เหมือนกับสปชีสที่ยังไมมีการอธิบาย จากการทดสอบการยอยสลายเซลลูโลส ไซแลน และแปง พบยีสตที่
ยอยสลายไมโครคริสตอลไลนเซลลูโลสและคารบอกซิลเมทิลเซลลูโลส 9 สปชีส คือ C. glabrata, C. nivariensis,
C. pararugosa, C. mokdahanensis, C. sekii, T. globosa, W. saturnus var. mrakii, Candida sp. และ
Torulaspora sp. ยีสตที่ยอยสลายไซแลนไดมี 4 สปชีส คือ C. pararugosa, C. sekii, T.globosa และ Torulaspora
sp. และยีสตที่ยอยสลายแปงไดมี 5 สปชีส คือ C. pseudolambica, G. fragrans, P. sporocuriosa, Trichosporon
mycotoxinivorans และ Geotrichum sp.
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ความหลากหลายของยีสตในลําไสแมลงที่กนิ เห็ดและไมเปนอาหาร
DIVERSITY OF YEASTS ENDOSYMBIONT FROM MUSHROOM-FEEDING AND WOODFEEDING BEETLE GUTS
ศศิธร จินดามรกฎ1,*, เจเน็ต เจนนิเฟอร เหลืองสะอาด1, สุกัญญา นิติยนต1, สุชาดา มงคลสัมฤทธิ1์ ,
อาทิตย คนสนิท1 สุทิพา ธนพงศพิพัฒน1 และ เมริดิท แบลคเวล2
1
หนวยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12120, 2Department of Biological Sciences, Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana 70803,
USA, *E-mail: Sasitorn@biotec.or.th
ยีสตเปนจุลินทรียชนิดหนึ่งที่มีความหลากหลาย พบไดทั่วไปในสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติทั้งบนบก ในน้ําจืดและน้ําเค็ม
และเปนที่ทราบกันดีวาประเทศไทยเปนแหลงที่มีความหลากหลายของจุลินทรียคอนขางมาก จากการสํารวจความ
หลากหลายของยีสตที่พบในแหลงธรรมชาติของประเทศไทยเชน ดอกไม ใบไม ขุยแมลง (Insect frass) มอส และเห็ด
พบวาแหลงวัสดุธรรมชาติเหลานี้มีความหลากหลายของยีสตมาก โดยมีการรายงานยีสตสายพันธุใหมที่พบในประเทศ
ไทยจํานวนมากกวา 70 สายพันธุ แตยังมีแหลงอาศัยของยีสตอีกหลายแหลงที่ไมเคยมีการศึกษามากอน แหลงที่
นาสนใจก็คือ ลําไสแมลงที่กินเห็ด และไมเปนอาหาร เนื่องจากในลําไสแมลงมีสภาวะที่คอนขางจําเพาะ และยีสตที่พบ
ในลําไสแมลงนั้นอาจจะมีเอนไซมที่ชวยในการยอยไซโลส และไซแลน จากการศึกษาโดยเก็บตัวอยางแมลงที่อาศัยอยู
กับดอกเห็ด และไม ในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ จ.นครราชสีมา และ อุทยานแหงชาติเขานัน จ. นครศรีธรรมราช
สามารถคัดแยกยีสตได 188 สายพันธุ จากการศึกษาชนิดของยีสตโดยวิธีการหาลําดับนิวคลีโอไทดที่บริเวณ 26S
rDNA พบวายีสตที่พบในลําใสแมลงมีทั้งยีสตในกลุม Ascomycetous yeast (Candida, Debaryomyces และ
Pichia) และ Basidiomycetous yeast (Cryptococcus, Rhodotorular และ Trichosporon) โดยพบยีสตสายพันธุ
ใหม 9 สายพันธุ และในการศึกษาครั้งนี้สามารถคัดแยกไดยีสต Pichia stipitis ซึ่งมีรายงานวายีสตชนิดนี้สามารถใช
น้ํ า ตาลไซโลสซึ่ ง เป น องค ป ระกอบหลั ก ของเฮมิ เ ซลลู โ ลสในเศษวั ส ดุ เ หลื อ ใช ท างการเกษตร เพื่ อ ประยุ ก ต ใ ช ใ น
กระบวนการหมักเพื่อผลิตแอลกอฮอลสําหรับใชเปนเชื้อเพลิงในอนาคตตอไป
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ราน้ําสกุลใหม (Ascothailandia grenadoidia) และชนิดใหม (Canalisporium grenadoidia)
ของโลกที่พบในประเทศไทย
WOOD-INHABITING FRESHWATER FUNGI FROM THAILAND: ASCOTHAILANDIA
GRENADOIDIA GEN. ET SP. NOV., CANALISPORIUM GRENADOIDIA SP. NOV.
นัฐวุฒิ บุญยืน*, วีระ ศรีอินทรสุทธิ์, สาทินี ซื่อตรง, จารุวรรณ เชื้อสีหะรณชัย, สมศักดิ์ ศิวิชัย,
อีวาน เบนจามิน กาเร็ธ โจนส
หองปฏิบัติการราวิทยา หนวยปฏิบัติการเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จ.ปทุมธานี 12120
*E-mail: Nattawut@biotec.or.th
ราน้ําสกุลใหม Ascothailandia grenadoidia ถูกคนพบและคัดแยกไดจากไมโมกมัน (Wrigtia tomentosa) ในแหลง
น้ําธรรมชาติบริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา-บาลา จังหวัดนราธิวาส ราสกุลใหมนี้มีลักษณะการสืบพันธุแบบอาศัย
เพศ โดยผลิตโครงสรางการสืบพันธุเปนรูปคนโท คอนขางกลม สีน้ําตาลเขม มีรูเปดสําหรับปลดปลอยสปอร ภายในพบ
ถุงหุมสปอรรูปทรงกระบอกแทรกตัวอยูกับเสนใยที่เปนหมัน ปากถุงเปนรูเปดทางเดียว รอบปากไมทําปฏิกิริยากับสี
ยอมเมลเซอร สปอรเปนรูปกระสวย ปลายเรียวมน มีผนังกั้น 3 ผนัง เมื่อเลี้ยงเชื้อบนอาหารแข็ง CMA พบวาโครงสราง
สืบพันธุเปนระยะไมอาศัยเพศ โดยสปอรมีลักษณะแตกตางจากราชนิดอื่น เมื่อตรวจสอบแลวพบวาเปนราชนิดใหม
Canalisporium grenadoidia การจัดจําแนกตามหลักอนุกรมวิธานนี้อาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยา โดยเปรียบเทียบ
กับราสกุล Ascotaiwania และ Savoryella รวมทั้งใชเทคนิคทางอณูชีววิทยาบริเวณยีน 18S, 28S และ 5.8S rDNA
ดวยโปรแกรมทางวิธีมัธยัสถสูงสุดและการอนุมานแบบ Bayesian เมื่อวิเคราะหความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการแลว
พบวาราชนิดใหม A. grenadoidia มีสายสัมพันธใกลชิดกับ C. elegans และจัดอยูในชั้น Sordariomycetes ชั้นยอย
Hypocreomycetidae โดยหลักฐานดังกลาว สนับสนุนการนําเสนอราชนิดนี้เปนราสกุลใหม
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การศึกษาตําแหนงทางอนุกรมวิธานของราน้ํา Phaeoisaria clematidis
A STUDY OF TAXONOMIC POSITION OF PHAEOISARIA CLEMATIDIS
วีระ ศรีอินทรสุทธิ์*, นัฐวุฒิ บุญยืน, จารุวรรณ เชื้อสีหะรณชัย และสมศักดิ์ ศิวิชัย
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จ.ปทุมธานี 12120
*E-mail: veera@biotec.or.th
Phaeoisaria clematidis เปนราน้ําที่เจริญเติบโตแบบไมอาศัยเพศ พบทั่วไปในดิน ซากพืช และแหลงน้ําธรรมชาติ มี
บทบาทสําคัญในการยอยสลาย ปจจุบันพบวาราชนิดนี้ฉวยโอกาสกอโรคในคน โดยติดเชื้อที่ผิวหนังในบริเวณชั้น
เคอราติน เชน เยื่อบุตา หนาอก ปลายเล็บ เปนตน จากการศึกษาโดยอาศัยเทคนิคทางอณูชีววิทยาบริเวณยีน18S และ
28S rDNA เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการ โดยใชราในสับ คลาส Sordariomycetidae และ
Hypocreomycetidae จํานวน 85 แท็กซากับรา Phaeoisaria clematidis 20 สายพันธุ ดวยโปรแกรมทางวิธีมัธยัสถ
สูงสุดและการอนุมานแบบ Bayesian โดยมี Lindra thalassiae และ Lulworthia grandispora ตรึงรากแผนภูมิตนไม
ผลการวิเคราะหพบวาตําแหนงทางอนุกรมวิธานของ Phaeoisaria clematidis จัดกลุมอยูรวมกับสับคลาส
Hypocreomycetidae แตไมระบุแนชัดในลําดับใด (Hypocreomycetidae Incertae sedis) นอกจากนี้ลําดับ
วิวัฒนาการยังชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางราที่สืบพันธุแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศดวย โดยรูปแบบที่ไมอาศัย
เพศจะดํารงชีวิตเปนรายอยสลายในแหลงน้ําธรรมชาติทั่วไป ในขณะที่ราที่มีการสรางการสืบพันธุแบบอาศัยเพศจะ
สามารถปรับตัวและฉวยโอกาสกอโรคได

ความหลากหลายของราที่พบบนตนจากจากแหลงตางๆ ในประเทศไทย
BIODIVERSITY STUDY OF FUNGI ON NYPA FRUITICANS FROM VARIOUS REGIONS
OF THAILAND
อภิลักษณ ลอยลอง*, อีวาน เบนจามิน กาเร็ท โจนส, ณัฐวุฒิ รุงจินดามัย, รัตเขตร เชยกลิ่น,
สุจินดา สมหมาย, จริยา สากยโรจน
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
*E-mail: apilux.loi@biotec.or.th
ตนจากเปนพืชตระกูลปาลมชนิดหนึ่งซึ่งเจริญเติบโตอยูไดตั้งแตบริเวณพื้นที่ริมแมน้ําที่มีลักษณะดินเปนโคลนเลน ปาก
แมน้ําที่มีทางไหลออกสูทะเลไปจนถึงปาชายเลน ลักษณะดังกลาวทําใหตนจากเปนปาลมที่เจริญเติบโตไดดีในน้ํา
โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณที่เปนน้ํากรอย สภาวะดังกลาวทําใหตนจากเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวขนาดเล็กไดแก
ปู หอย และจุลินทรียหลายชนิด ทั้งแบคทีเรีย รา และสาหราย โดยราเปนจุลินทรียที่เปนผูยอยสลายที่สําคัญบนตนจาก
ผลการศึ ก ษาเชื้ อ ราบนซากต น จากจากแหล ง ต า งๆ ในประเทศไทย 6 จั ง หวั ด ทั้ ง ในภาคใต ภาคกลาง และภาค
ตะวันออก จากจํานวนตัวอยาง 331 ตัวอยาง พบเชื้อรากลุมแอสโคมัยซีทมากที่สุด จํานวน 48 ชนิด เชื้อราที่สืบพันธุ
แบบไมอาศัยเพศ 19 ชนิด ซีโลมัยซีท 3 ชนิด และ เบซิดิโอมัยซีท 2 ชนิด ทั้งนี้เชื้อราชนิดที่พบบอยจากทั้ง 6 แหลงมี
จํานวน 3 ชนิด ไดแก Linocarpon appendiculatum, Astrosphaeriella striatispora, Trichocladium nypae ซึ่งเชื้อ
ราทั้ง 3 ชนิดดังกลาวยังพบในทุกแหลงที่เก็บตัวอยางอีกดวย ทั้งนี้เชื้อราที่สามารถเจริญเติบโตบนซากตนจากเหลานี้
สามารถนํามาใชประโยชนดานการตรวจหาเอนไซมและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีประโยชนได
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การศึกษาความหลากหลายของราที่เขาทําลายแมงมุมในแปลงศึกษามอสิงโต
อุทยานแหงชาติเขาใหญ
BIODIVERSITY OF INSECT FUNGI ON SPIDERS FROM MO SINGTO PLOT KHAO YAI
NATIONAL PARK
กนกศรี ทัศนาทัย, สุชาดา มงคลสัมฤทธิ์*, เจนนิเฟอร เหลืองสอาด, อาทิตย คนสนิท,
ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย, วาสนา นอยศรีภูมิ, รัฐศาสตร สมนึก
หนวยปฏิบัติการเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
*E-mail: suchada@biotec.or.th
การศึกษาความหลากหลายของราที่เขาทําลายแมลงและแมงมุมในแปลงศึกษามอสิงโต อุทยานแหงชาติเขาใหญนี้ได
ดําเนินงานวิจัยโดยกําหนดพื้นที่แปลงศึกษาถาวร จํานวน 3 แปลง ขนาด 20 x 20 เมตร (แปลง A, B และ C)
วัตถุประสงคหนึ่งของโครงการคือ การจําแนกชนิดของแมลงที่ถูกราเขาทําลายและปรากฏในแปลงศึกษา ซึ่งจากการ
สํารวจและติดตามผลชวงระยะเวลา 17 เดือนที่ผานมา พบวาแมงมุมเปนกลุมที่ถูกราเขาทําลายและเจริญรองมาจาก
กลุมของมด โดยมีราชนิดตางๆ ที่เขาทําลายและเจริญบนแมงมุมที่สํารวจไดจากแปลงศึกษาธรรมชาติ ทั้ง 3 แปลงนี้
ไดแก Akanthomyces novoguineensis, A. aranearum A. websteri, Cordyceps sp., Hirsutella sp., Isaria
javanica, Isaria sp., Gibellula pulchra, Gibellula sp. Torrubiella cf. neofusiformis โดยราชนิดที่พบมากที่สุดคือ
A. novoquineensis และเปนราชนิดเดน (dominant species) ในแปลงศึกษาธรรมชาติ C โดยคิดเปน 45 เปอรเซ็นต
ของจํานวนราชนิดตางๆ ทั้งหมดที่สํารวจพบจากแปลงศึกษาธรรมชาติ C เพื่อทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการเจริญของรา
ตอแมงมุม จึงไดมีการศึกษาขอมูลความหนาแนนและชนิดของตนไมที่พบในแตละแปลง เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหเชิง
ความสัมพันธตอไป
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ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดราที่พบในเขตอุทยานแหงชาติเขานัน
DIVERSITY OF FUNGI FROM KHAO NAN NATIONAL PARK
ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย1, รัตเขตร เชยกลิ่น1, สายัณห สมฤทธิ์ผล1, มานพ แกวชัด2, พัฒนพร รินทจักร2
1
หองปฏิบัติการราวิทยา หนวยปฏิบัติการเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติ 113 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
2
อุทยานแหงชาติเขานัน อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80000
*E-mail: prasert@biotec.or.th
การสํารวจเห็ดราในเขตอุทยานแหงชาติเขานัน ซึ่งไดทําการสํารวจใน 3 พื้นที่ คือ เสนทางศึกษาธรรมชาติคลองกลาย
เสน ทางศึก ษาธรรมชาติป าประ และเสน ทางศึก ษาธรรมชาติ บั ว แฉกใหญ พบวา มีค วามหลากหลายทางชีว ภาพ
คอนขางสูงดังจะเห็นไดจากจํานวนตัวอยางและชนิดของเห็ดราทั้ง 3 กลุมที่สํารวจพบคอนขางมากและหลากหลาย คือ
เห็ดรากลุมที่ยอยสลายซากพืชซึ่งคัดแยกจากซากใบไม กานใบและซากเมล็ดสามารถจัดจําแนกได 29 สกุล และสกุลที่
พบไดมากที่สุดในการรายงานครั้งนี้คือ Wiesneriomyces เห็ดรากลุม Basidiomycota สามารถจัดจําแนกไดเปน 11
อันดับ และสามารถจัดจําแนกในระดับสกุลได 43 สกุล ตัวอยางที่สํารวจพบสวนใหญอยูในอันดับ Polyporales เห็ดรา
กลุม Xylariaceae สามารถจัดจําแนกไดเปน 9 สกุลและตัวอยางที่พบมากที่สุดเปนตัวอยางในสกุล Xylaria และ
Hypoxylon ตามลําดับ และจะเห็นไดวาบริเวณเสนทางศึกษาธรรมชาติคลองกลายมีความหลากหลายทางชีวภาพของ
เห็ดราสูงที่สุด รองลงมาคือเสนทางศึกษาธรรมชาติปาประและเสนทางศึกษาธรรมชาติบัวแฉกใหญตามลําดับ สวน
ความคลายคลึงกันของสังคมเห็ดรายอยสลายซากพืชพบวาเสนทางศึกษาธรรมชาติบัวแฉกใหญและเสนทางศึกษา
ธรรมชาติคลองกลายมีความคลายคลึงกันของสังคมเห็ดรามากที่สุด รองลงมาคือเสนทางศึกษาธรรมชาติปาประและ
เสนทางศึกษาธรรมชาติคลองกลาย และที่มีความคลายคลึงกันนอยที่สุดไดแกเสนทางศึกษาธรรมชาติบัวแฉกใหญและ
เสนทางศึกษาธรรมชาติปาประ สวนความคลายคลึงกันของเห็ดราในกลุม Basidiomycete และเห็ดรากลุม
Xylariaceae นั้น อยูในกระบวนการจัดจําแนกชนิดของเห็ดราและวิเคราะหขอมูลตอไป
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การสํารวจและศึกษาสังคมราที่ทาํ ใหเนื้อไมผุในพืน้ ที่ปาชายเลนอุทยานแหงชาติหาดขนอมหมูเกาะทะเลใต
ASSESSMENT OF WOOD-ROTTING FUNGAL COMMUNITY ASSOCIATED WITH
MANGROVE FORESTS AT HAD KHANOM-MU KO THALE TAI NATIONAL PARK
จริยา สากยโรจน*, สิตา ปรีดานนท, สาทินี ซื่อตรง, อี บี กาเร็ธ โจนส
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
*E-mail: jariyask@biotec.or.th
โรคโคนเนา (butt rot) จัดเปนโรคพืชชนิดหนึ่งที่สรางปญหาใหกับระบบนิเวศปาชายเลนและสงผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจกับทรัพยากรชีวภาพในชุมชน โดยโรคนี้ไดทําลายตนไมที่สําคัญในปาชายเลนไปเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ
ไมตะบูนขาวในเขตอุทยานแหงชาติหาดขนอม-หมูเกาะทะเลใต จ. นครศรีธรรมราช จากการสํารวจตั้งแต ม.ค. – ก.ค.
2553 พบวาตนตะบูนขาวที่เปนโรคนี้จะมีอาการเนื้อไมผุ กิ่งหักโคน ลําตนกลวงเปนโพรงขนาดใหญ และยืนตนตายใน
ที่สุด โดยตนที่มีขนาดใหญ (เสนรอบวง > 50 ซม.) มีอัตราการเปนโรคและตายสูงกวาตนที่มีขนาดเล็ก (เสนรอบวง
< 50 ซม.) อัตราการเกิดโรคใน 4 แปลงทดลอง (บริเวณที่ทําการอุทยานฯ และบริเวณคลองขนอม) อยูระหวาง
29-94% จากการศึกษาบริเวณรอยโรค พบเห็ดรากลุมที่คาดวานาจะเปนสาเหตุสําคัญของโรค เจริญอยูทั้งในรอย
แผล ที่กลางลําตน โคนตน และบริเวณรากของตนตะบูนขาว เมื่อเก็บตัวอยางเห็ด 83 ตัวอยางมาวินิจฉัยดวย
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและขอมูลดีเอ็นเอ พบวาเปนเห็ดสกุล Phellinus และสกุลที่ใกลเคียงกับ Inonotus อันดับ
Hymenochaetales ไฟลัม Basidiomycota ทั้งนี้กําลังอยูในระหวางการพิสูจนและเทียบเคียงวาจะเปนชนิดใด ขอมูล
ที่ไดจะเปนองคความรูพื้นฐานของความสัมพันธระหวางรากอโรคและพืชเจาบาน อีกทั้งราที่คัดแยกไดนอกจากมี
ศักยภาพในการนําไปใชประโยชนเปนแหลงพันธุกรรมใหม แหลงเอนไซมที่มีศักยภาพสูงแลว ยังเปนแหลงสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพใหมๆ อีกดวย
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การศึกษาความหลากหลายของ Sessile Rotifers (Gnesiotrocha, Monogononta, Rotifera)
ในทะเลนอย จังหวัดพัทลุง
DIVERSITY OF SESSILE ROTIFERS (GNESIOTROCHA, MONOGONONTA, ROTIFERA) IN
THALE NOI LAKE, PHATTHALUNG PROVINCE
ภูริพงศ เมฆสุวรรณ1,*, พรศิลป ผลพันธิน1, Hendrik Segers2
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112
2
Freshwater Laboratory, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Vautierstraat 29, 1000 Brussels,
Belgium, *E-mail: puripongbio@hotmail.com
Sessile rotifers เปนแพลงกตอนสัตวในไฟลัมโรติเฟอรา ที่ความรูความเขาใจในเรื่องความหลากหลายของสัตวกลุมนี้
ในประเทศไทยไดจากเพียงการศึกษาเดียวกอนหนานี้ หรือแมแตในระดับภูมิภาคและระดับโลกยังคงมีไมมากนักเมื่อ
เทียบกับสมาชิกกลุมอื่นในไฟลัม จากที่มีรายงานวาพืชน้ําเปนที่อยูอาศัยหลักของ sessile rotifers การศึกษาครั้งนี้จึง
เลือกศึกษาพืชน้ําจํานวน 15 ชนิด ในทะเลนอย จ. พัทลุง ซึ่งทะเลนอยเปนทะเลสาบที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
สูง มีระบบนิเวศวิทยาที่ซับซอน และถูกประกาศใหเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ (Ramsar Site) แหง
แรกของประเทศไทย ทําการเก็บตัวอยางพืชน้ําเฉพาะสวนที่อยูใตผิวน้ํา นําไปตรวจสอบและระบุชนิดของ sessile
rotifers ในหองปฏิบัติการ ผลการศึกษาพบ sessile rotifers ทั้งสิ้น 45 ชนิด ในจํานวนนี้ พบชนิดที่คาดวาจะเปนชนิด
ใหมของโลกจํานวน 2 ชนิด ชนิดที่พบครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและประเทศไทย จํานวน 8 ชนิด และ
28 ชนิด ตามลําดับ เมื่อทําการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ sessile rotifers และตรวจสอบเอกสารทาง
อนุกรมวิธานที่เกี่ยวของ พบวามี 1 ชนิด ที่อาจตองเสนอใหมีการยายชื่อสกุล (genus) ไปเปนสกุลอื่น และอีกหลาย
ชนิดพบปญหาทางอนุกรมวิธานที่ตองไดรับการศึกษาตอไปในอนาคต จํานวนชนิดทั้งหมดที่พบในการศึกษาครั้งนี้เปน
จํานวนที่มากที่สุดที่เคยมีรายงานกอนหนานี้ (ทั่วโลก) ในการศึกษาความหลากหลายของ sessile rotifers ในแหลงน้ํา
หรือแหลงอาศัยเพียงแหลงเดียว ขอมูลทั้งหมดนี้อาจใชเพื่อสนับสนุนแนวคิดที่จะขอการประกาศขยายเขตพื้นที่ชุมน้ํา
ทะเลนอยในอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ํา (Ramsar Convention) ใหครอบคลุมมากขึ้น โดยอาจรวมถึงทะเลสาบ
สงขลาดวยตามความจํานงของสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม อันจะนําไปสูความตระหนักหวงแหนของชุมชน
ในพื้นที่ตอทรัพยากรธรรมชาติที่มี และรายไดของชุมชนอาจเพิ่มขึ้นจากการเยี่ยมชมของผูสนใจทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
นอกจากนี้ขอมูลของจํานวนชนิดสามารถนําไปใชเพื่อติดตามประเมินผลสภาพเชิงนิเวศวิทยาของทะเลนอย ที่ปจจุบัน
รายรอบไปดวยกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนในพื้นที่เอง
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แกมมาริดแอมฟพอดในแนวปะการัง ทะเลอันดามัน
GAMMARID AMPHIPODS IN CORAL REEFS OF ANDAMAN SEA
กรอร วงษกําแหง*, พรศิลป ผลพันธิน
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จ.สงขลา 90112; *E-mail: koraon@gmail.com
ทําการศึกษาแกมมาริดแอมฟพอดในแนวปะการังในเขตทะเลอันดามัน ตั้งแตจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และสตูล
จํานวน 8 สถานี โดยแบงเปนแนวปะการังริมฝงจํานวน 2 สถานีและแนวปะการังในเกาะบริวารที่อยูหางฝงจํานวน 6
สถานี ตั้งแตป 2551-2553 พบแอมฟพอดทั้งหมด 20 ชนิดจาก 13 ครอบครัว แอมฟพอดวงศที่พบความหลากชนิด
มากที่สุดคือ Hadziidae และ Photidae พบวงศละสามชนิด แอมฟพอดที่เปนชนิดเดนที่พบทุกจุดเก็บคือ Urothoe

spinidigitus จากครอบครัว Urothoidae หมูเกาะสิมิลันเปนบริเวณที่พบความหลากชนิดของแอมฟพอดมากที่สุดคือ
20 ชนิด ขณะที่เกาะโหลนพบความหลากชนิดของแอมฟพอดนอยที่สุดคือ 16 ชนิด แอมฟพอดที่พบเปนรายงานครั้ง
แรกในทะเลอันดามันคือ Urothoe spinidigitus, Leucothoe spinicapar, Synchelidium tropicalis และ
Mandibulophoxus macrocoxa

ความหลากชนิดและการแพรกระจายของโคพีพอดกลุมคาลานอยดและไซโคลพอยด
ในเขตจังหวัด สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี
SPECIES DIVERSITY AND DISTRIBUTION OF CALANOID AND CYCLOPOID COPEPODS
IN SUPHANBURI, KANCHANABURI, RATCHABURI AND PHETCHABURI PROVINCES
กมลวรรณ คุมพุฒ*, ละออศรี เสนาะเมือง
ศูนยวิจัยอนุกรมวิธานประยุกต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002
*E-mail: tortoise_pla@hotmail.com
แหลงน้ําชั่วคราว (temporary water-bodies) เปนแหลงที่มีน้ําทวมขังชั่วคราวหรือบางเวลาเทานั้น มักเปนแหลงน้ํา
ขนาดเล็กหรือแหลงน้ําขนาดใหญที่ตื้น มีน้ําขังเฉพาะในฤดูฝน เมื่อถึงฤดูแลงน้ําจะแหง เชน บอตื้น ๆ ขนาดเล็ก บอ
หรือคลองขางถนน แองน้ําในนาขาว เปนตน สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในแหลงน้ําชั่วคราวนี้ตองมีการปรับตัวแบบพิเศษ
เพื่อที่จะสืบพันธุหรือมีชีวิตอยูในสภาพที่แหงแลงได การศึกษานี้เปนการศึกษาความหลากชนิดและการแพรกระจาย
ของโคพีพอดกลุมคาลานอยดและไซโคลพอยดในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี จากแหลงน้ํา
198 แหลง (218 ตัวอยาง) ในชวงฤดูแลง (เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2550) ฤดูฝน (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550) และฤดู
หนาว (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550) พบคาลานอยดโคพีพอด 7 สกุล 15 ชนิด ชนิดที่พบบอยเรียงตามความถี่ที่พบ
ไดแก Mongolodiaptomus botulifer (Kiefer) และ Phyllodiaptomus praedictus Dumont and Reddy โดยพบ
รอยละ 57.8 และ 28.9 ของแหลงน้ํา ตามลําดับ กลุมไซโคลพอยดพบ 4 สกุล 14 ชนิด ชนิดที่พบบอยเรียงตามความถี่
ที่พบไดแก Thermocyclops decipiens Kiefer และ Mesocyclops thermocyclopoides (Harada) โดยพบรอยละ
37.6 และ 24.7 ของแหลงน้ําตามลําดับ ขอมูลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานของความหลากชนิด
และการแพรกระจายของโคพีพอดในประเทศไทยใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น และนําไปประยุกตใชกับศาสตรที่เกี่ยว
ตอไปในอนาคต
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อนุกรมวิธานของฮารแพคทิคอยโคพีพอดในแหลงสาหรายรากไม (Neomeris vanbosseae)
จังหวัดระยอง โดยเนนศึกษาวงศ Ectinosomatidae
TAXONOMY OF HARPACTICOID COPEPODS IN SEAWEED (NEOMERIS VANBOSSEAE)
COMMUNITY IN RAYONG PROVINCE, WITH SPECIAL REFERENCE TO FAMILY
ECTINOSOMATIDAE
ภาวนา กังเตีย*, สุภาวดี จุลละศร
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
*E-mail: pawanakangtia@yahoo.com
ฮารแพคทิคอยโคพีพอด (harpacticoid copepods) คือกลุมสัตวหนาดินขนาดเล็ก (meiofauna) ซึ่งไมสามารถ
มองเห็นชัดเจนไดดวยตาเปลา มีขนาดความยาวของลําตัวตั้งแต 0.2-2.5 มิลลิเมตร (Coull, 1977; Wells, 1988,
p. 381) ถูกจัดอยูใน Phylum Crustacea, Class Copepoda, Order Harpacticoida (Barnes, Calow, Olive,
Golding, & Spicer, 2001) ประกอบดวยจํานวนสมาชิกมากถึง 54 วงศ ประมาณ 463 สกุล และมากกวา 4,300 ชนิด
(Boxshall & Halsey, 2004; Wells, 2007) มีแหลงอาศัยอยูทั่วไป ทั้งในดินโคลน (Bell, 1980, p. 382) และหาดทราย
(Dexter, 1996, p. 26) รวมทั้งในน้ําจืด น้ํากรอย และน้ําเค็ม (Chullasorn & Kangtia, 2008; Coull, 1988) บริเวณที่มี
การขึ้น-ลงของน้ําทะเล และในทะเลลึก (Seifried, 2004) นอกจากนี้ ยังพบในบริเวณที่มีแหลงหญาทะเล (สุภาวดี
จุลละศร, 2536, 2538; Coull, 1988; Iwasaki, 1993; Jenkins & Hamer, 2001, p. 220; Troch, Fiers, & Vincx,
2001, p. 232) และพบมากในแหลงสาหรายทะเล (Hicks, 1977c, 1980) ถึงแมกลุมฮารแพคทิคอยโคพีพอดจะมี
ขนาดเล็กมาก แตก็มีบทบาทสําคัญตอระบบนิเวศไมนอยไปกวาสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น เนื่องจากสัตวกลุมนี้มีความไวตอ
สภาวะการขาดออกซิเจนในน้ํา (Coull, 1977) จึงใชเปนดัชนีบงชี้คุณภาพของแหลงน้ําไดดี และมีความสําคัญอยาง
มากในวัฏจักรหวงโซอาหาร (food chain) ของระบบนิเวศทางทะเล โดยเปนอาหารของสัตวน้ําที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ
เชน ลูกกุง ลู กปลา และมี รายงานการวิจัยยืนยันวา พบสัตวหนาดินขนาดเล็กโดยเฉพาะกลุมของฮารแพคทิคอย
โคพีพอด ในกระเพาะอาหารและลําไสของปลาทะเล (Hick, 1984; Coull, 1988) ในการศึกษาครั้งนี้ มุงเนนศึกษา
ฮารแพคทิคอยโคพีพอด วงศ Ectinosomatidae
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ความหลากหลายทางสัณฐานวิทยาและการกระจายพันธุข องกระชายเขา
(Boesenbergia curtisii (Bak.) Schltr.) วงศขิงขา (Zingiberaceae) ในภาคใตของประเทศไทย
MORPHOLOGICAL DIVERSITY AND DISTRIBUTIONS OF BOESENBERGIA CURTISII
(BAK.) SCHLTR. (ZINGIBERACEAE) IN SOUTHERN THAILAND
อุบลวรรณ เมืองแกว1,*, ฉัตรชัย งามเรียบสกุล2
1
สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
2
สาขาชีววิทยา สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
*E-mail: kapooklook_sspt@hotmail.com
“กระชายเขา” (Boesenbergia curtisii (Bak.) Schltr.) เปนพืชในสกุลกระชาย (Boesenbergia) วงศขิงขา
(Zingiberaceae) มีถิ่นที่อยู (Habitat) ที่จําเพาะ คือ ภูเขาหินปูน (Limestone hills) กระจายพันธุอยูในภาคใตของ
ประเทศไทยลงไปจนถึงประเทศมาเลเซีย จากการศึกษาและเก็บตัวอยางในภาคใตของประเทศไทย พบวา กระชาย
เขามีความหลากหลายของลักษณะทางสัณฐานวิทยาทั้งในสวนที่ไมใชในการสืบพันธุ (vegetative parts) คือ กาบใบ
(leaf sheath) และกานใบ (petiole) มีสีเขียวหรือสีแดง และสวนที่ใชในการสืบพันธุ (reproductive parts) คือ ดอก
โดยเฉพาะกลีบปาก (labellum) มีรูปรางและสีแตกตางกัน ไดแก รูปรางสวนปลาย (apex) ของกลีบปาก มีทั้งปลาย
กลีบปากแผแบนและปลายกลีบปากคอด หักพับลงดานลาง สีของสวนฐาน (base) ของกลีบปาก มีทั้งฐานกลีบปากมี
สีขาวและฐานกลีบปากมีจุดประหรือเสนสีแดงเขมอยูบนสีขาว โดยปริมาณสีแดงมีมากนอยแตกตางกัน สวนการ
กระจายพัน ธุ พบกระชายเขาในพื้นที่ที่เปนภูเขา โขดหิน หนาผา น้ํา ตก และถ้ํา ซึ่ง สวนใหญตั้งอยูใ นเขตอุทยาน
แหงชาติ เขตอนุรักษพันธุพืชและสัตวปา รวมถึงศาสนสถาน เชน วัด สํานักสงฆ เนื่องจากสภาพพื้นที่เปนหินปูน มี
ความชื้นและแสงสวางเหมาะสม และมีการบุกรุกทําลายนอย ทั้งนี้ พบการเขาไปใชประโยชนในบริเวณภูเขาหินปูนซึ่ง
เปนถิ่นที่อยูของกระชายเขา เชน การระเบิดหิน อุตสาหกรรมปูนซีเมนต สวนยางพาราหรือสวนผลไม อาจมีผลตอการ
ลดจํานวนของกระชายเขาในอนาคตเนื่องจากการสูญเสียถิ่นที่อยูตามธรรมชาติ ดังนั้น ผลการศึกษาครั้งนี้จะเปน
ขอมูลพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการศึกษากระชายเขาในดานอื่นๆ ทั้งความหลากหลายทางพันธุกรรม การใชประโยชน
และการอนุรักษตอไป
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การศึกษาความหลากหลายของปุดคางคก (Etlingera littoralis) ในภาคใตของประเทศไทย
BIODIVERSITY OF ETLINGERA LITTORALIS IN SOUTHERN THAILAND
วาสนา จงไกรจักร1,*, ฉัตรชัย งามเรียบสกุล2
1
สาขานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
2
สาขาชีววิทยา สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
*E-mail wassana45@gmail.com
ปุดคางคก (Etlingera littoralis) เปนพืชขนิดหนึ่งในวงศขิงขา (Zingiberaceae) มีการกระจายพันธุอยางกวางขวางใน
บริเวณคาบสมุทรมาลายู รวมทั้งภาคใตของประเทศไทย ปุดคางคกเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีเหงาอยูใตดิน ลําตนมีกลิ่น
ของน้ํามันหอมระเหย เหงามีสรรพคุณเปนยาสมุนไพร สวนไสของปุด ( สากปุด ) มีกลิ่นหอม รสเผ็ดรอน ใชเปนเครื่อง
เทศใสในแกงชนิดตางๆ ชอดอกของปุดคางคกจะโผลมาจากเหงาและบานอยางสวยงามบนพื้นดิน ปุดคางคกถูกคนพบ
ครั้งแรกบนเกาะภูเก็ต ซึ่งมีลักษณะดอกเปนสีแดงและขอบของกลีบดอกเปนสีเหลือง ตอมาไดมีการศึกษาและพบปุด
ชนิดอื่นๆ ที่มีลักษณะของชอดอกคลายกับปุดคางคก โดยเฉพาะ Etlingera megalocheilos ซึ่งเปนปุดอีกชนิดหนึ่งที่มี
การตั้งชื่อใหพอง (synonym) กับปุดคางคก แตจากการศึกษาลักษณะทางสัณฐาณวิทยาและพันธุกรรมของปุดคางคก
ในภาคใตของประเทศไทย พบวาลักษณะทางดานสัณฐาณวิทยา โดยเฉพาะลักษณะของชอดอกของปุดคางคกมีความ
แตกตางจาก Etlingera megalocheilos นอกจากนี้ผลการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยายังสอดคลองกับขอมูล
ทางดานพันธุศาสตรระดับโมเลกุล ที่ศึกษาดวยวิธี ITS (Internal Transcribed Spacer) ซึ่งกลุมของปุดคางคกถูกแยก
ออกจากกลุมของ Etlingera megalocheilos อยางชัดเจน จากผลการศึกษาดังกลาวทําใหสามารถจําแนกและระบุ
ชนิดของปุดทั้งสองชนิดไดอยางถูกตอง ทั้งนี้สารสกัดจากพืชในวงศขิงขา รวมทั้งปุดคางคกยังมีความสามารถในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราบางชนิด เชน Cryptococcus neoformans และ Aspergilus fumigatus ซึ่งเปน
สาเหตุของการเกิดโรคผิวหนังในคน ดังนั้นการอนุรักษปุดคางคกและพืชวงศขิงขาชนิดอื่นๆ จึงเปนสิ่งจําเปนเพื่อ
การศึกษาคนควาวิจัยในการนํามาใชประโยชนดานตางๆ ตอไป
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ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชสกุลเปราะ (Kaempferia) ในประเทศไทยจากขอมูล
ลําดับเบสดีเอ็นเอในคลอดโรพลาสต (psbA-trnH และ petA-psbJ) และลายพิมพเอเอฟแอลพี
GENETIC VARIATIONS OF KAEMPFERIA IN THAILAND: EVIDENCE FROM
CHLOROPLAST DNA SEQUENCES OF PSBA-TRNH AND PETA-PSBJ SPACERS
AND AFLP FINGERPRINTS
จิรนันท เตชะประสาน1,*, ศิราวุธ กลิ่นบุหงา1, ทยา เจนจิตติกุล2
1
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
2
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพ 10400
*E-mail: jiranan@biotec.or.th
พืชสกุลเปราะหรือตูบหมูบ (Kaempferia) เปนพืชในวงศขิง (Zingiberaceae) มีถิ่นกําเนิดอยูในทวีปเอเซีย พบทั่วโลก
ประมาณ 80 ชนิด โดยในประเทศไทยมีมากกวา 20 ชนิด เปราะหลายชนิดมีประโยชนสามารถใชเปนสมุนไพรพื้นบาน
ยกตัวอยางเชน เหงาตูบหมูบ (K. marginata) ใชรักษาอาการบวมน้ํา เหงาเปราะหอม (K. galanga) ใชรักษาอาการ
ปวดฟน ปวดศีรษะ และไขขออักเสบ เหงากระชายดํา (K. parviflora) ใชรักษาอาการจุกเสียด แผลในกระเพาะอาหาร
และบํารุงกําลัง ใบและเหงาของตนอีหมูบหรือตูบหมูบใบใหญ (K. grandifolia) ใชรักษาโรคงูสวัด เหงาเฒาหนังแหง
(K. angustifolia) ใชรักษาโรคบิดและทองรวง เปนตน นอกจากนี้เปราะบางชนิดสามารถใชรับประทานเปนผักหรือ
เครื่องเทศ เชน เปราะหอมและเปราะเขา (K. roscoeana) โดยบางชนิดมีใบสวยงามใชปลูกเปนไมประดับ เชน วานนก
คุม (K. elegans) ทิพยเนตร (K. rotunda) และเปราะปา (K. pulchra) เปราะหลายชนิดซึ่งถูกคนพบโดย Prof. Kai
Larsen และ ดร.ทยา เจนจิตติกุล จัดเปนพืชชนิดใหมของโลก ไดแก เปราะเสือแตม (Kaempferia pardi sp. nov.)
เปราะสระบุรี (K. bambusetorum sp. nov.) เปราะน้ําหนาว (K. albomaculata sp. nov.) เปราะลาวเล็ก (K. minuta
sp. nov.) และเปราะเมืองกาญจน (Kaempferia sp. nov.) อยางไรก็ตาม การระบุชนิดของพืชสกุลนี้ทําไดคอนขาง
ยาก เนื่องจากพืชสกุลเปราะหรือตูบหมูบมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาของใบ เหงา ดอก ลําตนเทียมและรากที่
คลายคลึงกัน ในขณะที่เปราะบางชนิดมีความหลากหลายทางสัณฐานวิทยาภายในชนิดอีกดวย นอกจากนี้พืชสกุล
เปราะสวนใหญมีระยะเวลาการพักตัวในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงพฤษภาคมของทุกป และออกดอกเพียงแคชวงเวลา
สั้นๆ และบางชนิดออกดอกกอนใบ ดังนั้นการระบุชนิดพืชกลุมนี้โดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยาเพียงอยางเดียว
โดยเฉพาะหากตัวอยางพืชที่ไดไมมีสวนของดอก อาจทําใหเกิดความสับสนและไมถูกตอง จากการศึกษาโดยใชลําดับ
เบสดีเอ็นเอของ psbA-trnH และ petA-psbJ ในคลอโรพลาสตและลายพิมพ AFLP ซึ่งเปนเทคนิคทางดานอณูพันธุ
ศาสตร เพื่อชวยในการระบุชนิดของพืชสกุลเปราะที่พบในประเทศไทย พบวาขอมูลลําดับเบสดีเอ็นเอดังกลาว สามารถ
ใชระบุชนิดของพืชสกุลนี้สวนใหญได นอกจากนี้ยังสามารถยืนยันวาเปราะที่พบใหมจํานวน 5 ชนิดจัดเปนชนิดที่ยังไม
มีรายงานการคนพบมากอน
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กายวิภาคศาสตรของใบและลําตนของเผายอย Thladianthinae (Cucurbitaceae)
ในประเทศไทย
LEAF AND STEM ANATOMY OF SUBTRIBE THLADIANTHINAE (CUCURBITACEAE)
IN THAILAND
มัณฑิภา คําผิว* และ อัจฉรา ธรรมถาวร
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000
*E-mail: Matilda353_3@hotmail.com
ศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตรของใบและลําตนของพืชเผายอย Thladianthinae ในประเทศไทย จํานวน 4 สกุล
ไดแก Momordica L. (3 ชนิด), Sinobaijiania C. Jeffrey & W.J. de Wilde (1), Siraitia Merr. (1) และ Thladiantha
Bunge (3) ซึ่งในสกุล Sinobaijiania เปนพืชถิ่นเดียว (endemic) พบเฉพาะบริเวณภูเขาหินปูนภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย โดยการศึกษานี้ใชเทคนิคการทําใหแผนใบใสและกรรมวิธีพาราฟน เพื่อคนหาลักษณะทางกายวิภาค
ศาสตรในการระบุชนิดพืชที่ศึกษาและเปนขอมูลพื้นฐานในการอนุรักษ พบวาพืชทุกสกุลมีลักษณะทางกายวิภาค
ศาสตรรวมกันดังนี้ เนื้อเยื่อชั้นผิวใบมีรูปรางคลายจิกซอวทั้งผิวใบดานบนและผิวใบดานลาง มีปากใบแบบอะนอโมไซ
ติก มีซิสโทลิท (cystolith) ในขนหรือเซลลในเนื้อเยื่อชั้นผิวใบ มีผลึกแคลเซียมออกซาเลต (calcium oxalate) สะสมที่
บริเวณเสนกลางใบและในลําตน สวนลักษณะทางกายวิภาคศาสตรที่สําคัญสามารถนําไปใชในการระบุสกุล ไดแก
ตําแหนงของซิสโทลิทในแผนใบ ชนิดของไทรโคมในแผนใบและในลําตน และชนิดของผลึกแคลเซียมออกซาเลตที่
บริเวณเสนกลางใบและในลําตน นอกจากนี้ลักษณะทางกายวิภาคศาสตรที่พบเฉพาะใน Sinobaijiania smitinandii
W.J. de Wilde & Duyfjes ไดแก มีซิสโทลิทในเนื้อเยื่อชั้นผิวใบดานบน มีผลึกรูปดาวในเซลลแพลิเซดและสปองจี และ
ในแผนใบมีขนเปนตอมประกอบดวยเซลลเรียงเปนชั้นเดียว มีตอม 6-8 ตอม กานสั้นหรือไมมีกาน ในปจจุบันการ
รุกรานพื้น ที่เขาหิ นปูน ทําใหมีผลกระทบตอ พืชชนิดนี้เปนอยางมาก จึงควรมีการอนุรักษพืชชนิดนี้เปน พิเศษและ
การศึกษาในครั้งนี้จะชวยในการระบุชนิดพืช ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานในการนําไปประยุกตใชในทางเภสัชวิทยา โบราณคดี
และนิติวิทยาศาสตรตอไป
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กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของใบพืชสกุล Combretum Terminalia และ Lumnitzera
(Combretaceae) ในประเทศไทย
COMPARATIVE LEAF ANATOMY OF COMBRETUM, TERMINALIA AND LUMNITZERA
(COMBRETACEAE) IN THAILAND
พันธทิวา กระจาย, พิมพวดี พรพงศรุงเรือง*
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002; *E-mail: ppimwa@kku.ac.th
ศึกษากายวิภาคศาสตรของใบพืชวงศหูกวางในประเทศไทย 3 สกุล 7 แทกซา ไดแก Combretum 2 แทกซา
Terminalia 3 แทกซา และ Lumnitzera 2 แทกซา โดยการลอกผิวใบและตัดตามขวางดวยกรรมวิธีพาราฟน ยอมดวยสี
ซาฟรานิน ตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสง เพื่อนําลักษณะทางกายวิภาคศาสตรมาสรางรูปวิธานระบุชนิด
ของพืช พบวาลักษณะทางกายวิภาคศาสตรของใบพืชแตละชนิดแตกตางกัน ลักษณะที่นํามาใชระบุชนิดพืชได คือ การ
มีหรือไมมีขน ชนิดของขน ชนิดและบริเวณที่พบปากใบ การมีปุมเล็ก การมีเซลลเสนใยเรียงตัวตามยาวใตเนื้อเยื่อชั้นผิว
ดานบน ชนิดของเซลลที่เยื่อหุมมัดทอลําเลียง การมีหรือไมมีเซลลที่เยื่อหุมมัดทอลําเลียงขยายไปที่เนื้อเยื่อชั้นผิว
รูปรางและการเรียงตัวของเซลลในชั้นมีโซฟลล ชนิดของเซลลที่เปนองคประกอบบริเวณขอบใบ และการมีทอที่เกิดจาก
การสลายของเซลลที่มัดทอลําเลียงที่เสนกลางใบ

พรรณไมสกุลบีโกเนีย (วงศบีโกนีเอซิอี) ของประเทศไทย
THE GENUS BEGONIA L. (BEGONIACEAE) OF THAILAND
ธรรมรัตน พุทธไทย*, กิติเชษฐ ศรีดิษฐ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จ.สงขลา 90112; *E-mail: tputthai@yahoo.com
การศึกษาและสํารวจพรรณไมวงศบีโกเนียหรือสมกุงของประเทศไทยเริ่มตั้งแต เดือนมิถุนายน 2550 ถึง เดือนธันวาคม
2552 จากการศึกษาพบวามีพันธุไมวงศสมกุงทั้งสิ้น 54 ชนิด 10 หมู ใน 7 เขตพฤกษภูมิศาสตรของประเทศไทย พบ
จํานวนชนิดมากที่สุดในภาคใตของประเทศไทย จํานวน 22 ชนิด พบหลากหลายในถิ่นอาศัยที่แตกตางกันออกไปตั้งแต
เขาหินปูนที่อยูในทะเลไปจนถึงยอดดอยอินทนนท แบงลักษณะวิสัยของสมกุงในประเทศไทยได 3 ประเภท ไดแก พืช
ลมลุกที่ขึ้นบนดิน พืชลมลุกที่ขึ้นบนหิน และพืชอิงอาศัยตามตนไม มีทั้งพวกหัวสะสมอาหาร และ พวกที่มีเหงา จาก
ทั้งหมด 54 ชนิด พบวาประมาณ 90% ของทั้งหมดเปนพวกที่เปนพืชลมลุกที่มีหัวสะสมอาหาร จากการสํารวจและ
ศึกษาพบวา สมกุงใบเฟรน Begonia pteridiformis Phutthai เปนพืชชนิดใหมของโลก (new species) และเปนพืช
เฉพาะถิ่น (endemic species) ของประเทศไทย พบตามเทือกเขาหินปูนในแถบจังหวัดพังงา สุราษฎรธานี และกระบี่
เนื่องจากมีลักษณะวิสัยที่แตกตางไปจากสมกุงชนิดอื่นทั้ง 54 ชนิด และเมื่อมองผิวเผินนั้นเหมือนเฟรนมาก จึงตั้งชื่อ
ตามลักษณะเดนของพืชชนิดนี้คือ มีลักษณะวิสัยเหมือนเฟรน และพบพืชที่เปนพืชชนิดใหมของประเทศไทย (new
record) ไดแก สมกุงนอย B. hymenophylla Gagnep. พบที่บริเวณรอยตอของประเทศไทยและประเทศกัมพูชาที่
จังหวัดอุบลราชธานี สมกุงพังงา B. surculigera Kurz พบเฉพาะที่หุบเขาหินปูนในจังหวัดพังงา ประมาณ 60% ของ
สมกุงทั้งหมดในประเทศไทยเปนพืชหายากและพืชเฉพาะถิ่นของประเทศไทย
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ความหลากหลายของกลวยไมในอุทยานแหงชาติทงุ แสลงหลวง
DIVERSITY OF ORCHIDS IN THUNG SALAENG LUANG NATIONAL PARK
ออพร เผือกคลาย*, ฉัตรชัย เงินแสงสรวย
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
*E-mail: nam_donky@hotmail.com
การศึก ษาความหลากหลายของกลว ยไมใ นอุท ยานแหง ชาติทุง แสลงหลวงไดดํา เนิน การตั ้ง แตเ ดือ นมกราคมถึง
ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยการสํารวจและเก็บตัวอยางในภาคสนาม 6 เสนทางสํารวจ ครอบคลุมสังคมพืช 5 ชนิด คือ
ทุงหญา ที่ความสูงจากระดับน้ําทะเล 700-850 เมตร ปาเต็งรังที่ความสูงจากระดับน้ําทะเล 700-850 เมตร ปาดิบแลง
ที่ความสูงจากระดับน้ําทะเล 500-850 เมตร ปาเต็งรังผสมไมสน ที่ความสูงจากระดับน้ําทะเล 900-950 เมตร และปา
ดิบเขาต่ํา ที่ความสูงจากระดับน้ําทะเล 900-950 เมตร พบกลวยไม 3 วงศยอย 43 สกุล 79 ชนิด วงศยอยที่พบชนิด
กลวยไมมากที่สุดคือ Epidendroideae พบ 69 ชนิด สกุลที่พบชนิดมากที่สุด คือ Dendrobium Sw. พบ 16 ชนิด พบ
กลวยไมที่จัดอยูในสถานภาพพืชหายาก 2 ชนิด คือ เอื้องน้ําตน Calanthe cardioglossa Schltr. และนางอั้ว
Pecteilis susannae (L.) Raf.

พืชถิ่นเดียวในเมืองไทยในเผาเวอรโนนิอี วงศทานตะวัน
ENDEMIC TO THAILAND IN TRIBE VERNONIEAE (ASTERACEAE)
สุคนธทิพย บุญวงค, ประนอม จันทรโณทัย*
ศูนยวิจัยอนุกรมวิธานประยุกต ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จ.ขอนแกน 40002
*E-mail: pranom@kku.ac.th
การศึกษาทบทวนพรรณไมเผาเวอรโนนิอี (Vernonieae) วงศทานตะวัน (Asteraceae) ในประเทศไทย พบพืชจํานวน 5
เผายอย แบงเปน 15 สกุล 48 ชนิด ในจํานวนนี้จัดเปนพืชถิ่นเดียวที่พบเฉพาะในประเทศไทยจํานวน 14 ชนิด ไดแก
Acilepis chiangdaoensis, A. doichangensis, A. namnaoensis, A. ngaoensis, A. principis, A. sutepensis,
A. pseudosutepensis, Camchaya pentagona, C. spinulifera, C. tenuiflora, Koyamasia calcarea, Vernonia
curtisii var. tomentosa, V. kerrii และ V. pseudobirmanica การคนพบครั้งนี้นับเปนการเพิ่มขอมูลพื้นฐานที่สําคัญ
สําหรับการประยุกตใชประโยชนและการวางแผนอนุรักษพืชกลุมนี้ในอนาคต
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อนุกรมวิธานของพืชสกุลหางกระรอก (วงศถวั่ ) ในประเทศไทย
THE GENUS URARIA DESV. (LEGUMINOSAE) IN THAILAND
วรชาติ โตแกว และ ประนอม จันทรโณทัย
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002
ศึกษาทบทวนพืชสกุลหางกระรอก (Uraria Desv.) ในประเทศไทย จากตัวอยางพรรณไมแหงของพิพิธภัณฑพืชใน
ประเทศไทยและตางประเทศ และในพื้นที่ตางๆ ของประเทศไทย พบพืชสกุลหางกระรอกจํานวน 13 ชนิด
U. acuminata Kurz, Uraria crinita (L.) Desv. ex DC., Uraria crinita (L.) Desv. ex DC., U. lagopodioides (L.)
DC., U. picta Desv. และ U. rufescens (DC.) Schindl. มีการกระจายพันธุทั่วประเทศไทย โดย U. crinita and U.
lagopodioides สามารถพบไดบอยที่สุด U. acaulis Schindl., U. campanulata (Benth.) Gagnep.,
U. cochinchinensis Schindl. U. cordifolia Wall., U. poilanei Dy Phon และ U. rotundata Craib พบในหลาย
พื้นที่ยกเวนภาคใตของประเทศไทย สําหรับ U. pseudoacuminata W. Tokaew & Chantar. เปนพืชชนิดใหม และ
U. balansae Schindl. เปนพืชรายงานใหมของประเทศไทย และศึกษาเรณูวิทยาดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบ
สองกราดและกลองจุลทรรศนแบบใชแสงจํานวน 8 แทกซา พบวาเรณูเปนเม็ดเดี่ยว ขนาดกลาง มีขั้วเหมือน สมมาตร
แบบรัศมี ชองเปดแบบ tricolporate และมีลวดลายที่ผิวแบบ smooth, weakly rugulate และ rugulate ซึ่งสามารถ
นํามาใชในการจัดกลุมพืชได

อนุกรมวิธานพืชวงศพุทราในประเทศไทย
A TAXONOMIC STUDY ON FAMILY RHAMNACEAE IN THAILAND
มณฑล นอแสงศรี1*และ ประนอม จันทรโณทัย2
1
หอพรรณไม สํานักวิจัยและพัฒนา สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อ. แมริม จ. เชียงใหม 50180
2
ศูนยวิจัยอนุกรมวิธานประยุกต ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จ. ขอนแกน 40002
*E-mail: norsangsri@yahoo.com
การศึกษาอนุกรมวิธานพืชวงศพุทราในประเทศไทย โดยออกสํารวจเก็บตัวอยางในพื้นที่ตางๆและศึกษาตัวอยางพรรณ
ไมแหงจากหอพรรณไมทั้งภายในประเทศและตางประเทศ พบมี 10 สกุล 36 ชนิด และ จํานวน 41 แทกซาและพบ
จํานวน 2 สกุลกับอีก 5 ชนิด ไดแก สกุล Sageretia สกุล Scutia และ Smythea pacifica, Ventilago gladiata,
V. leiocarpa, V. oblongifolia และ Ziziphus kunstlei เปนสกุลและชนิดที่รายงานใหมในประเทศไทย
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ความหลากหลายของพืชมีเมล็ดในปาชายน้ําตามแนวคลองศก จังหวัดสุราษฎรธานี
THE DIVERSITY OF SEED PLANTS IN THE RIPARIAN FOREST ALONG THE SOK
CANAL, SURAT THANI PROVINCE
กาญจนา คงเอียด*, จรัล ลีรติวงศ, ประกาศ สวางโชติ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
*E-mail: kanjanak95@gmail.com
ปาชายน้ํา เปนพื้นที่ปาที่มีความสําคัญอยางยิ่งในเชิงนิเวศและมีความสําคัญตอคุณภาพชีวิตของมนุษย แตเนื่องจาก
เปนระบบนิเวศที่มนุษยสามารถเขาถึงไดงายและใชประโยชนอยางมาก ทําใหพื้นที่ปาชายน้ําลดลงอยางรวดเร็ว
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหลากหลายของพืชมีเมล็ดที่พบในปาชายน้ําตามแนวคลองศก จังหวัด
สุราษฎรธานี โดยการสํารวจ เก็บตัวอยางพรรณไม และตรวจสอบชนิด ระหวางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2552 โดยตัวอยางพรรณไมแหงจะจัดเก็บที่พิพิธภัณฑพืช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและพิพิธภัณฑพืช
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ผลการศึกษาพบพรรณไมประมาณ 57 วงศ 141 สกุล และ 221 ชนิด โดย
พรรณไมในวงศเปลา (Euphorbiaceae) มีจํานวนชนิดมากที่สุด คือ 34 ชนิด และสกุลที่มีจํานวนชนิดมากที่สุด คือ
สกุลไทร (Ficus L.) มีจํานวน 14 ชนิด พบพรรณไมเฉพาะถิ่นของเขตพรรณพฤกษชาติภาคใตของประเทศไทยและหา
ยาก 2 ชนิด ไดแก ชิงชี่ใหญ (Capparis klossii Ridl.) และ พลับทองขาว (Diospyros scalariformis Fletcher) พรรณ
ไมหายาก 3 ชนิด ไดแก ชามวง (Anisoptera scaphula (Roxb.) Kurz) ลูกนาคา (Drypetes curtisii (Hook.f.) Pax
& K. Hoffm.) และ เงาะปา (Nephilium melliferum Gagnep.) สภาพภูมิประเทศที่แตกตางกันตามแนวคลองทําให
เกิดสังคมพืชที่มีพรรณไมแตกตางกันและปจจัยจากกิจกรรมของมนุษยมีความสําคัญอยางมากตอโครงสรางสังคมพืช
บริเวณตอนกลางของลําคลอง การศึกษาทางอนุกรมวิธานอยางตอเนื่องจะทําใหพบพืชเฉพาะถิ่น พืชหายาก หรือพืชที่
ใกลสูญพันธุเพิ่มมากขึ้น ผลการศึกษานี้ จะมีประโยชนตอการวางแผนจัดการทรัพยากรปาชายน้ําและพรรณพืชและ
เปนประโยชนตอการศึกษาปาชายน้ําอื่นๆ ตอไปได

พรรณไมวงศไมกระทอนของไทย
Meliaceae of Thailand
ธวัชชัย วงศประเสริฐ, จําลอง เพ็งคลาย, ธีรวัฒน บุญทวีคุณ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันพืช เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
พรรณไมวงศไมกระทอนของไทยในปจจุบัน มี 18 สกุล จํานวน 84 ชนิด 3 ชนิดยอย และ 4 สายพันธุ ในจํานวนนี้ 11
ชนิดเปนพรรณไมที่ยังไมเคยยืนยันมากอนวามีอยูในประเทศไทย และเปนพรรณไมสกุลที่พบเปนครั้งแรกของไทย
1 สกุล คือ สกุล Pseudoclausena
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พรรณพฤกษชาติในบริเวณที่ราบน้ําทวมถึงลุม แมน้ําตรัง จังหวัดตรัง
FLORA OF FLOODPLAIN VEGETATION IN TRANG RIVER BASIN, TRANG PROVINCE
PENINSULAR THAILAND
พลวัต ภัทรกุลพิสุทธิ*, กิติเชษฐ ศรีดิษฐ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จ.สงขลา 90112
*E-mail: Ponlawat_patt@windowslive.com
การศึกษาสังคมพืชในที่ราบน้ําทวมถึง ที่เหลืออยูบางแหงในลุมแมน้ําตรัง จังหวัดตรัง ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2552 ถึง
เดือน มกราคม 2553 พบพรรณไมทั้งสิ้น 164 ชนิด โดยพืชวงศ Cyperaceae (22 ชนิด) เปนกลุมพืชที่มีความ
หลากหลายมากที่สุดในกลุมพืชใบเลี้ยงเดี่ยว สวนในกลุมพืชใบเลี้ยงคูพืชวงศ Euphorbiaceae เปนกลุมพืชที่มีความ
หลากหลายมากที่สุด จากการจําแนกสังคมพืชโดยจัดกลุมตามความคลายคลึงกันขององคประกอบพรรณไม (floristic
composition) และความมากนอย (abundance) ใชวิธี Cluster analysis โดยใชโปรแกรม PC-ORD version 5.19
จําแนกสังคมพืชได 9 ประเภท ความแตกตางขององคประกอบพรรณไมและความมากนอยของพรรณไมในสังคมแตละ
ประเภทอาจเปนผลมาจากการอยูในลําดับขั้นของกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ (ecological succession) ที่ตางกัน
รวมถึงความแตกตางของระยะเวลาและระดับน้ําในชวงเวลาน้ําทวม ไมพบลักษณะสัณฐานวิทยาพิเศษที่ปรับตัวตอ
ภาวะน้ําทวมขังใดๆ ในพืชที่มีเนื้อไมในสังคมพืชดังกลาว อยางไรก็ตามพืชที่มีเนื้อไมพืชเหลานี้อาจมีการปรับตัวตอ
ภาวะน้ําทวมในฤดูน้ําหลากและน้ําลดในฤดูแลงโดยการแพรกระจายเมล็ดโดยอาศัยน้ํา การงอกของเมล็ดอาจเกิด
ในช วงน้ําลด รวมถึงชวงเวลาการออกดอกออกผลที่สัมพันธกับชวงเวลาน้ําทวมและน้ําลด นอกจากนี้ไดจัดทําคํา
บรรยาย บัญชีรายชื่อพรรณไม และภาพถายของพรรณไมบางชนิด พรอมทั้งเสนอภาพตัดขวางของสังคมพืชในที่ราบน้ํา
ทวมถึงที่คาดวานาจะเปน ทั้งที่เหลืออยูในปจจุบันและสังคมในอดีตดวย
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พรรณพฤกษชาติบนลานหินแกรนิตบนเขาเหรงในจังหวัดสงขลา
FLORA OF GRANITIC ROCK PLATFORMS AT KHAO RENG HILL IN SONGKHLA
PROVINCE, PENINSULAR THAILAND
เจนจรีย อินอุทัย*, กิติเชษฐ ศรีดิษฐ
พิพิธภัณฑพืช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
อ.หาดใหญ จ. สงขลา 90112
*E-mail: j.inuthai@gmail.com
การสํารวจและเก็บรวบรวมพรรณพืชมีทอลําเลียงบนลานหินแกรนิตบนเขาเหรงในจังหวัดสงขลา ระหวางเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2551 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2553 พบวา ระบุชนิดพืชไดทั้งสิ้น 83 ชนิด จําแนกเปนพืชใบเลี้ยงคู จํานวน 41
ชนิด ใบเลี้ยงเดี่ยว 29 ชนิด เฟน 12 ชนิด และไลโคไฟต 1 ชนิด วงศที่พบมากที่สุดในกลุมพืชใบเลี้ยงคู คือ Rubiaceae
(8 ชนิด) Fabaceae (4 ชนิด) และ Asclepiadaceae (3 ชนิด) กลุมของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว วงศที่พบมากที่สุด คือ
Orchidaceae (12 ชนิด) รองลงมา คือ Poaceae (7 ชนิด) และ Cyperaceae (4 ชนิด) พืชแตละชนิดกระจายตัวอยู
ตามสภาพแหลงอาศัยยอย (microhabitats) บนลานหินแกรนิตที่คอนขางหลากหลาย สภาพลานหินแกรนิตบนเขาเห
รง สามารถแบงตามลักษณะสัญฐานของหิน ออกเปน 7 แบบ ดังนี้ 1) ลานหินแกรนิตในที่เปดโลง สวนใหญมีสภาพ
เปนลานหินกวาง เปดโลง รับแสงแดดโดยตรง ความชันคอนขางมากประมาณ 30-60 องศา มักจะมีน้ําไหลผานตลอด
หนาฝน 2) บางบริเวณเปนแองขนาดเล็กที่มีน้ําขังตลอดป 3) รอยแตกหรือรอยแยกขนาดเล็กระหวางแนวหินทีมีการทับ
ถมของชั้นหินและดินเพียงบางๆ เอื้อตอการเกิดของพรรณไมลมลุกขนาดเล็กหลายชนิด 4) รองหินหรือรอยแตกลึกและ
กวางที่มีการทับถมของตะกอนดินปริมาณมาก นอกจากไมลมลุกขนาดเล็ก มักพบไมพุมและไมตนเจริญอยูได 5) กอง
หินขนาดใหญที่อยูรวมกันเกิดชองวางระหวางหินที่มีดินอยูมาก 6) ลานหินแกรนิตในที่รม มักจะเปนลานหินแคบๆ
คอนขางชื้นบริเวณขอบปาตอกับลานหิน 7) เปนลานหินที่อยูถัดเขาไปในปา ใกลแหลงน้ํา มักถูกปกคลุมดวยรมเงาจาก
ไมใหญ สภาพแหลงอาศัยยอยที่ตางกันทําใหพบชนิดพรรณไมที่ตางกันไปดวย การศึกษาครั้งนี้ทําใหไดขอมูลพื้นฐาน
ของพืชที่เจริญบนลานหิตแกรนิต ซึ่งจะเปนประโยชนตอการอนุรักษและการจัดการระบบนิเวศอยางถูกตองตอไป
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การสรางฐานขอมูลแมลงหนอนปลอกน้ําของไทยในมุมมองความหลากหลาย: การสํารวจใน
พื้นที่เขื่อนแมงัดสมบูรณชล จังหวัดเชียงใหม
THE CONSTRUCTION OF THAI TRICHOPTERA DATABASE IN BIODIVERSITY
PERSPECTIVE: A SURVEY IN MAE NGAT AREA, CHIANG MAI
เพ็ญศรี บรรลือ, เดชา ทาปญญา*, พรทิพย จันทรมงคล
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200
*E-mail: thapanya2@hotmail.com
เขื่อนแมงัดสมบูรณชลจังหวัดเชียงใหมเปนเขื่อนกักเก็บน้ําขนาดใหญ การตรวจวัดปจจัยทางกายภาพ-เคมีพบวา
อุณหภูมิคอย ๆ ลดลงตามความลึกจากผิวน้ําจากประมาณ 28.4 oC ไปอยูที่ 26.7 oC ที่ความลึก 20 เมตร และปริมาณ
ออกซิเจนลดลงตามความลึกโดยที่ผิวน้ํา 6.55 มก./ล. เหลือ 0.9 มก./ล. ที่ 20 เมตร และคา pH ของน้ําอยูประมาณ
7.27 ลดลงเหลือ 6.25 จากการวางกับดักแสงเพื่อเก็บตัวอยางแมลงหนอนปลอกน้ํา (Order Trichoptera) ในบริเวณ
เขื่อนจํานวน 4 จุด ไดแก บริเวณตนน้ํา (Site1) และทางน้ําเขาเหนือเขื่อน (Site2) ทางน้ําออกจากเขื่อนบริเวณโรงไฟฟา
ซึ่งอยูหนาเขื่อน (Site3) และน้ําแมงัดหางจากจุดศึกษาที่ 3 ประมาณ 1 กิโลเมตร (Site4) ในชวงเดือนพฤษภาคม,
กรกฎาคม และพฤศจิกายน 2552 พบแมลงหนอนปลอกน้ํา 13 วงศ 69 ชนิด ในทั้ง 4 จุดศึกษาพบวามีจํานวนชนิดมาก
ที่สุดเดือน พฤษภาคม จากการจัดกลุมจุดศึกษาโดยแมลงหนอนปลอกน้ําดวย cluster analysis พบการจับกลุมแยก
สองกลุมคือเปนเหนือเขื่อนและหนาเขื่อน เปนการบงชี้ถึงความแตกตางของกลุมประชากรแมลงหนอนปลอกน้ํา ชนิดที่
พบไดทุกจุดศึกษาคือ Cheumatopsyche criseyde, C. lucida และ Oecetis empusa และพบทุกครั้งในชวงเก็บ
ตัวอยาง สําหรับชนิดที่พบเฉพาะจุดศึกษาเหนือเขื่อน ไดแก Hydromanicus serubabel, Agapetus halong,
Anisocetropus pan และ Cochliophylax angusta ชนิดที่พบเพียงจุดศึกษาหนาเขื่อน ไดแก Amphipsyche
meridiana, Dipseudopsis robustior, D. varians, Leptocerus posticus และ L. lanzenbergeri เปนตน ขอมูล
เหลานี้จะถูกจัดเก็บเปนสวนหนึ่งของฐานขอมูลแมลงหนอนปลอกน้ําของประเทศไทย
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ความหลากหลายของไรในโรงเก็บและไรฝุนในเขตภาคกลางของประเทศไทย
DIVERSITY OF STORED FOOD MITES AND HOUSE DUST MITES IN CENTRAL THAILAND
อํามร อินทรสังข* และ จรงคศักดิ์ พุมนวน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
*E-mail: kiammorn@kmitl.ac.th

จากการสํารวจความหลากหลายของไรในโรงเก็บและไรฝุนในเขตภาคกลางของประเทศไทย ใน 22 จังหวัด ตั้งแตเดือน
มกราคม 2551 ถึง มกราคม 2552 โดยศึกษาความหลากหลายของไรในโรงเก็บจากการเก็บตัวอยางของผลิตภัณฑทาง
การเกษตรและอาหารแหง จํานวนทั้งสิ้น 243 ตัวอยาง พบไรทั้งหมด 127 ตัวอยาง พบวาเปนไรศัตรูพืช 78 ตัวอยาง
(61.4%) อยูในอันดับ Trombidiforme ไดแกวงศ Acaridae, Eriophyidae, Glycyphagidae และ Histiostomidae
โดยพบไร Tyrophagus communis มากที่สุด 13.4% รองลงมาคือไร Sancasania berlesei และ Lardoglyphus
konoi ปริมาณ 9.4 และ 7.9% ตามลําดับ และพบไรตัวห้ํา 49 ตัวอยาง (38.6%) อยูใน 2 อันดับ คือ อันดับ
Trombidiforme ไดแก วงศ Cheyletidae, Bdellidae, Smarididae และ Stigmaeidae และอันดับ Mesostigmata
ไดแก วงศ Ascidae และ Ameroseiidae ผลการศึกษาความหลากหลายของไรฝุนจากตัวอยางฝุนบนเครื่องนอน ตาม
บานเรือนของชาวบาน จํานวนทั้งสิ้น 638 ตัวอยาง พบไรทั้งหมด 1,590 ตัว จาก 222 ตัวอยาง พบไรอยูในวงศตางๆ
ทั้งหมด 4 วงศ โดยพบในวงศ Pyroglyphidae มากที่สดุ รองลงมาคือ Glycyphagidae, Cheyletidae และ Tydeidae
เมื่อทําการจําแนกชนิดพบวาไรฝุนที่พบจํานวนมากที่สุดคือ Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart)
69.94% รองลงมาคือ Blomia tropicalis (Bronswijk), Cheyletus sp., Dermatophagoides farinae (Hughes) และ
Euroglyphus maynei Cooreman 23.46, 5.35, 0.75 และ 0.06 % ตามลําดับ และพบวาจังหวัดราชบุรีเปนจังหวัดที่
พบไรมากที่สุดคือ 291.2 (3-8,065) ตัว/ฝุน 1 กรัม รองลงมาคือจังหวัดสระแกวและปทุมธานีพบไร 225.6 (4-2,650)
และ 213.3 (4-433) ตัว/ฝุน 1 กรัม ตามลําดับ
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ความหลากชนิดและอนุกรมวิธานของแมลงผสมเกสรในอันดับ Hymenoptera
ในพื้นที่อุทยานแหงชาติทงุ แสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก – เพชรบูรณ
SPECIES DIVERSITY AND TAXONOMY OF INSECT POLLINATORS IN ORDER
HYMENOPTERA AT THUNG SALANG LUANG NATIONAL PARK, PHITSANULOK –
PHETCHABUN PROVINCE
ธัชคณิน จงจิตวิมล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก 65000
E-mail: touchkanin@live.psru.ac.th
การศึกษาความหลากชนิดและอนุกรมวิธานของแมลงผสมเกสรในอันดับไฮเมนนอพเทอรา (hymenoptera) ในพื้นที่
อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก – เพชรบูรณ ดําเนินการศึกษาระหวางเดือนมีนาคม 2552 ถึงเดือน
เมษายน 2553 โดยใชเทคนิคการเก็บตัวอยางแบบสุมอยางเปนระบบตามเสนทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ปา
เบญจพรรณ ปาดิบเขา ปาดิบแลง ปาเต็งรัง และปาทุงหญา พบแมลงผสมเกสรจํานวนทั้งสิ้น 28 ชนิดตัวอยาง
สามารถจําแนกได 3 วงศใหญ คือวงศใหญ Apoidea, Chrysidoidea และVespoidea โดยจําแนกเปน 13 สกุล 9 วงศ
ยอย และ 6 วงศ ซึ่งเปนแมลงในวงศใหญ Apoidea จํานวน 22 ชนิดจาก 6 วงศยอย และ 4 วงศ คือวงศ
Anthophoridae, Apidae, Halictidae และ Megachilidae วงศใหญ Chrysidoidea จํานวน 2 ชนิดจาก 1 วงศยอย
และ 1 วงศ คือวงศ Chrysididae และวงศใหญ Vespoidea จํานวน 4 ชนิดจาก 2 วงศยอย และ 1 วงศ คือวงศ
Vespidae นอกจากนี้ยังพบวา ผึ้งมิ้ม Apis florea Fabricius, 1787 มีความถี่ในการพบมากที่สุด และชันโรง
Lisotrigona cacciae (Nurse, 1907) มีความถี่ในการพบนอยที่สุด โดยแมลงสวนใหญจะพบมากในพื้นที่ปา
เบญจพรรณ แสดงใหเห็นวาพื้นที่ปาดังกลาวมีปริมาณของแหลงอาหารและแหลงอาศัยที่เหมาะสมตอการดํารงชีพของ
แมลงกลุมนี้มากกวาพื้นที่ปาประเภทอื่น
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อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาบางประการของผีเสื้อหนอนมวนใบ วงศยอย Olethreutinae
ในอุทยานแหงชาติเขาใหญ
TAXONOMY AND SOME BIOLOGICAL ASPECTS OF OLETHREUTINAE (LEPIDOPTERA:
TORTRICIDAE) IN KHAO YAI NATIONAL PARK
นันทศักดิ์ ปนแกว1,*, มาโนช การพนักงาน2
1
คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140
2
อุทยานแหงชาติเขาใหญ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 30130
*E-mail: agrnsp@ku.ac.th
อุท ยานแหง ชาติ เ ขาใหญ มีพื้ น ที่ป า ธรรมชาติ ที่มีค วามอุด มสมบูร ณ เปน ส ว นหนึ่ง ของ “มรดกโลกทางธรรมชาติ ”
เนื่องจากมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว มีชนิดปาที่แตกตางกันตามสภาพภูมิประเทศ และเปนพื้นที่
ศึกษาเก็บตัวอยางผีเสื้อกลางคืนอีกหลากหลายชนิดในระหวางป ค.ศ 1981-1987 โดยคณะนักวิจัยจากประเทศญี่ปุน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมของผีเสื้อหนอนมวนใบในวงศยอย Olethreutinae นั้นมีการคนพบและตีพิมพเผยแพรใน
วารสาร Microlepidoptera of Thailand จํานวนมากถึง 77 ชนิด ในจํานวนนี้ไดรายงานเปนชนิดใหมของโลก (new
species) 11 ชนิด และรายงานพบในประเทศไทยเปนครั้งแรก (new record) 56 ชนิด ดังนั้นจึงมีความตองการที่จะ
ศึกษาทางดานอนุกรมวิธานของผีเสื้อในกลุมนี้อยางจริงจัง รวมทั้งการศึกษาทางนิเวศวิทยาในการเปรียบเทียบความ
แตกตางของชนิดพันธุในสังคมพืชที่ตางกัน ในระยะเวลา 1 ป จากขอมูลเบื้องตนพบจํานวนชนิดผีเสื้อหนอนมวนใบใน
วงศยอย Olethreutinae มีความหลากหลายมากที่สุดในพื้นที่สูงที่เปนปาดิบเขา รองลงมาไดแก ปาดิบชื้น ปาดิบแลง
ปาเต็งรัง และทุงหญาตามลําดับ มีผีเสื้อหนอนมวนใบหลายๆ ชนิดมีความเฉพาะเจาะจงพบไดในบางพื้นที่เทานั้น
โดยเฉพาะผีเสื้อหนอนมวนใบที่คาดวาเปน new species ที่พบไดเฉพาะในพื้นที่ปาเต็งรังเทานั้น ผลจากการศึกษาใน
ครั้งนี้จะทําใหมีการคนพบผีเสื้อหนอนมวนใบชนิดใหมซึ่งจะเปนประโยชนในการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ในประเทศไทย และยังเปนการยกระดับคุณคาความเปนมรดกทางธรรมชาติของอุทยานแหงชาติเขาใหญใหมากยิ่งขึ้น
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ความหลากหลายของชนิดและถิ่นทีอ่ ยูอาศัยของแมงปองในอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง
SPECIES AND ECOLOGICAL DIVERSITY OF ORDER SCORPIONIDA IN THUNG
SALAENG LUANG NATIONAL PARK
อุบลวรรณ บุญฉ่ํา
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
E-mail: ubolwanb@hotmail.com
การศึกษาความหลากหลายของชนิดและลักษณะแหลงที่อยูอาศัยของแมงปอง Order Scorpionida หรือ Scorpiones
ในอุทยานแหงชาติทุงหลวง สวนจังหวัดพิษณุโลกและสวนหนองแมนา จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งเปนพื้นที่ในภาคเหนือของ
ประเทศไทย ในชวงเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม 2552 พบแมงปองทั้งหมด 4 Family คือ 1) Family Buthidae พบ 2
ชนิดคือ แมงปองบาน Lychas mucronatus เปนชนิดที่พบไดทั่วไป อาศัยอยูในพื้นที่ที่หลากหลายเชนตามใตเปลือก
ของตนไม รวมทั้งพบตามที่พักอาศัย และ แมงปองไฟ Isometrus petrzelkai พบไดในเปลือกตนไม แมงปองชนิดนี้พบ
ไดนอย 2) Family Scorpionidae พบ 1 ชนิด คือแมงปองชาง Heterometrus laoticus ขุดรูตามใตขอนไม ใตกอน
หิน หรือในตามพื้นปาคอนขางโลงของปาเบญจพรรณ, 3) Family Hemiscorpiidae พบ 1 ชนิดคือ Liocheles
australasiae อาศัยอยูใตเปลือกไมที่มีลักษณะแตกเปนรอง และ 4) Family Euscorpiidae พบ 1 ชนิดคือ
Euscorpiops sp. พบอาศัยอยูขอนไมผุๆ ใตตนไมใหญ การศึกษาชนิดและการกระจายของแมงปองตองอาศัย
ระยะเวลาในการศึกษา เนื่องจากแมงปองเปนสัตวที่มีการหลบซอนตัวในเวลากลางวันและออกหากินในเวลากลางคืน
การสํารวจพบจึงคอนขางยาก แมงปองมีการกระจายในลักษณะแหลงที่อยูอาศัยที่ตางกัน พบวามีลักษณะที่แตกตาง
กันและวิวัฒนาการใหเหมาะสมกับสภาพที่อยูอาศัย เชนชนิดที่ขุดรูในดินจะมีกามขนาดใหญ ชนิดที่อยูตามซอกหินจะ
มีลําตัวแบนและกามแบน ใหเหมาะสําหรับการอยูตามซอกหินแตกไดเปนตน การศึกษาความสัมพันธทางสัณฐาน
วิทยาและนิเวศวิทยาของแมงปองจะเปนประโยชนในการศึกษาเพื่อนําความรูไปใชในการอนุรักษตอไปในอนาคต
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ไสเดือนน้ําจืดสกุล Glyphidrilus ในประเทศไทย
รัตนมณี ชนะบุญ1, Samuel James2, สมศักดิ์ ปญหา1
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2
University of Kansas Natural History Museum and Biodiversity Research Center, Dyche Hall, 1345
Jayhawk Drive, Lawrence, KS 66045, USA
ไสเดือนน้ําจืดจัดเปนสัตวที่มีความสําคัญกับระบบนิเวศนชนิดหนึ่งเนื่องจากเปนผูยอยสลายซากพืช ซากสัตวที่ทับถมกัน
อยูบริเวณแหลงน้ําโดยเฉพาะบริเวณพื้นดินชายฝง และยังชวยใหชายฝงสะอาดปราศจากสารตกคาง ในปจจุบันไสเดือน
น้ําจืดมีรายงานการคนพบทั่วโลกเพียง 23 ชนิด โดยสวนใหญมีรายงานจากประเทศแถบเอเชียใตและมีเพียงสองชนิดพบ
ที่ทวีปแอฟริกา อยางไรก็ตามในประเทศไทยนั้นยังไมเคยมีการรายงานมากอน การศึกษาในครั้งนี้จึงถือเปนครั้งแรกของ
ประเทศไทย ไสเดือนน้ําจืดนั้นถูกจัดใหอยูในสกุล Glyphidrilus มีลักษณะตางจากไสเดือนบกทั่วๆ ไป คือ มีตําแหนง
clitellum ยาวมากกวาแปดปลอง และมีสวนของแผนเนื้อคลายปก (wings like clitellum) ซึ่งเปนสวนของ clitellum ที่แผ
ยื่นออกมาขางลําตัว ไมมีรูบนปลองดานบน ในการจัดจําแนกไสเดือนน้ําจืดนั้นสามารถทําไดโดยใชลักษณะทางสัณฐาน
วิทยา เชน ตําแหนง ที่ตั้ง และจํานวนปลองของ clitellum, wings like clitellum, psudohearts, seminal vesicles,
spermatheacae และอวัยวะตางๆ รวมดวย จากการสํารวจไสเดือนน้ําจืดตั้งแตป พ.ศ. 2551 สามารถพบไสเดือนน้ําจืด
ไดตามริมลําธาร ริมลําคลอง ริมน้ําตก รวมทั้งแหลงน้ําตางๆ ตามธรรมชาติ จนถึงปจจุบันพบวาไสเดือนน้ําจืดมีการ
กระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และทุกชนิดที่พบนั้นนาจะเปนชนิดใหมที่ยังไมมีการรายงานมากอน ใน
การศึ ก ษาไส เ ดื อ นน้ํ า จื ด นี้ จ ะศึ ก ษาจากลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยาทั้ ง ภายนอกและภายใน ร ว มกั บ การศึ ก ษา
ความสัมพันธในระดับอณูชีววิทยา
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ความหลากหลายของชนิดไสเดือนดินที่พบในภาคเหนือของประเทศไทย
SPECIES DIVERSITY OF TERRESTRIAL EARTHWORMS IN NORTHERN
OF THAILAND
ประสุข โฆษวิฑิตกุล1,*, สมศักดิ์ ปญหา2, พาณี วรรณนิธิกุลl3
1
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
2
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน รุงเทพมหานคร 10330
3
สํานักวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
*E-mail: Prasukk@hotmail.com
จากการสํารวจและเก็บตัวอยางไสเดือนดิน (Order Opisthopera) ในภาคเหนือของประเทศไทยพบไสเดือนดินทั้งหมด
58 ชนิด (species) ใน 5 วงศ (family) ซึ่งสวนใหญอยูในวงศ Megascolecidae จํานวน 33 ชนิด สกุล (genus) ที่พบ
มากที่สุดไดแกสกุล Amynthas และสกุล Metaphire โดยเฉพาะอยางยิ่งในชนิด M. peguana และ M. posthruma
พบได ทุ ก พื้ น ที่ ที่ เ ก็ บ ตั ว อย า ง สํ า หรั บ พื้ น ที่ ท างการเกษตรและตามบ า นเรื อ นจะพบไส เ ดื อ นขนาดเล็ ก ในวงศ
Octochaetedae (ไดแก สกุล Dichogaster) และวงศ Moniligastridae (ไดแกสกุล Drawida) นอกจากนี้ในบางพื้นที่
ไดมีการเพาะเลี้ยงไสเดือนดินเพื่อใชในการกําจัดขยะอินทรียหรือใชทําปุยมูลไสเดือนซึ่งไสเดือนที่นํามาใชเปนไสเดือนที่
มีการนําเขาจากตางประเทศเปนสวนใหญเพราะวามีความสามารถในการขยายพันธุดีและทนทานตอสภาพแวดลอม
ในขั้นตอนการกําจัดขยะไดดี ชนิดพันธุที่นิยมนํามาใชไดแก Perionyx excarvatus, Eisenia foetida และ Eudrilus
eugeniae เปนตน จากการสํารวจและเก็บตัวอยางทั้งหมดนี้พบวามีเพียง 9 ชนิดที่พบซ้ํากับรายงานของ Gates ที่พบ
ไสเดือนดินในประเทศไทยทั้งหมด 27 ชนิดในป 1973 นอกจากนี้ยังพบไสเดือนดินในวงศ Megascolecidae อีก 17
ชนิดที่คาดวาจะเปนชนิดใหมของโลก
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กิ้งกือตะเข็บของไทย
FLATBACK MILLIPEDES OF THAILAND
ณัฐดนัย ลิขิตตระการ1, Sergei I. Golovatch2, สมศักดิ์ ปญหา1,*
1
หนวยวิจัยทางซิสเทเมติกสของสัตว ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
2
Institute for Problems of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Leninsky pr. 33,
Moscow 119071, Russia
*E-mail: somsak.pan@chula.ac.th
กิ้งกือเปนสัตวขาขอที่มีสวนสําคัญในการยอยสลายซากพืชซากสัตว ตลอดจนมีสวนชวยในการหมุนเวียนธาตุอาหารใน
ระบบนิเวศ กิ้งกือตะเข็บเปนกลุมที่มีความหลากชนิดมากที่สุดในโลก ในประเทศไทยพบกิ้งกือประเภทนี้เปนจํานวนถึง
52 ชนิด คิดเปนเกือบครึ่งหนึ่งของชนิดที่มีการรายงานทั้งหมด กิ้งกือตะเข็บแตกตางจากกิ้งกือทั่วไปโดยมีจํานวนปลอง
ลําตัวเพียง 20 ปลอง ไมมีตา รับสัมผัสทางหนวด สวนใหญมักมีโครงสรางคลายแผนปกยื่นออกมาจากดานขางลําตัว
ในประเทศไทยมีรายงานการพบกิ้งกือตะเข็บอยู 14 สกุล โดยเฉพาะในสกุล Orthomorpha พบมากถึง 12 ชนิด
กระจายตัวอยูทั่วประเทศ อยางไรก็ตามการศึกษาทางดานอนุกรมวิธานของกิ้งกือตะเข็บในประเทศไทยนั้นยังคงไม
ครอบคลุมในเรื่องของการเก็บตัวอยาง และการวิเคราะหลักษณะตางๆ ทําใหไมสามารถที่จะศึกษากิ้งกือในแงมุมอื่นๆ
ตอได ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมุงเนนการเก็บตัวอยางที่ครอบคลุม และการจัดจําแนกโดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยา
เปนหลัก กิ้งกือในสกุลนี้แบงออกเปน 5 กลุมชนิดและกลุมชนิดแรกที่ทําการศึกษาคือ กลุมชนิด sericata มีสมาชิกคือ
Orthomorpha sericata Jeekel, 1964 และ O. subsericata Golovatch, 1997 ซึ่งพบไดที่ประเทศไทยเทานั้น
หลังจากการเก็บตัวอยางทั่วประเทศและทําการศึกษาเปรียบเทียบกับตัวอยางตนแบบ
พบชนิดที่พบไดทั่วไปไดแก
O. sericata และยังพบชนิดใหมของโลกที่ตีพิมพเผยแพรแลวอีก 4 ชนิดคือ O. alutaria, O. asticta, O. enghoffi,
O. parasericata นอกจากนั้นกิ้งกือตะเข็บเหลานี้สวนใหญเปนสัตวเฉพาะถิ่น ซึ่งบางตัวมีแนวโนมที่จะเพิ่มจํานวนจน
กลายเปนการระบาดไดในบางชวงของป ดังนั้นการนําขอมูลที่ศึกษานี้ไปศึกษาตอทางดานการแพรกระจาย ชีววิทยา
วงจรชีวิตจึงมีความจําเปนอยางมาก เพื่อที่จะเปนแนวทางในการจัดการปญหาการระบาดของกิ้งกือตะเข็บที่เกิดขึ้นใน
หลายจังหวัด และการมาประยุกตใชประโยชนในทางการเกษตรตอไป
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ความหลากหลายของชนิดกิ้งกือในสวนยางพาราและพืน้ ที่ปา ธรรมชาติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
DIVERSITY OF MILLIPEDES IN RUBBER PLANTATION AND NATURAL FOREST AREAS
IN NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE
วณี ชูพงศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
จากการศึกษาความหลากหลายของชนิดกิ้งกือในสวนยางพาราและพื้นที่ปาธรรมชาติในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช
วิธีของ Sutherland (1999) เปนเวลา 1 ป (มิถุนายน 2551 ถึง พฤษภาคม 2552 โดยพื้นที่สวนยางพารา ทําการศึกษา
3 พื้นที่ คือ อําเภอทุงสง อําเภอนาบอน และ อําเภอบางขัน ซึ่งพื้นที่สวนยางพาราอําเภอทุงสง พบกิ้งกือทั้งหมด 10
ชนิด ใน 6 อันดับ สวนพื้นที่สวนยางพาราอําเภอนาบอน พบกิ้งกือทั้งหมด 9 ชนิด ใน 6 อันดับ และสวนยางพารา
อําเภอบางขัน พบกิ้งกือทั้งหมด 9 ชนิดใน 6 อันดับ เมื่อเปรียบเทียบคาดัชนีทางนิเวศวิทยาของกิ้งกือ พบวา สวน
ยางพาราอําเภอบางขัน มีคาดัชนีความหลากหลายทางชนิดมากที่สุด เทากับ 0.7144 รองลงมาคือ อําเภอทุงสงและ
อําเภอนาบอน เทากับ 0.645 และ 0.6015 ตามลําดับ สวนคาดัชนีความเดนพบวาพื้นที่สวนยางพารา อําเภอนาบอน
เทากับ 0.3167 มีคามากที่สุด รองลงมาคือ อําเภอทุงสง และอําเภอบางขัน เทากับ 0.2752 และ 0.2106 ตามลําดับ
สวนคาดัชนีความเหมือนพบวาทั้ง 3 พื้นที่มีคาดัชนีความเหมือนใกลเคียงกันมากที่สุด พื้นที่ปาธรรมชาติทําการศึกษา
2 พื้นที่คือ พื้นที่ศูนยกสิกรรมธรรมชาติ และพื้นที่บริเวณใกลน้ําตกโยง โดยพื้นที่ศูนยกสิกรรมธรรมชาติ พบกิ้งกือ
ทั้งหมด 9 ชนิด ใน 6 อันดับ และบริเวณพื้นที่ใกลน้ําตกโยง พบกิ้งกือทั้งหมด 8 ชนิด 5 อันดับ จากการเปรียบเทียบคา
ดัชนีทางนิเวศวิทยาของกิ้งกือ พบวาพื้นที่บริเวณใกลน้ําตกโยงมีคาดัชนีความหลากหลายทางชนิดมากกวา พื้นที่ศูนย
กสิกรรมธรรมชาติ เทากับ 1.3890 และ 0.7076 ตามลําดับ แตพื้นที่ศูนยกสิกรรมธรรมชาติจะมีคาดัชนีความเดน
มากกวาพื้นที่ใกลน้ําตกโยง เทากับ 0.2524 และ 0.2478 ตามลําดับ และพบวาทั้ง 2 พื้นที่มีคาดัชนีความเหมือน
ใกลเคียงกันมากที่สุด
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การศึกษาความหลากชนิดของปูในแนวปะการัง บริเวณอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร
จังหวัดพังงา
SPECIES RICHNESS OF CRABS IN CORAL REEF, MU KO SURIN NATIONAL PARK,
PHANG-NGA PROVINCE
วชิระ ใจงาม1,*, ธรณ ธํารงนาวาสวัสดิ์1, จินตนา สและนอย1, พัฒนี จันทรโรทัย2,
พันธุทิพย วิเศษพงษพันธ1
1
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ 10900
2
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ 10900
*E-mail: wachirah51@hotmail.com
การศึกษาความหลากชนิดของปูในแนวปะการัง บริเวณอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร จังหวัดพังงา เริ่มตั้งแตเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2551 โดยใชวิธีการดําน้ําแบบ SCUBA Diving ในการศึกษา เพื่อถายภาพ
และเก็บ รวบรวมตัว อยา ง รวมถึง ขอ มูล ตา งๆ ของปูต ามธรรมชาติ ไดแ ก แหลง อาศัย ปริม าณความชุก ชุม
ความสัมพันธ และพฤติกรรมบางประการ จากการศึกษาพบปูทั้งหมด 79 ชนิด 49 สกุล 18 ครอบครัว เปนปูที่มี
ความสัมพันธกับสิ่งมีชีวิตอื่นในแนวปะการัง 40 ชนิด ในจํานวนนี้เปนปูที่อาศัยอยูรวมกับพืช และสัตวอื่น 33 ชนิด
รวมถึงปูเสฉวนอีก 7 ชนิด ที่อาศัยอยูในเปลือกหอย สวนปูอีก 39 ชนิด เปนปูที่อาศัยอยางเปนอิสระในแนวปะการัง
และจากการตรวจสอบพบวามีปู 15 ชนิด เปนรายงานการพบครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งปูในแนวปะการังเหลานี้สวน
ใหญเปนปูที่มีสีสันสวยงามเปนที่ดึงดูดใจแกผูพบเห็น จึงเปนประโยชนทางดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนอยางมาก
ทั้งยังสามารถใชเปนสิ่งเราใหคนทั่วไปใสใจ และใหความรวมมือรวมใจในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น แต
อีกดานหนึ่งความสวยงามเหลานั้นอาจทําใหเกิดการคุกคามตอสิ่งมีชีวิตกลุมนี้มากขึ้นดวย ปจจุบันพบวาในตลาด
สัตวน้ําสวยงาม มีปูในแนวปะการังวางจําหนายเปนจํานวนมาก เชน ปูดอกไมทะเล (Neopetrolisthes maculates
(H. Milne Edwards, 1848)) ปูเสฉวนยักษ (Dardanus megistos (Herbst, 1804)) ปูแตงตัว (Camposcia retusa
Latreille, 1892) การศึกษาครั้งนี้เปนการเก็บขอมูลพื้นฐานตางๆ ทางดานชีววิทยาและนิเวศวิทยาของปู และไดจัดทํา
เปน คูมือ การจํา แนกอยา งงา ย ขอ มูลเหลา นี้ส ามารถนํา ไปใชเปน สว นหนึ่ง ในการวางมาตรการดูแ ล และจัด การ
ทรัพ ยากรปูร วมถึง แนวปะการัง ซึ ่ง เปน แหลง ที ่อ ยู อ าศัย ที ่สํ า คัญ ของปู เพื ่อ ประโยชนใ นการจัด การอนุร ัก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนตอไป
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ความหลากหลายของชนิดของสัตวสะเทินน้าํ สะเทินบกบริเวณเทือกเขาหินปูน
จังหวัดสระบุรีและลพบุรี
SPECIES DIVERSITY AND HABITAT UTILIZATION OF AMPHIBIAN ALONG LIMESTONE
REGION (KARST) SARABURI AND LOPBURI PROVINCES
วิเชฏฐ คนซื่อ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พญาไท กรุงเทพฯ 10330
E-mail: wichase.k@chula.ac.th
ความหลากหลายของชนิดของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกบริเวณเทือกเขาหินปูน จังหวัดสระบุรีและลพบุรี การศึกษาครั้ง
นี้จะใชเทือกเขาหินปูนบริเวณจังหวัดสระบุรีและลพบุรี เนื่องจากเปนพื้นที่กําลังถูกคุกคามอยางหนักจากอุตสาหกรรม
การทําปูนซีเมนตตางๆ รวมทั้งการตัดไมทําลายปา ศึกษาดวยวิธี Visual Encounter survey ในชวงฤดูแลงและฤดูฝน
ทํ า การเก็ บ ตั ว อย า ง บั น ทึ ก ข อ มู ล และเก็ บ รั ก ษาตั ว อย า งไว ใ นพิ พิ ธ ภั ณ สถานธรรมชาติ วิ ท ยาแห ง จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย การสํารวจดําเนินการใน 2 ฤดูตามปริมาณน้ําฝนคือ ฤดูฝน ตั้งแตพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน และฤดู
แลงตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายน พบวา species richness ของฤดูฝนสูงที่สุดคือ 15 ชนิด ในขณะที่ฤดูแลง
จํานวน 13 ชนิด รายชื่อไทยของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกในบริเวณเทือกเขาหินปูน จังหวัดสระบุรีและลพบุรี จํานวน 16
ชนิดไดแก เขียดหลังขีด Rana macrodactyla กบนา Hoplobatrachus rugulosus กบหนอง Fejervarya
limnocharis เขียดน้ํานอง Phrynoglossus martensii เขียดจะนา Occidozyga lima คางคกบาน Bufo
melanostictus ปาดบาน Polypedates leucomystax ปาดจิ๋วลายแตม Chirixalus nongkhorensis อึ่งอางบาน
Kaloula pulchra อึ่งน้ําเตา Microhyla fissipes อึ่งลายเลอะ Microhyla butleri อึ่งขางดํา Microhyla heymonsi
อึ่งขาคํา Microhyla pulchra อึ่งหลังขีด Micryletta inornata อึ่งลาย Calluella guttulata อึ่งปากกระโถน
Glyphoglossus molossus การจัดสถานภาพของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกที่อาศัยอยูบริเวณเทือกเขาหินปูนจังหวัด
สระบุรี ลพบุรี สามารถจัดสถานภาพตามการจัดของ IUCN Red List ทั้ง 16 ชนิดจําแนกสภาพออกเปน Least
Concern (CN) จํานวน 15 ชนิด และมีเพียงชนิดเดียวที่อยูในสถานภาพใกลถูกคุกคาม Near Threatened (NT)
จํานวน 1 ชนิดคือ อึ่งปากกระโถน เนื่องจากเปนชนิดที่นิยมจับมารับประทานในชวงตนฤดูฝน โดยการนําไปแปรรูปเปน
อาหารประเภทตางๆ และไดรับความนิยมกันอยางกวางขวาง
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ดานชีววิทยาเชิงประชากร
และวิวัฒนาการ

วงศวานวิวัฒนาการของเชื้อรา Tubeufiaceae และ Capnodiales ในภาคเหนือ
ของประเทศไทย
Kevin D. Hyde1,*, พุทธรักษ ชมนันติ1, ศรัญยภัทร บุญมี1, E.B.Gareth Jones2, รําไพ โกฎสืบ3,
เอกชัย ชูเกียรติโรจน1
1
สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จ. เชียงราย 57100
2
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ จ. ปทุมธานี 12120
3
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก 65000
*E-mail: kdhyde3@gmail.com
ทําการเก็บตัวอยางราดําในกลุม Capnodiales และ ราแซบโพรบกลุม Tubeufiaceae ซึ่งอยูในกลุมราโดทิดีโอมายซีสต
จากใบพืชสดและเศษซากไม ในภาคเหนือของประเทศไทย ราดําจะมีลักษณะเปนเสนใยสีดําปกคลุมผิวใบของพืชแต
ไม เ ข า ทํ า ลายพื ช มั ก พบราจํ า พวกนี้ อ าศั ย ร ว มกั บ พวกเพลี้ ย อ อ น หรื อ เพลี้ ย แป ง สํ า หรั บ รากลุ ม แซบโพรบ
Tubeufiaceae จะมีการสราง fruiting bodies แบบ pseudothecial ซึ่งมีตั้งแตสีน้ําตาลเขมถึงสีดําและพบไดทั่วไปบน
พื้นผิวของเศษซากไม ในการศึกษาในครั้งนี้ไดเก็บรวบรวมตัวอยางราดําได 16 สายพันธุ และรากลุมแซบโพรบ
Tubeufiaceae จํานวน 11 สายพันธุ ทําการจัดจําแนกตามลักษณะทางสัณฐานวิทยา และการวิเคราะหขอมูลในระดับ
phylogenetics จาก 3 ยีนคือ 5.8S rDNA (ITS), 18S rDNA (SSU), 28S rDNA (LSU) โดยทําการวิเคราะหแบบ
Maximum Parsimony และ Bayesian Inference ผลการวิเคราะหพบวาราดํามีความสัมพันธกับราในสกุล
Capnodium, Conidioxyphium, Leptoxyphium และ Microxyphium ในขณะที่ราแซบโพรบกลุม Tubeufiaceae มี
ความสัมพันธกับราในสกุล Acanthostigma, Thaxteriella และ Tubeufia ตามลําดับ อยางไรก็ตามจากลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาที่ปรากฏออกมาพบวาความแตกตางระหวางราสกุลเหลานี้ยังไมคอยชัดเจน เชื้อราบาง taxa ที่พบจาก
การศึกษานี้เปนเชื้อชนิดใหมที่ยังไมมีการรายงานมากอน และในขณะนี้อยูระหวางการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ
เผยแพร ทั้งนี้การวิเคราะหวงศวานวิวัฒนาการของเชื้อรากลุม Tubeufiaceae และการเปรียบเทียบสันฐานวิทยาของ
เชื้อราที่พบกับสายพันธุตนแบบของเชื้อราในสกุล Acanthostigma, Thaxteriella และTubeufia จะสงผลในการจัด
กลุมใหมของเชื้อในวงศนี้ใหถูกตองยิ่งขึ้น
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PHYLOGENETICS OF TUBEUFIACEAE AND CAPNODIALES IN NORTHERN THAILAND
Kevin D. Hyde1,*, Putarak Chomnunti1, Saranyaphat Boonmee1, E.B.Gareth Jones2, Rampai Kodsueb3,
Ekachai Chukeatirote1
1
School of Science, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand, 57100
2
BIOTEC, Central Research Unit, Thailand Sceience Park, Pathumthani, Thailand, 12120
3
Faculty of Science and Technology, Pibulsongkram Rajabhat University, Phisanulok, Thailand, 65000
*E-mail: kdhyde3@gmail.com
Dothideomycetous sooty moulds (Capnodiales) and saprobic Tubeufiaceae (Dothideomycetes) have been
collected from living leaves and decaying wood respectively in Northern Thailand. Sooty moulds form
black, powdery coatings on living leaves where exudants from insects are produced. The mycelium are
superficial, dark, and very varied in form. Species of Tubeufiaceae form pseudothecial ascoma which are
dark brown to black and superficial on decaying wood. We collected 16 isolates of sooty moulds and 11
isolates of Tubeufiaceae in this study, and identified these collections based on morphological
characteristics and sequence data from the 5.8S rDNA (ITS), 18S rDNA (SSU), 28S rDNA (LSU) genes. A
combined data set was phylogenetically analysed using Maximum Parsimony and Bayesian Inference.
Multigene sequence data indicated that the taxa of sooty molds are closely related to the genera
Capnodium, Conidioxyphium, Leptoxyphium and Microxyphium sp., while taxa of Tubeufiaceae belong in
Acanthostigma, Thaxteriella, and Tubeufia, although there seems unclear differentiation between these
latter genera. Several taxa appear to be new to science and we are presently in the process of writing up
these new species. Phylogenetic analysis of Tubufiaceae and comparison of the type species of
Acanthostigma, Thaxteriella, and Tubeufia will result in a revision of the family.
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การศึกษาจีโนมิกของขาววัชพืช (Oryza sativa f. spontanea) โดยใชดีเอ็นเอเครื่องหมายทาง
พันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท
STUDY OF WEED GENOMICS IN WEEDY RICE (ORYZA SATIVA F. SPONTANEA)
USING SIMPLE SEQUENCE REPEATS MICROSATELLITE MARKERS
ปรีชา ประเทพา
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
ขาววัชพืช (Weedy rice) สวนหนึ่งเกิดมาจากการผสมขามระหวางขาวปาที่พบทั่วไปในธรรมชาติกับขาวปลูก เกิดเปน
ลูกผสมที่มีการกระจายตัวของลูกหลานเปนหลายลักษณะ ซึ่งสวนใหญเปนลักษณะที่ชาวนาไมตองการ คือ เปลือก
เมล็ดมีสีดําหรือลายน้ําตาลแดง เมล็ดขาวสารมีสีแดง ปลายเมล็ดมีหางและเมื่อสุกแกเมล็ดจะรวงกอนเก็บเกี่ยวขาว
ขาววัชพืชพบทุกประเทศในลุมน้ําโขงจากเหนือ (จีน) จรดใต (ไทย) เปนวัชพืชที่สรางความเสียหายในระบบการผลิต
ขาวอยางรุนแรง การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความหลากหลายทางพันธุกรรมของขาววัชพืช 4 ประชากรที่มี
ถิ่นอาศัยในไทยและลาวโดยการวิเคราะหดีเอ็นเอสวนที่เปนไมโครแซทเทลไลท ผลการศึกษาพบวา ขาววัชพืชทุก
ประชากรที่ศึกษามีความหลากหลายพันธุกรรมในระดับสูงทุกประชากร ความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากร
ขาววัชพืชเหลานี้จะนํามาซึ่งความยุงยากซับซอนในการควบคุมกําจัดขาววัชพืชในอนาคตและสงผลกระทบเชิงลบใน
กระบวนการผลิตขาว ดังนั้นการพัฒนากระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุม การจัดการเพื่อปองกันการแพร
ระบาดอยางกวางขวางในพื้นที่ปลูกขาวจึงมีความจําเปนและเรงดวนของผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งในไทยและลาว
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นิเวศวิทยาเชิงพื้นทีข่ องตนอบเชยปาและราที่เปนปรสิตจําเพาะ
SPATIAL ECOLOGY OF A WILD CINNAMON TREE AND ITS SPECIFIC PARASITIC
FUNGUS
วิรงค จันทร
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 10903
E-mail: fsciwrc@ku.ac.th
ตนอบเชยปา Cinnamomum subavenium Miq. วงศ Lauraceae ไดถูกศึกษารวมกับโรคที่ขึ้นจําเพาะบนตนของชนิด
นี้ (คาดวานาจะเปนรา) ดวยการศึกษาควาสัมพันธกับถิ่นอาศัยและการกระจายตัวเชิงพื้นที่ ตนไมชนิดนี้เปนชนิดพันธุ
ที่พบไดเปนจํานวนมากในพื้นที่ศึกษา แปลงพลวัตปามอสิงโต ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ พื้นที่มรดกโลก สําหรับตน
อบเชยนี้ในระยะตนไมรุน (sapling) จะพบจํานวนตนมากที่สุดและจัดเปนชนิดพันธุเดนอันดับแรกในบรรดาตนไม
ทั้งหมด ทวาประชากลดลงอยางรวดเร็วประมาณ 1,000% ในชวงระยะที่ 1–5 ซม. dbh (diameter at breast height;
เสนผานศูนยกลางที่ระดับอก) เจริญขามไประยะ 5–10 ซม. dbh เนื่องจากโรคที่ขึ้นบนตนนี้มีความจําเพาะ และอาจจะ
เปนปจจัยที่ควบคุมประชากรอบเชย เพื่อหาคําตอบดังกลาว เราไดทําการศึกษาในเบื้องตนนี้ ดวยการสํารวจประชากร
ดวยการแบงตนอบเชยเปนสามระยะการเจิรญคือ ตนกลา (dbh < 1 cm) ตนไมรุน (dbh 1–10 cm) ไมใหญ (dbh >10
cm) และบันทึกโรคที่พบบนตนในเชิงปริมาณ (เชน จํานวนกลุม ขนาดความยาวของกลุม เปนตน) ซึ่งจะเนนศึกษา
เฉพาะกลาไมและไมรุน เนื่องจากไมใหญจะพบโรคดังกลาวไดนอยมาก นอกจากนี้มีการบันทึกขอมูลปจจัยสิ่งแวดลอม
ในบริเวณที่มีการสํารวจดวย และใชขอมูลบางสวนจากแปลงมอสิงโตที่มีอยู ผลที่ไดชี้ใหเห็นวา การกระจายตัวของตน
อบเชยไมเกี่ยวของกับความสูงจากระดับน้ําทะเล การปกคลุมดวยตน Strobilathus sp. ซึ่งเปนไมพุมพื้นลางที่ทรงพุม
แนน และชองวางในปา อยางไรก็ตามทุกระยะของ C. subavenium จะเกี่ยวของกับความชันและระยะทางตั้งฉากที่
ใกลลําธารมากที่สุด รูปแบบเชิงพื้นที่จะเปนลักษณะเปนกลุมกระจายทั่วทั้งบริเวณแปลง ตนกลาที่พบโรคดังกลาวจะ
แสดงแนวโนมความเกี่ยวของในเชิงลบกับเปอรเซ็นตการปกคลุมเทานั้น ตนไมรุนที่พบโรคจะไมพบแนวโนมเกี่ยวของ
กับปจจัยสิ่งแวดลอมใดๆ เลย ทางผูศึกษาเสนอวา โรคพืชดังกลาวอาจจะทําใหบางตนในระยะไมรุนตาย เปนเหตุใหไม
พบแนวโนมความเกี่ยวชองในระยะดังกลาว ทั้งนี้เพื่อใหการศึกษาครอบคลุมการควบคุมประชากรจึงไดมีการศึกษาอีก
หนึ่งปจะทําใหทราบอัตตราการเปลี่ยนแปลงหรือพลวัตของประชากร ซึ่งกําลังดําเนินการอยูในระยะที่สองของโครงการ
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ความสัมพันธทางพันธุกรรมของเต็งในปาเต็งรัง
GENETIC RELATEDNESS OF SHOREA OBTUSA WALL. EX BLUME IN DECIDUOUS
DIPTEROCARP FOREST
ชฎาพร เสนาคุณ1,*, สุจิตรา จางตระกูล2, ไพโรจน ประมวล3, ปรีชา ประเทพา4
1
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
2
สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
3
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
4
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

*E-mail: chadaporn.s@msu.ac.th
เต็ง (Shorea obtusa Wall. ex Blume) จัดอยูในวงศยางนา (Dipterocarpaceae) เปนไมดัชนีที่สําคัญ (keystone
species) 1 ใน 5 ชนิด ในปาเต็งรังของประเทศไทย เต็งเปนพืชที่มีการใชประโยชนทั้งเนื้อไม น้ํายาง สมุนไพร และเปน
พืชทนแลงที่สําคัญ เพราะมีเปลือกหนา ระบบรากแข็งแรง และทนไฟ ในประเทศไทยมีการกระจายพันธุทั่วทุกภาค พบ
มากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปจจุบันความหลากหลายของเต็งเริ่มลดลงเพราะพื้นที่ปาถูกทําลายและการ
เปลี่ยนแปลงของถิ่นอาศัย ซึ่งทั้งสองกรณีนี้มีผลทําใหรูปแบบของความหลากหลายทางพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงไป
การศึกษาครั้งนี้ไดวิเคราะหความสัมพันธทางพันธุกรรมของไมเต็งในปาโคกดงเค็ง อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
โดยเก็บตัวอยางดีเอ็นเอจํานวน 208 individual จากตนพอแมพันธุจํานวน 29 ตน และตนกลา 179 เมล็ด จาก 5 ตน
แมพันธุ โดยใชเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท จํานวน 5 คู เพื่อนําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาคาความสัมพันธ
ทางพันธุกรรม (genetic relatedness) ซึ่งเปนคาที่บอกวาพอแมพันธุแตละคูมีความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด ผล
การศึกษาพบวาโครงสรางความสัมพันธทางพันธุกรรมของไมเต็งในปาโคกดงเค็งมีคาต่ํา และมีความสัมพันธในเชิงลบ
(r = -0.156, p<0.0.05 )
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การใชเทคนิคอณูชีววิทยาในการจัดจําแนกและศึกษาความสัมพันธเชิงวิวฒ
ั นาการของ
แมลงเบียน D. longicaudata ในประเทศไทย: โดยใช nuclear และ mitochondrial DNA
MOLECULAR SYSTEMATICS AND PHYLOGENY OF THE D. LONGICAUDATA COMPLEX
IN THAILAND BASED ON NUCLEAR AND MITOCHONDRIAL DNA
สังวรณ กิจทวี
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
E-mail: grskt@mahidol.ac.th
แตนเบียนชนิด D. longicaudata มีบทบาทสําคัญในการควบคุมแมลงวันผลไมโดยชีววิธี (biological control) ใน
หลายประเทศ แตนเบียนชนิดนี้พบวาเปนแตนเบียนกลุมสปชีสซับซอน (species complex) ขอมูลพื้นฐานจาก
การศึกษาความสัมพันธโดยการผสมขามสายพันธุพบความหลากหลายทางสายพันธุอยางนอย 3 สายพันธุ ซึ่งไดตั้งชื่อ
อยางไมเปนทางการ คือ DLA, DLB และ DLBB ทั้ง 3 สายพันธุนี้มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาคลายกันมากจนทําให
เกิดความสับสนในการจัดจําแนก ดังนั้นเทคนิคทางอณูชีววิทยา (molecular biology) โดยเลือกใชยีนบริเวณ ITS2
(nuclear DNA) และ COI (mitochondrial DNA) จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการจําแนกสายพันธุแยกยากซับซอน
(cryptic species complex) ที่นาสนใจคือ PCR product ของ ITS2 สามารถแยกความแตกตางของสายพันธุ DLB
จากกลุมสปชีสซับซอนได สวนการศึกษาความผันแปรของลําดับเบสจาก ITS2 และ COI พบวาสามารถแยกความ
แตกตางของสปชีสในกลุม D. longicaudata สายพันธุซับซอนอยางชัดเจน สวนความผันแปรของลําดับเบสภายในสาย
พันธุคอนขางต่ํา ขอมูลดังกลาวสามารถนํามาวิเคราะหความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการและโครงสรางทางพันธุกรรมของ
ประชากร D. longicaudata complex การวิเคราะหสายสัมพันธทางวิวัฒนาการแบบ Neighbor joing tree ที่สราง
จากลําดับเบส ITS2 และ COI ไดแสดงใหเห็นวา D. longicaudata ทั้ง 3 สายพันธุเปนสายพันธุใกลชิดโดย DLA และ
DLBB มีความใกลชิดกันมากกวา DLB ซึ่งจัดอยูในกลุมเดียวกัน โดยแยกออกจากสกุลอื่นๆ (genera) ของวงศยอย
(subfamily) Opiinae การศึกษานี้ไดแสดงความชัดเจนในการแบงแยก การจัดจําแนก และความสัมพันธเชิง
วิวัฒนาการของประชากร D. longicaudata complex ในประเทศไทย
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ความสามารถในการเปนพาหะนําโรคมาลาเรียของยุงกนปลองกลุมสปชสี ซับซอน
Anopheles barbirostris
POTENTIAL MALARIA VECTOR OF ANOPHELES BARBIROSTRIS COMPLEXES
เวช ชูโชติ1,*, วิสุทธิ์ ใบไม2, อติพร แซอึ้ง1, สรวัฒน ทองสงวน1
1
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200
2
ภาควิชาชีววิทยาและศูนยขอมูลโรคติดเชื้อและพาหะนําโรค คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
กรุงเทพฯ 10400
*E-mail: wchoocho@mail.med.cmu.ac.th
จากการศึกษาพันธุศาสตรเชิงประชากรของยุงกนปลอง Anopheles barbirostris s.l. ดวยวิธีสหวิทยาการ ไดแก
การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยา การศึ ก ษาเซลล พั น ธุ ศ าสตร การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บลํ า ดั บ
นิวคลีโอไทดของดีเอ็นเอที่ยีนไรโบโซมและยีนไมโตคอนเดรียล และการผสมพันธุขามสายพันธุและ/หรือขามรูปแบบ
เมตาเฟสคาริโอไทป พบวาเปนยุงกลุมสปชีสซับซอนที่มีซิบลิงสสปชีสอยางนอย 5 สปชีส ไดแกยุง An. barbirostris
สปชีส A1, A2, A3 , A4 และยุง An. campestris-like โดยพบวายุง An. barbirostris สปชีส A1 มีการแพรกระจายอยู
ตามชายปาและเชิงเขาทั่วภูมิภาคของประเทศไทย สปชีส A2 มีการแพรกระจายอยูในจังหวัดลําปาง จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดจันทบุรี สปชีส A3 มีการแพรกระจายอยูในจังหวัด
กาญจนบุรี และสปชีส A4 มีการแพรกระจายอยูในจังหวัดเชียงใหมเทานั้น สําหรับยุง An. campestris-like นั้น มีการ
แพรกระจายอยูตามทุงนาและพื้นที่ราบทั่วภูมิภาคของประเทศไทย จากการศึกษาความสามารถในการเปนพาหะนํา
โรคมาลาเรียที่เกิดจากเชื้อมาลาเรียชนิด Plasmodium falciparum และ P. vivax ของยุงกลุมสปชีสซับซอนกลุมนี้
พบวามีเฉพาะยุง An. campestris-like เทานั้น ที่มีศักยภาพในการเปนพาหะนําโรคมาลาเรียที่เกิดจากเชื้อมาลาเรีย
ชนิด P. vivax ไดดี โดยใหอัตราโอโอซิสตและสปอโรซอยตเทากับ 100% และ 64.29% ตามลําดับ ซึ่งผลที่ไดจากการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้นั้น จะเปนประโยชนโดยตรงตอการควบคุมยุงพาหะที่เปนสปชีสเปาหมายไดอยางถูกตอง แมนยํา
และมีประสิทธิภาพ
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แมลงผสมเกสรกลุมผึ้ง (Order Hymenoptera : Superfamily Apoidea) ของสบูดาํ
(Jatropha curcus L.) ในประเทศไทย
THE BEES (ORDER HYMENOPTERA: SUPERFAMILY APOIDEA) AS INSECT
POLLINATOR ON PHYSIC NUTS (JATROPHA CURCUS L.) IN THAILAND
ชามา อินซอน*, สาวิตรี มาไลยพันธุ
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
*E-mail: chama_inson@hotmail.com
สบูดําพืชพลังงานทดแทนทางเลือกหนึ่งสามารถใชทดแทนน้ํามันดีเซลในเครื่องยนตรอบต่ําไดดี แตปจจุบันการปลูกสบู
ดําใหไดผลผลิตที่ดีและคุมคานั้นยังคงเปนปญหาอยู ปจจัยสําคัญสิ่งหนึ่งคือ แมลงผสมเกสร เนื่องจากดอกสบูดําเปน
ดอกแยกเพศผูและเพศเมียคนละดอก ละอองเรณู (pollen) มีขนาดใหญ และเหนียวไมสามารถถูกพัดพาโดยลมได
แมลงจึงเปนพาหะที่สําคัญอยางยิ่ง การสํารวจแมลงผสมเกสรดอกสบูดําในพื้นที่ตัวอยาง 20 จังหวัด ทั่วประเทศ
ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออก และใต จํานวนตัวอยางแมลงผสมเกสรที่เก็บได
ชวงเวลา 08.00-12.00 นาฬิกา ตั้งแตเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 มีมากถึง 762 ตัวอยาง เมื่อทําการ
จําแนกชนิดแลว มีจํานวน 299 ชนิด (species) 60 วงศ (families) และ 8 อันดับ (orders) ทุกพื้นที่ที่ทําการสํารวจ
พบวามีแมลงผสมเกสรดอกสบูดําทั่วทุกพื้นที่ตัวอยาง จึงสงผลใหดอกสบูดําไดรับการผสมเกสรไมมีปญหาการขาด
แคลนแมลงผสมเกสร เพราะปลายเกสรดอกเพศเมีย (stigma) ของดอกสบูดําทุกดอกที่พบมีละอองเรณูติดอยู แสดงวา
ดอกนั้นไดรับการผสมเกสรและติดผลในที่สุด การศึกษานี้มุงเนนแมลงผสมเกสรกลุมผึ้ง Superfamily Apoidea พบ
จํานวน 60 ชนิด เนื่องจากเปนแมลงที่มีประสิทธิภาพในการผสมเกสร เมื่อศึกษาการกระจายตัวพบวาผึ้งเจาะหลอดไม
(Ceratina sp.2) พบไดบอยครั้งที่สุดถึง 14 จังหวัด รองลงมา คือ ผึ้งโพรง (Apis cerana indica) พบใน 11 จังหวัด
เมื่อพิจารณาจากลักษณะการอยูรวมกันเปนสังคมและความเปนไปไดในการเลี้ยงเพื่อชวยผสมเกสรสบูดําในแปลงบาง
พื้นที่ที่ขาดแคลนแมลงผสมเกสร ไดแก ผึ้งโพรง, ผึ้งพันธุ (A. mellifera ligustica), ผึ้งมิ้ม (A. florea) และชันโรง
(Trigona pagdeni) และเปนการอนุรักษโดยการเพิ่มปริมาณแมลงในธรรมชาติดวย
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การศึกษาความหลากหลายของแมลงริน้ ดํากลุม Simulium Nobile (Diptera: Simuliidae)
ในประเทศไทย
BIODIVERSITY OF BLACK FLIES, SIMULIUM NOBILE GROUP (DIPTERA: SIMULIIDAE)
IN THAILAND
อุบล ตังควานิช1,2 และ วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย1,*
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 10400
2
ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จ. ขอนแกน 40002
*E-mail: scwtc@mahidol.ac.th
แมลงริ้นดํา (Black flies, Diptera: Simuliidae) เปนแมลงที่มีความสําคัญทางการแพทยและปศุสัตวซึ่งมีการศึกษา
อยางตอเนื่องในตางประเทศเพราะเปนแมลงพาหะนําโรค river blindness กอใหเกิดความพิการตาบอดเกิดความ
เสียหายทางเศรษฐกิจอยางมากมาย สวนในประเทศไทยมีความสนใจริ้นดําอยูนอยเนื่องจากไมเคยมีรายงานของโรคนี้
ในบานเรา อยางไรก็ตามเมื่อหกปที่แลวมีรายงานวาพบตัวออนของพยาธิกอโรคดังกลาวในริ้นดําที่พบในเชียงใหม ยิ่ง
ไปกวานั้นเมื่อเร็วๆ นี้มีรายงานขาววาพบคนที่มีพยาธิสภาพที่อาจเกี่ยวของกับริ้นดําทางภาคเหนือของประเทศ จึงเปน
ที่สังเกตไดวาอาจมีแนวโนมของการอุบัติของโรคที่มีแมลงริ้นดําเปนพาหะเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้โดยอาจเปนผลมาจาก
ภาวะโลกรอนที่สงผลกระทบทั่วโลกอยูในขณะนี้ การศึกษานี้จึงมีความสําคัญอยางยิ่งโดยเราพบแมลงริ้นดํากลุม
”Nobile” ในประเทศไทย 2 ชนิด ไดแก S. nobile และ S. nodosum โดยทั้งสองชนิดมีอินเวอรชันคงที่บางรูปแบบของ
โพลีทีนโครโมโซมรวมกันซึ่งบงชี้วาทั้งสองมีบรรพบุรุษรวมกันในอดีต สวนความแตกตางของการเรียงตัวของโพลีทีน
โครโมโซมและลักษณะสัณ ฐานวิท ยาที่ตรวจพบเปนผลมาจากวิวัฒนาการของริ้น ดําทั้งสองชนิดที่มีนิ เวศวิท ยาที่
แตกต า งกั น โดย S.
nobile มีถิ่น อาศั ย ในภาคใตที่ร ะดั บ ความสู ง ต่ํา กวา 100 เมตร เหนือ ระดั บ น้ํา ทะเล แต
S. nodosum อาศัยอยูในภาคเหนือที่ระดับความสูง 168 ถึง 800 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล การศึกษาพันธุศาสตรของ
ริ้นดําในเชิงลึกทั้งในระดับประชากรและนิเวศวิทยามีความสําคัญอยางยิ่งยวดเพื่อตอบคําถามในแงของวิวัฒนาการ
และความหลากหลายของแมลงริ้นดํากลุมนี้และกลุมอื่นๆ ที่พบในประเทศไทย อีกทั้งยังเปนขอมูลที่มีประโยชนในการ
เฝาระวังและการควบคุมโรคที่มีริ้นดําเปนพาหะที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคตอีกดวย
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ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็บและจุลชีพกอโรคที่มีเห็บเปนพาหะในภาคตะวันออก
และตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
อรุณี อหันทริก*, เปรมณิกา มาลัยศรี
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
*E-mail: scaah@mahidol.ac.th
เห็บเปนสิ่งมีชีวิตทีมีความสําคัญทางการแพทยและในดานระบาดวิทยาของโรคที่มีพาหะนําโรค เนื่องจากเห็บสามารถ
เปนตัวกลางในการถายทอดเชื้อโรคตางๆ มาสูคน สัตวเลี้ยงและสัตวเศรษฐกิจได งานวิจัยนี้จึงมีความสนใจที่จะสราง
องคความรูพื้นฐานทางดานความหลากชนิดและการกระจายตัวของเห็บในประเทศไทยและรายงานการพบจุลชีพกอ
โรคในเห็บ เนนเฉพาะในกลุมริกเกตเซีย ซึ่งเปนแบคทีเรียกลุมที่สามารถกอใหเกิดโรคสครับ ไทฟสได ผลการสํารวจชนิด
ของเห็บในพื้นที่ปาในอุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปาในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยพบ เห็บแข็ง 7 ชนิด ใน 4 สกุล และจากการตรวจหาดีเอ็นเอของริกเกตเซียในเห็บ ดวยวิธีการเพิ่มปริมาณ
สารพันธุกรรม (Polymerase Chain Reaction) และตรวจลําดับดีเอ็นเอพบวามีอัตราการติดเชื้อริกเกตเซียในเห็บคิด
เปนรอยละ 14 ของเห็บทั้งหมด โดยพบเชื้อริกเกตเซียในเห็บสกุล Haemaphysalis 2 ชนิดคือ Haemaphysalis
lagrangei และ Haemaphysalis shimoga ความจําเพาะของชนิดของเชื้อริกเกตเซียที่พบตองทําการยืนยันดวย
primer คูที่จําเพาะตอไปวาเปนชนิดที่สามารถกอโรคในคนหรือสัตวไดหรือไม ซึ่งขอมูลเหลานี้สามารถใชเปนพื้นฐาน
สําหรับการศึกษาในดานระบาดวิทยาของโรคที่มีพาหะนําโรคตอไป
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การศึกษาความหลากหลายทางชนิด และพลวัตประชากรของมอดเอมโบรเซีย (Ambrosia
beetles) (Coleoptera: Curculionidae; Scolytinae, Platypodinae) ในระบบนิเวศสวนทุเรียน
เชิงเดี่ยวและเชิงผสมในพืน้ ที่ภาคใต
STUDY ON SPECIES DIVERSITY AND POPULATION DYNAMIC OF AMBROSIA
BEETLES (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE; SCOLYTIDAE, PLATYPODINAE)
ASSOCIATED WITH DURIAN ORCHARD IN TWO CULTURAL SYSTEMS,
MONOCULTURE AND MIXED CULTURE, IN SOUTHERN THAILAND
วิสุทธิ์ สิทธิฉายา*, สุรไกร เพิ่มคํา
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
*E-mail: wisut.s@psu.ac.th
ทุเรียนเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของไทยที่มีความสุมเสี่ยงตอการเขาทําลายจากมอดเอมโบรเซีย เนื่องจากสายพันธุที่
ปลูกในเชิงเศรษฐกิจมีความออนแอตอโรค สงเสริมการเขาทําลายและการระบาดของมอดในกลุมดังกลาว ผลการ
สํารวจมอดเอมโบรเซียดวยกับดักแอลกอฮอลในสวนทุเรียนพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี และชุมพร พบ
มอดจํ า นวนทั้ ง สิ้ น 12,086 ตั ว แบ ง เป น มอดเอมโบรเซี ย จํ า นวน 11,605 ตั ว จํ า แนกเป น สมาชิ ก ของวงศ ย อ ย
Platypodinae 6 สกุล 12 ชนิด และวงศยอย Scolytinae จํานวน 16 สกุล 64 ชนิด นอกจากนี้ยังพบมอดขี้ขุยในวงศ
Bostrichidae จํานวน 481 ตัว จําแนกออกเปน 8 สกุล 12 ชนิด โดย 12 ชนิดของมอดที่พบจัดเปนแมลงที่รายงานเปน
ครั้งแรกในประเทศไทย ผลการศึกษาความหลากหลายของมอดเอมโบรเซียในระบบนิเวศสวนทุเรียนเชิงเดี่ยวและเชิง
ผสมพบวา คาดัชนีความหลากหลาย Shannon-Wiener index ของนิเวศสวนทุเรียนทั้งสองระบบมีคาแตกตางกัน
เล็กนอยโดยในสังคมพืชสวนทุเรียนที่ปลูกแบบเชิงเดี่ยว มีคาเทากับ 2.166 และแบบผสม เทากับ 2.183 คาดัชนีความ
เหมือนของระบบนิเวศสวนทุเรียนทั้งสองระบบคํานวณโดยวิธีของ Sørensen มีคา 0.779 แสดงวาในระบบนิเวศสวน
ทุเรียนทั้งสองระบบมีจํานวนชนิดของมอดเอมโบรเซียแตกตางกันนอย

รวมบทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ : การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 14
10-12 ตุลาคม 2553 โรงแรมสุนียแกรนด แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จ.อุบลราชธานี

45

การกระจายของแมงมุมกลุมชักใยในสวนยางพาราผานพื้นทีร่ อยตอระหวางสวนยางพาราและ
ปาเขาไปยังบริเวณปาดานในของวนอุทยานควนเขาวัง จังหวัดสงขลา
THE EFFECTS OF RUBBER PLANTATION-FOREST EDGES ON THE DISTRIBUTION OF
WEB-BUILDING SPIDER COMPOSITION AT KHUAN KHAO WANG FOREST PARK,
SONGKHLA PROVINCE
บุปผา ผองศรี1, สุนทร โสตถิพันธุ1, สาระ บํารุงศรี1, จอรจ เอ เกล2
1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพฯ
E-mail: zigzagargiope@yahoo.com
พื้นที่ซึ่งมีลักษณะเปนสวนยางพาราติดกับพื้นที่ปานั้นพบเห็นไดทั่วไปในภาคใตของประเทศไทย และมีแนวโนมวาพื้นที่
ในลักษณะดังกลาวนี้จะลดลง ดวยเหตุที่พื้นที่ปานั้นถูกบุกรุกแผวถางเพื่อปลูกยางพารามากขึ้นเรื่อยๆ ในงานวิจัยชิ้นนี้
เปนการสํารวจการกระจายของแมงมุมกลุมชักใยในพื้นที่สวนยางพารา พื้นที่ซึ่งเปนรอยตอระหวางสวนยางพาราและ
ปา และพื้นที่ปา ดวยเหตุที่แมงมุมเปนสัตวกลุมที่มีความหลากหลายสูงมาก เปนผูลาในกลุมสัตวไมมีกระดูกสันหลังที่มี
ความหลากหลายมากที่สุด
และแมงมุมกลุมชักใยนั้นตอบสนองตอแหลงอาศัยและลักษณะโครงสรางพรรณพืชที่
เปลี่ยนไปไดงายจึงมีความเหมาะสมตอการศึกษาการกระจายในพื้นที่ศึกษาในครั้งนี้ โดยไดเก็บแมงมุมดวยวิธีหาดวย
สายตาแลวจับดวยมือโดยตรง (Visual searching) ในแปลงซึ่งมีขนาด 6 ตารางเมตรทั้งหมด 100 แปลง ตั้งแตเดือน
กันยายน 2551-เดือนมกราคม 2552 ผลจากการวิจัยพบแมงมุมทั้งหมด 1753 ตัว 917 ตัวเปนแมงมุมที่ยังไมเต็มวัย
836 ตัว เปนแมงมุมที่เต็มวัยแลว มีชนิดทั้งหมด 67 ชนิด 39 ชนิด พบที่สวนยางพารา 35 ชนิด พบตรงพื้นที่รอยตอ
ระหวางสวนยางพาราและปา 25, 23, และ 23 ชนิด พบในปาหางจากพื้นที่รอยตอเขาไป 50, 100, และ 150 เมตร
ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบการกระจายพบวาความหลากหลายและจํานวนชนิดของแมงมุมในสวนยางพารามากที่สุด
รองลงมาเปนพื้นที่รอยตอระหวางสวนยางพาราและปา และมีความหลากหลายและจํานวนชนิดแมงมุมนอยที่สุดใน
พื้นที่ปาซึ่งหางจากรอยตอ 50 เมตร อยางไรก็ตามแมจะดูเหมือนวาพื้นที่ปานั้นจะมีความหลากหลายของแมงมุมนอย
แตในปาซึ่งหางจากพื้นที่รอยตอเขาไป 100 และ 150 เมตรนั้น สามารถพบแมงมุมชนิดที่ไมมีปรากฏในพื้นที่อื่นๆ เปน
แมงมุมซึ่งมีแนวโนมวาจะอาศัยจําเพาะอยูในพื้นปาสวนในเทานั้น

46

รวมบทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ : การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 14
10-12 ตุลาคม 2553 โรงแรมสุนียแกรนด แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จ.อุบลราชธานี

อิทธิพลของแหลงที่อยูอาศัยกับการสืบพันธุและความดกไขของปลาคอในประเทศไทย
รุงทิพย โพลงเศรษฐี*, William Beamish**
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา อ.บางแสน จ.ชลบุรี 20131
*E-mail: kae.plongsesthee@gmail.com, **E-mail: billbeamish@uoguelph.ca
ปลาคอในสกุล Schistura เปนปลาน้ําเชี่ยว (torrent loaches) ที่รูจักกันอยางแพรหลาย และเปนปลาในสกุลที่มีความ
หลากหลายของจํา นวนชนิด มากเปน อัน ดับ 3 ของโลก รองมาจากปลาในสกุล Barbus และ Haplochromis
ตามลําดับ โดยพบปลาในสกุลนี้กวา 91 ชนิด ในแถบคาบสมุทรอินโด แหลมมาลายู และในประเทศพมา และอีก 29
ชนิด ซึ่งมีรายงานวาพบในประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้ไดทําการสุมเก็บตัวอยางปลาคอ เพื่อศึกษาความหลากหลาย
ของกลุมปลาคอในสกุล Schistura โดยเก็บปลาในแตละลําน้ําสาขาทางตอนกลางของประเทศ โดยแบงพื้นที่
การศึกษาเปน 3 เขต ไดแ ก ลําน้ําแมกลองในภาคตะวันตก (อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี) ลํา น้ํา ภาคใต
(อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ) และลําน้ําจันทบุรีในภาคตะวันออก (อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี)
จากการศึก ษาพบวา ในแตล ะพื้น ที่มีจํา นวนชนิด ของปลาคอ แตกตา งกัน ออกไป จํา นวนชนิดปลาคอ ในเขตภาค
ตะวัน ตกมีค วามหลากหลายมากกวา ในเขตพื ้น ที ่อื ่น ๆ โดยพบปลาคอ ในลํ า น้ํ า แมก ลอง 3 ชนิด ไดแ ก ปลาคอ
(Schistura aurantiaca) คอหางแดง (Schistura desmotes) และคอพมา (Schistura mahnerti) ในลําน้ําภาคใตพบ
2 ชนิด คือ คอ (Schistura robertsi) และคอพมา (Schistura mahnerti) สวนในลําน้ําจันทบุรีพบเพียงชนิดเดียวคือ
ปลาคอเกาะชาง (Schistura kohchangensis) ในขณะที่ลําน้ําแมกลองและลําน้ําในภาคใต พบปลาชนิดเดียวกัน คือ
S. mahnerti ซึ่งอาจเนื่องความคลายคลึงกันในบางลักษณะทางสิ่งแวดลอมของแตละถิ่นที่อยูอาศัยทั้งสองแหงที่ทํา
ใหพบปลาคอชนิดเดียวกันได และหากมีการศึกษาตอไปก็จะสามารถนําขอมูลนี้ไปใชในการเชื่อมโยง เพื่ออธิบายถึง
อิทธิพลทางสิ่งแวดลอมที่สงผลตอการชุมนุมกันของจํานวนชนิดของปลาในแตละลําน้ํา เพื่อประโยชนในเชิงวิชาการ
และชีววิทยาปลาคอในสกุล Schistura ตอไป
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กลยุทธการสุม ตัวอยางเพือ่ ประมาณจํานวนชนิดของปลาภายในลําน้าํ ในประเทศไทย
A SAMPLING STRATEGY TO ESTIMATE SPECIES NUMBERS OF FISHES WITHIN
RIVERS IN THAILAND
เพียงใจ ชนินทรภูมิ*, F. William H. Beamish
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา อ.บางแสน จ.ชลบุรี 20131
*E-mail: aui_rnband@hotmail.com
จํานวนชนิดของปลาถูกสันนิษฐานวาเพิ่มขึ้นตามพื้นที่ของลําน้ํา แตยังไมมีนักวิจัยทําการทดลองสมมติฐานนี้ทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศในเอเชีย ซึ่งมีความสําคัญมากในการอนุรักษ วัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้คือพัฒนา
กลยุทธการสุมตัวอยางที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใชในการประมาณคาจํานวนชนิดของปลาทั้งหมดในลําน้ําภายใตวิธีทาง
สถิติที่เปน ที่ยอมรับ ในการศึกษาครั้ง นี้ไ ดทํา การสุมตัว อยา งในลํา น้ํา ที่มีข นาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่ง อยูใ นภาค
ตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใตของประเทศไทย การสํารวจปลาจะใชเครื่องจับปลาแบบใชกระแสไฟฟา (SmithRoot model 15D) โดยสถานที่ที่ใชในการสุมตัวอยางจะถูกสุมโดยใชอันดับของลําน้ําและการตัดผานของถนน ในแต
ละสถานที่จะทําการสํารวจเปนความยาว 35 เทาของความกวางเฉลี่ยของลําน้ํา ปลาที่ถูกจับขึ้นมาจะถูกจําแนกชนิด
และปลอยลงสูลําน้ํา สวนปลาที่ไมสามารถจําแนกชนิดไดจะทําการเก็บมาจําแนกในหองทดลอง จากการสุมตัวอยาง
ทั้งหมด 119 สถานที่จาก 9 ลําน้ํา พื้นที่ที่ใชทําการสุมตัวอยางของแตละลําน้ํามีประมาณ 2 ถึง 29 เปอรเซ็นตของ
พื้นที่ทั้งหมดของลําน้ํา จํานวนชนิดของปลาเพิ่มขึ้นตามพื้นที่จนเขาใกลจุดที่มีจํานวนชนิดของปลามากที่สุด และการ
ประมาณคาจํานวนชนิดของปลาจากสมการที่เกิดจากการคํานวณการถดถอยปรากฏวามีคาใกลเคียงกับคาที่เกิดจาก
การสุมตัวอยาง ทางดานการอนุรักษ สิ่งที่นาสนใจในการศึกษาครั้งนี้คือ ภาคตะวันตกของประเทศไทยมีจํานวนชนิด
ของปลามากกวาในภาคตะวันออกและภาคใต เปรียบเทียบในจํานวนพื้นที่ที่เทากัน ซึ่งอาจเปนเพราะพื้นที่ทางภาค
ตะวันตกของประเทศไทยมีการใชประโยชนนอยกวาภาคอื่นๆ ของประเทศ ทําใหพื้นที่บริเวณนี้สามารถรองรับปลาได
มากกวาพื้นที่อื่นๆ
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เปรียบเทียบประชาคมปลาระหวางแหลงหญาทะเล ปาชายเลน หาดทราย และหาดโคลน
บริเวณอุทยานแหงชาติหาดขนอม หมูเกาะทะเลใต จังหวัดนครศรีธรรมราช
COMPARISON AMONG FISH COMMUNITIES IN SEAGRASS BEDS, MANGROVE,
SANDY BEACH AND MUDFLAT AT HAD KHANOM MU KO THALATEI NATIONAL PARK,
NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE
สุรศักดิ์ สีชุม* และ ปติวงษ ตันติโชดก
สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
*E-mail: surasakbm99@yahoo.com
ระบบนิเวศชายฝงทะเลจัดไดวาเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ําวัยออนที่สําคัญ โดยเฉพาะปลา ซึ่งใชเปนที่อยูอาศัย
หาอาหารของปลาขนาดเล็กและปลาระยะวัยรุนจนถึงโตเต็มวัย จึงเปนแหลงระบบนิเวศที่สําคัญและมีคุณคาทาง
เศรษฐกิจ การศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาประชาคมปลาบริเวณแหลงหญาทะเล ปาชายเลน หาดทรายและหาดโคลน ใน
เขตอุทยานแหงชาติหาดขนอม หมูเกาะทะเลใต เก็บตัวอยางปลาในแตละแหลงที่อยูอาศัย โดยใชอวนทับตลิ่งขนาด
เล็ก เก็บตัวอยางในเวลากลางวัน ชวงน้ําลงต่ําสุด เก็บตัวอยางทุกสองเดือนตลอดทั้งป พ.ศ. 2552 จากการศึกษาพบ
ปลาอยางนอย 130 ชนิด โดยพบชนิดปลามากที่สุดในแหลงหญาทะเลและปาชายเลนเทากัน 74 ชนิด รองลงมาคือ
หาดโคลน 55 ชนิด และหาดทราย 47 ชนิด โดยที่บริเวณแหลงหญาทะเลพบวามีความชุกชุมและมวลชีวภาพมากที่สุด
(1,530 ± 1,003 ตัว/500 ตารางเมตร, 1,797 ± 823.2 กรัม/500 ตารางเมตร) รองลงมาไดแก ปาชายเลน หาดทราย
และหาดโคลน โดยกลุมปลาสลิดทะเลและกลุมปลาแปนจะมีความโดดเดนในแหลงหญาทะเล กลุมปลาแปนจะโดด
เดนบริเวณหาดโคลนและหาดทราย และในกลุมปลาบูจะโดดเดนในปาชายเลน เมื่อพิจารณาดัชนีความหลากหลาย
(Shannon's diversity index) พบวาในบริเวณปาชายเลนมีความหลากหลายมากที่สุด (H'=2.21, J'=0.52) รองลงมา
ไดแก หาดโคลน (H'=1.75, J'=0.44) หญาทะเล (H'=1.70, J'=0.39) และหาดทราย (H'=1.40, J'=0.36) การศึกษา
ครั้งนี้พบวาปลาที่เขามาอยูบริเวณแหลงหญาทะเลมีจํานวนชนิดและความหนาแนนสูง ซึ่งปลาสวนใหญยังเปนปลา
ขนาดเล็กระยะวัยรุน จึงมีความเปนไปไดที่แหลงหญาทะเลบริเวณนี้จะเปนแหลงอนุบาลของปลาวัยออนที่สําคัญ
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การรุกรานของปลากดเกราะในแหลงน้ําในจังหวัดชลบุรี
INVASION OF SAILFIN CATFISH IN A WATER BODY IN CHONBURI PROVINCE
รัฐชา ชัยชนะ1,*, สันติ พวงเจริญ2, เรืองวิชญ ยุนพันธ2
1
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 50 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 50 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
*E-mail: fscircc@ku.ac.th
ปลากดเกราะเปนชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นที่เขามารุกรานทรัพยากรชีวภาพและสรางผลกระทบในประเทศไทย ปลากด
เกราะหรือปลาเทศบาล เปนปลาที่ถูกนําเขามาในประเทศไทยเมื่อประมาณ 50 ปกอน เพื่อนํามาใชในการกําจัด
ตะใครน้ําและเศษอาหารที่เหลือตกคางในตูปลา แตในปจจุบันมีการพบปลากดเกราะแพรกระจายอยูในแหลงน้ําตางๆ
ในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งที่คลองหนองใหญ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จากการศึกษาคุณภาพน้ําและ
ชนิดพันธุปลาในคลองหนองใหญพบวา น้ําในคลองหนองใหญมีคุณภาพเสื่อมโทรม ปริมาณออกซิเจนละลายต่ํา
(2.7±2.1 มิล ลิก รัม ตอ ลิต ร) และมีป ริม าณไนโตรเจนรวม (14±2.8 มิล ลิก รัม ตอ ลิต ร) ฟอสฟอรัส รวม (3.8±1.9
มิลลิกรัมตอลิตร) และสารอินทรียคารบอนรวม (8.8±2.6 มิลลิกรัมตอลิตร) อยูในปริมาณที่สูงมาก และจากการศึกษา
ชนิดพันธุปลาพบวา Pterygoplichthys pardalis เปนปลากดเกราะเพียงชนิดเดียวในครอบครัว Loricariidae ที่
สํารวจพบในคลองแหงนี้ นอกจากนั้นยังพบอีกวา ปลากดเกราะดํารงชีวิตอยูอยางหนาแนนในลําคลอง (88±93
ตัว /100 ตารางเมตร) โดยเฉพาะอยา งยิ่ง ชว งที่ไ หลผา นชุม ชน เมื่อ พิจ ารณาองคป ระกอบของปลากดเกราะ
เปรียบเทียบกับชนิดพันธุปลาพื้นเมืองอื่น ๆ พบวา องคประกอบของปลากดเกราะมีสูงถึง 70% ในขณะที่พบชนิดพันธุ
ปลาพื้นเมืองเพียง 30% และเมื่อนําขอมูลประชากรปลากดเกราะและปลาพื้นเมืองมาหาความสัมพันธเชิงเสนตรง
พบวามีความสัมพันธเชิงลบ (r2 = 1)
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ผลของการปนเปอนแคดเมียมในสิ่งแวดลอมตอจุลกายวิภาคของตับของอึ่งน้าํ เตา Microhyla
fissipes ในพืน้ ที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
EFFECTS OF CADMIUM CONTAMINATION IN ENVIRONMENT ON MICROANATOMY
OF LIVER OF FROG MICROHYLA FISSIPES IN MAE SOT DISTRICT, TAK PROVINCE
อรสา อัชชยะพันธวนิช1, ภาณุพงศ ธรรมโชติ1, จิรารัช กิตนะ1, วิเชฏฐ คนซื่อ1, โมหด ชาม บิน โอทมาน2,
ธงชัย ฐิติภูรี1, รชตะ มณีอินทร1, นพดล กิตนะ1,*
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
2
Environmental Health Programme, Faculty of Allied Health Sciences, Universiti Kebangsaan Malaysia,
Kuala Lumpur 50300, Malaysia
*E-mail: noppadon.k@chula.ac.th
แคดเมียมเปนโลหะหนักที่มีความเปนพิษสูง เมื่อปนเปอนเขาสูสิ่งแวดลอมสามารถเขาไปสะสมและทําใหเกิดความ
ผิดปกติตอรางกายสัตวที่อยูในพื้นที่รวมทั้งมนุษยดวย ประเทศไทยมีรายงานการปนเปอนแคดเมียมในสิ่งแวดลอม
บริเวณ อ.แมสอด จ.ตาก แตมีรายงานผลกระทบตอสัตวมีกระดูกสันหลังอยูนอยมาก การศึกษานี้ไดเลือกใชอึ่งน้ําเตา
Microhyla fissipes ซึ่งเปนสัตวมีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่พบมากในพื้นที่เปนตัวเฝาระวังผลกระทบ โดยเก็บตัวอยาง
อึ่งน้ําเตาในชวงฤดูน้ําหลาก (มิถุนายน-พฤศจิกายน 2551) จากพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศคลายกัน คือ ต.แมตาว
อ.แมสอด (พื้น ที่ปนเปอ น) และ ต.แมป ะ อ.แมสอด (พื้น ที่อ างอิง ) เมื่อ นําอึ่ง น้ําเตามาตรวจวิเคราะหหาปริม าณ
แคดเมียมที่ปนเปอน พบวาแคดเมียมในอึ่งน้ําเตาจากพื้นที่ปนเปอน (0.47+0.07 mg/kg) มีคาสูงกวาในอึ่งน้ําเตาจาก
พื้นที่อางอิง (ตรวจไมพบ) เมื่อเปรียบเทียบคาน้ําหนักตับสัมพันธกับน้ําหนักตัว (hepatosomatic index; HSI) พบวาอึ่ง
น้ําเตาในพื้นที่ปนเปอน มีคา HSI (2.25+1.42) สูงกวาอึ่งน้ําเตาในพื้นที่อางอิง (1.76+0.76) อยางมีนัยสําคัญ เมื่อ
ตรวจสอบเนื้อเยื่อตับดวยเทคนิค histology พบวาอึ่งน้ําเตามีพยาธิสภาพของตับที่คลายกัน และมีพยาธิสภาพที่เดนชัด
คือ การเพิ่มจํานวน Kupffer cells ผิดปกติ โดยอึ่งน้ําเตาในพื้นที่ปนเปอนมีจํานวน Kupffer cells (672.53 cell/mm2)
สูงกวาอึ่งน้ําเตาในพื้นที่อางอิง (381.87 cell/mm2) ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการปนเปอนแคดเมียมในสิ่งแวดลอม
อาจสงผลกระทบตออึ่งน้ําเตาที่อาศัยในพื้นที่ ทําใหมีการสะสมแคดเมียมในรางกาย และมีการเปลี่ยนแปลงขนาดและ
พยาธิสภาพของตับ นอกจากนี้จากพยาธิสภาพที่คลายกันระหวางพื้นที่ อาจแสดงใหเห็นวาขอบเขตพื้นที่ที่ไดรับ
ผลกระทบจากการปนเปอนแคดเมียมอาจกวางมากกวาที่เคยมีรายงานไว
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การคัดเลือกไพรเมอร ISSR เพื่อการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกบนา
Hoplobatrachus rugulosus ในประเทศไทย
SCREENING ISSR PRIMERS FOR GENETIC DIVERSITY STUDY OF RICE FIELD FROG
(HOPLOBATRACHUS RUGULOSUS) IN THAILAND
อนุสรณ ปานสุข1,*, วิเชฏฐ คนซื่อ1, ศานิต ปยพัฒนากร2, ผุสตี ปริยานนท1
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
*E-mail: amphibianchula@yahoo.com
กบนา (Hoplobatrachus rugulosus) จัดอยูในวงศ Dicroglossidae พบการกระจายตั้งแตเอเชียตะวันออก พมา ลาว
เวียดนาม กัมพูชา และประเทศไทย สําหรับประเทศไทย พบการกระจายตัวทั่วทั้งประเทศ ปจจุบันจํานวนประชากรกบ
นาในธรรมชาติลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากหลายสาเหตุ เชน พื้นที่อยูอาศัยถูกทําลาย มลพิษ การลาเพื่อเปน
อาหาร เปนตน ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกบนาทั่วทั้งประเทศไทยจํานวน
17 กลุมประชากรดวยเทคนิค Inter-Simple Sequences Repeats (ISSR) ซึ่งในขั้นตอนแรกไดทําการคัดเลือก
ไพรเมอรที่เหมาะสมในการนํามาใชศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม โดยใชไพรเมอร UBC ชุดที่ 9 จํานวน 60
ไพรเมอร (UBC 801-860) ทําการเพิ่มจํานวนดีเอ็นเอกบนาที่เปนตัวแทนในแตละกลุมประชากรผานขั้นตอน PCR จาก
ผลการศึกษาพบวา จากจํานวนไพรเมอรทั้งหมด 60 ไพรเมอร มีจํานวนไพรเมอรทั้งสิ้น 9 ไพรเมอร ไดแก UBC 807,
UBC 825, UBC 826, UBC 827, UBC 829, UBC 835, UBC 840, UBC 841 และ UBC 856 ที่สามารถแสดงแถบ
ดีเอ็นเอที่ชัดเจน และบอกความแตกตางระหวางกลุมประชากรได ซึ่งในขั้นตอนตอไปจะไดนําไพรเมอรแตละไพรเมอรที่
ไดทําการคัดเลือกแลว มาเพิ่มจํานวนดีเอ็นเอในกบนาทุกตัวอยาง เพื่อหาความความแตกตางทางพันธุกรรมระหวาง
กลุมประชากรตอไป
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การกระจายทางภูมศิ าสตรของเตานาแมโขง Malayemys subtrijuga และเตานามลายู
Malayemys macrocephala ในประเทศไทย
GEOGRAPHIC DISTRIBUTION OF THE MEKONG SNAIL-EATING TURTLE, MALAYEMYS
SUBTRIJUGA AND THE MALAYAN SNAIL-EATING TURTLE, MALAYEMYS
MACROCEPHALA
อัญชลี เอาผล1,*, กําธร ธีรคุปต2
1
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10400
*E-mail: fsciacl@ku.ac.th
ศึกษาการกระจายทางภูมิศาสตรของเตานาสกุล Malayemys ในประเทศไทยโดยการสํารวจตามพื้นที่ลุมน้ําตางๆ ใน
ประเทศไทย ซึ่งจากรายงานกอนหนานี้เตานาสกุล Malayemys ไดถูกจัดจําแนกออกเปนสองชนิดคือ เตานาแมโขง
Malayemys subtrijuga และเตานามลายู Malayemys macrocephala ผลจากการสํารวจพบวามีการกระจายของ
เตานาแมโขง M. subtrijuga ในบริเวณพื้นที่ตอนลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือในพื้นที่ลุมน้ํามูล สวนการ
กระจายของเตานามลายู M. macrocephala พบมีการกระจายในบริเวณกวางครอบคลุมลุมน้ําชี มูล ปาสัก ปง วังและ
ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา โดยพบมีการกระจายรวมกับเตานาแมโขง M. subtrijuga ในพื้นที่ลุมน้ํามูล แตในพื้นที่บริเวณนี้
มีแนวโนมที่สัดสวนของประชากรเตานาแมโขง M. subtrijuga มากกวาประชากรเตานามลายู M. macrocephala
นอกจากนี้ในการศึกษาครั้งนี้ยังไดทําการศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรมระหวางประชากรของเตานาทั้งสองชนิดนี้
ในประเทศไทยโดยใชขอมูลของไมโทรเดรียล ดีเอ็นเอ ซึ่งยังอยูในระหวางการวิเคราะหผลความสัมพันธทางพันธุกรรม
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วิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวภาพชวงมหายุคมีโสโซอิกในประเทศไทย
THE EVOLUTION OF MESOZOIC BIODIVERSITY IN THAILAND
วราวุธ สุธีธร1, Eric Buffetaut2, Jean Le Loeuff4, Marc Philippe5, Lionel Cavin3, Gilles Cuny6,
Haiyan Tong2, กมลลักษณ วงษโก1, คมศร เลาหประเสริฐ7, อุทุมพร ดีศรี7, ธิดา แสนยะมูล1,
วิไลลักษณ นาคศรี7, สุรเวช สุธีธร7
1
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร 10400
2
Centre National de la Recherche Scientifique, 16 cour du Li e´gat, 75013 Paris, France
3
Centre National de la Recherche Scientifique, 16 cour du Li e´gat, 75013 Paris, France
4
Muse´e des Dinosaures, 11260 Esp e´raza, France
5
UMR 5125 du CNRS & Universit e´ Claude Bernard Lyon 1,7 rue Dubois F 69622 Villeurbanne –France
6
Geological Museum, University of Copenhagen, øster Voldgade 5-7, 1350 Copenhagen K, Denmark:
7
ศูนยวิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการวิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวภาพชวงมหายุคมีโสโซอิก ในประเทศไทยระยะที่ 2 ของปที่ 3 เปน
การดําเนินงานมาอยางตอเนื่องทําใหมีรายงานผลการวิจัยตีพิมพในวารสารนานาชาติกวา 10 ฉบับ พบฟอสซิลสกุล
ใหม ชนิ ด ใหม ของสั ต ว โ บราณหลายชนิ ด ด ว ยกั น คื อ ไดโนเสาร กิ น นรี มิ มั ส ขอนแก น เอนซิ ส (Kinnareemimus
khonkaenensis, gen. nov. sp. nov) จากชั้นหินเสาขัว ยุคครีเทเชียสตอนตน (ประมาณ 130 ลานป) เปนไดโนเสาร
นกกระจอกเทศ ขนาดยาวประมาณ 1 – 2 เมตร จะงอยปากเหมือนนก ไมมีฟน หางยาว รูปรางปราดเปรียว วิ่งเร็ว
จระเข ชนิดใหม สกุลใหม 2 ชนิด คือ สยามโมซูคัส ภูพอกเอนซิส (Siamosuchus phuphokensis, gen. nov. sp. nov)
ในหมวดหินเสาขัว ยุคครีเทเชียสตอนตน (ประมาณ 130 ลานป) และ โคราโตซูคัส จินตสกุลไล (Khoratosuchus
jintasakuli, gen. nov. sp. nov) ในหมวดหินโคกกรวด ยุคครีเทเชียสตอนตน (ประมาณ 100 ลานป) และเตา สกุลใหม
ชนิดใหม จากชั้นหินภูกระดึง อายุประมาณ 150 ลานป ขนาดใหญ 1 เมตร จากบานคําพอก อําเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร ซึ่งตั้งชื่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยใหชื่อวา บาชิโลเชลิส แมคโครไบออส
(Basilochelys macrobios n. gen. and n. sp.) มีความหมายวา ขอใหพระมหากษัตริยไทย ทรงพระชนมายุยิ่งยืน
นาน สวนการสํารวจขุดคน พบแหลงซากดึกดําแบรรพ ที่มีศักยภาพหลายแหลง อาทิเชน แหลงไดโนเสารโปรซอโรพอด
และซอโรพอด ในหมวดหินน้ําพอง อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย แหลงไดโนเสาร ในหมวดหินภูกระดึง ที่ภูนอย อําเภอ
คํามวง จังหวัดกาฬสินธุ และแหลงไดโนเสารบานคําพอก จังหวัดมุกดาหาร นอกจากนั้นยังใหการสนับ สนุนดา น
การศึกษาโดยสงเสริมใหผูชวยนักวิจัยในโครงการเขารับการศึกษาตอดาน ดานบรรพชีวินวิทยาในระดับปริญญาโท
จํานวน 4 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 4 คน
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ดานนิเวศวิทยา

ความหลากหลายของไลเคนและการติดตามตรวจสอบปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด
ในบริเวณรอบโรงไฟฟาแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ป พ.ศ. 2552
LICHEN DIVERSITY AND MONITORING OF SULPHUR DIOXIDE AROUND MAE MOH
POWER PLANT AREA, MAE MOH DISTRICT, LAMPANG PROVINCE, IN 2009
รําพรวน กันเจิม*, วนารักษ ไซพันธแกว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 52000
*E-mail: rumpruan@hotmail.com
ศึก ษาความหลากหลายของไลเคนและตรวจวัดปริม าณกา ซซัลเฟอรไ ดออกไซด ใ นบริเ วณรอบโรงไฟฟา แม เ มาะ
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง ในชวงเดือนกุมภาพันธ – กรกฎาคม พ.ศ. 2552 จํานวน 10 พื้นที่รอบโรงไฟฟาทําการสํารวจ
ความหลากหลายของไลเคนบนตนมะมวง (Mangifera indica L.) ทําการเก็บตัวอยางอากาศเพื่อหาปริมาณกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซดในอากาศในฤดูแลงและฤดูฝน โดยใชวิธีการเก็บตัวอยางแบบแพสซีฟ ชนิดหลอด ผลการศึกษา
พบไลเคน 13 วงศ 24 สกุล 43 ชนิด ประกอบดวย ไลเคนกลุมโฟลิโอส จํานวน 5 สกุล 11 ชนิด และ ไลเคนกลุม
ครัสโตส จํานวน 19 สกุล 32 ชนิด โดยไลเคนสวนใหญที่พบอยูในสกุล Dirinaria, Pyxine, Chrysothrix,
Cryptothecia, Arthonia, Lecanographa, Laurera และ Hyperphyscia สวนนอยที่พบเปนไลเคนที่อยูในสกุล
Buellia, Ocellularia และ Chapsa ไลเคนชนิด Dirinaria picta และ Pyxine cocoes พบในทุกพื้นที่ศึกษา นอกจากนี้
ยังพบวาไลเคนกลุมครัสโตสมีจํานวนชนิดมากกวาไลเคนกลุมโฟลิโอสในทุกพื้นที่ศึกษา สําหรับปริมาณกาซซัลเฟอร
ไดออกไซดในบรรยากาศที่ตรวจวัดในฤดูแลงและฤดูฝนมีคาเทากับ 0.84 – 8.65 และ 0.51 – 1.72 สวนในพันลานสวน
โดยปริมาตร ตามลําดับ การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางดัชนีความหลากหลายของไลเคนกับปริมาณกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศในพื้นที่ศึกษา พบวาไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
จากผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ป ริ ม าณก า ซซั ล เฟอร ไ ดออกไซด ใ นช ว งเวลาที่ ทํ า การตรวจวั ด มี ค า ต่ํ า ไม มี ผ ลต อ ความ
หลากหลายของไลเคนและความเปนกรด - ดางของเปลือกไมในพื้นที่ศึกษา นอกจากนี้ยังพบวาไลเคนสวนใหญมี
แนวโนมเจริญอยูบนลําตนของตนมะมวงในทิศทางที่มักหลีกหนีจากทิศที่หันเขาสูโรงไฟฟา
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การติดตามตรวจสอบการเจริญอยางรวดเร็วของสาหราย Botryococcus braunii Kützing
และคุณภาพน้ําในอางเก็บน้ําสถานีวิจัยและศูนยฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ
จังหวัดเชียงใหม
MONITORING OF BOTRYOCOCCUS BRAUNII KÜTZING BLOOMING AND WATER
QUALITY IN THE RESERVIOR OF MAE HIA AGRICULTURAL RESEARCH STATION
AND TRAINING CENTER, CHIANG MAI PROVINCE
ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ*, ยุวดี พีรพรพิศาล
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200
*E-mail: tip.pawan.14@hotmail.com
ติดตามตรวจสอบการเจริญอยางรวดเร็วของสาหราย Botryococcus braunii Kützing และแพลงกตอนพืชอื่นๆ ในอาง
เก็บน้ําสถานีวิจัยและศูนยฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ จังหวัดเชียงใหม 2 แหลง คืออางเก็บน้ําแมเหียะ 2 และอางเก็บ
น้ําแมเหียะ 3 และการศึกษาคุณภาพน้ําทางกายภาพ เคมี และชีวภาพบางประการ เพื่อหาปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
เจริญของสาหรายชนิดดังกลาว ในระหวางเดือนกันยายน 2551 ถึงเดือนสิงหาคม 2552 พบวาอางเก็บน้ําแมเหียะ 2 มี
การเจริญของสาหราย Botryococcus braunii มากกวาในอางเก็บน้ําแมเหียะ 3 โดยพบวามีการเจริญอยางรวดเร็ว
ในชวงตนฤดูฝน ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม ปริมาณสาหราย Botryococcus braunii มีความสัมพันธไป
ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณฟอสเฟต คาการนําไฟฟา คาความเปนดาง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา คาความเปน
กรดดาง
แตมีความสัมพันธเชิงลบกับปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียตองการยอยสลายสารอินทรียใหเปนสารอินทรีย
ปริมาณไนเตรทไนโตรเจน และแอมโมเนียไนโตรเจนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พบสาหราย Botryococcus braunii
และแพลงกตอนพืชอื่นๆทั้งหมด 7 ดิวิชั่น 49 จีนัส 99 สปชีส ในอางเก็บน้ําแมเหียะ 2 สวนในอางเก็บน้ําแมเหียะ 3
พบทั้งหมด 7 ดิวิชั่น 51 จีนัส 90 สปชีส ดิวิชันที่พบความหลากหลายมากสุด คือ Division Chlorophyta รองลงมาคือ
Division Bacillariophyta, Division Cyanophyta, Division Euglenophyta, Division Chrysophyta, Division
Pyrrhophyta และ Division Cryptophyta ตามลําดับ
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การศึกษานิเวศวิทยาของไบรโอไฟตองิ อาศัยตามแนวความสูงจากระดับน้าํ ทะเล
ในบริเวณเทือกเขานครศรีธรรมราช ประเทศไทย
THE ECOLOGICAL STUDIES ON THE EPIPHYTIC BRYOPHYTE VEGETATION ALONG
ALTITUDINAL GRADIENTS AT NAKHON SI THAMMARAT RANGE, THAILAND
สหัช จันทนาอรพินท1,* และ Jan-Peter Frahm2
1
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
2

Nees-Institut f r Biodiversit t der Pflanzen, Bonn University, Meckenheimer Allee 170, D-53115 Bonn
*E-mail: sahut.c@psu.ac.th

ศึกษานิเวศวิทยาของไบรโอไฟตอิงอาศัยตามแนวความสูงจากระดับน้ําทะเลในเสนทางน้ําตกกรุงนาง-สันเย็น อุทยาน
แหงชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวางแปลงศึกษาขนาด 50×50 ม. ที่ความสูง 400, 600, 800 1,000, 1,200 และ
1,300 เมตร จากระดับน้ําทะเลล ในแตละแปลงวางแปลงศึกษายอยขนาด 20×20 เซนติเมตร บนตนไมที่มีเสนรอบวง
มากกวา 40 เซนติเมตร ที่ความสูงจากพื้นดินระหวาง 1.5-2 เมตร จํานวน 18-20 ตน จากทั้งหมด 118 แปลงยอย พบ
ไบรโอไฟตทั้งหมด 138 ชนิด จัดเปนลิเวอรเวิรต 83 ชนิด และมอสส 55 ชนิด ความหลากชนิด สัดสวนของลิเวอรเวิรตตอ
มอสส เปอรเซ็นตการครอบครองพื้นที่ มวลชีวภาพและความสามารถในการดูดซับน้ําของไบรโอไฟตเพิ่มขึ้นตามความ
สูงจากระดับน้ําทะเล จากการศึกษาพบวาอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศลดลงประมาณ 0.5 องศาเซลเซียสเมื่อความสูง
เพิ่มขึ้น 100 เมตร และคาความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยในอากาศเพิ่มขึ้นเมื่อความสูงเพิ่มขึ้น คาความเปนกรดดางของเปลือก
ตนไมผูใหอาศัยอยูในชวงความเปนกรด องคประกอบชนิดของไบรโอไฟตที่พบในแตละความสูงมีความแตกตางกัน
ชัดเจน จากการวิเคราะหดวยวิธี DCA พบวาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธในอากาศ มีอิทธิพลตอการแพรกระจายของ
ไบรโอไฟตมากกวาลักษณะของตนไมใหอาศัย (เชน ขนาดตน และผิวเปลือก) นอกจากนี้ยังพบวารูปแบบการเจริญของ
ไบรโอไฟตแตละชนิดมีความสัมพัทธกับลักษณะถิ่นอาศัย เชน แบบพัดพบมากในปาระดับต่ําที่มีความชื้นสูงและความ
เขมแสงนอย แบบเวฟท (weft) พบมากบริเวณปาดิบเขาที่มีความชื้นสูง
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แมลงหนอนปลอกน้ําตัวเต็มวัยเพื่อการติดตามตรวจสอบทางชีวภาพของคุณภาพน้าํ
บริเวณทางน้าํ เขาและทางน้ําออกของเขื่อน
ADULT TRICHOPTERA AS BIOMONITORING OF WATER QUALITY IN INFLOW
AND OUTLET OF DAMS
แตงออน พรหมมิ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
E-mail: faastop@ku.ac.th
จากการศึกษาความหลากหลายของแมลงหนอนปลอกน้ําตัวเต็มวัยโดยใชกับดักแสงไฟลอบริเวณทางน้ําเขาและทาง
น้ําออกของเขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนแมกลอง อางเก็บน้ําเขื่อนกระเสียว เขื่อนขุนดานปราการชลและเขื่อนปาสักชลสิทธิ์
ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2553 พบแมลงหนอนปลอกน้ําตัวเต็มวัยเพศผูทั้งสิ้น 13,747 ตัว จําแนกได 11
วงศ 75 ชนิ ด โดยแมลงน้ํ า กลุ ม ไทรคอบเทอร า วงศ ที่ มี จํ า นวนความหลากหลายของชนิ ด มากที่ สุ ด คื อ วงศ
Leptoceridae (42%, 32 ชนิด) รองลงมาคือวงศ Hydropsychidae (19%, 14 ชนิด) วงศ Ecnomidae (12% 9 ชนิด)
วงศ Psychomyiidae (8% 6 ชนิด) วงศ Polycentropodidae (5% 4 ชนิด) วงศ Philopotamidae (4% 3 ชนิด) และ
วงศ Dipseudopsidae และวงศ Calamoceratidae มีจํานวนชนิดเทากันคือ 2 ชนิด 3% วงศ Goeridae วงศ
Helicopsychidae และวงศ Odontoceridae พบจํานวนตัวเต็มวัยวงศละ 1 ชนิด และศึกษาปจจัยของคุณภาพทาง
เคมีและกายภาพบางประการ คือ อุณหภูมิน้ําและอากาศ คาความเปนกรดเปนดาง คาการนําไฟฟา ปริมาณของแข็ง
ทั้งหมดที่ละลายอยูในน้ํา(Total dissolved solid: TDS) ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา (DO) ความขุนใสของน้ํา
(Turbidity) คาความเปนดางของน้ํา (Alkalinity) ปริมาณสารอาหารที่ละลายอยูในน้ําไดแก แอมโมเนียไนโตรเจน
(NH4- N) ไนเตรทไนโตรเจน (N NO43-) ออรโธฟอสเฟต (PO43-) และปริมาณซัลเฟต (SO42-) โดยคุณภาพน้ําที่ศึกษาอยู
ในเกณฑมาตรฐานสําหรับแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 2 และ 3 ขอมูลที่ไดในครั้งนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของงานวิจัยเทานั้น
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานในการติดตามตรวจสอบสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปในอนาคตได
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ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษยตอการแพรกระจายและความหลากหลายของกลุมแมลงน้าํ และ
คุณภาพน้ําบริเวณลุมน้าํ แมกลอง
ANTHROPOGENIC IMPACTS ON THE DISTRIBUTION AND BIODIVERSITY OF AQUATIC
INSECTS AND WATER QUALITY OF MAE KLONG WATERSHED
อรอุมา ศุภศรี, แตงออน พรหมมิ *
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140
*E-mail: faastop@ku.ac.th
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความหลากหลายและการแพรกระจายของกลุมแมลงน้ําและหาความสัมพันธปจจัย
คุณภาพน้ํากับโครงสรางชุมชนของกลุมแมลงน้ําเพื่อวิเคราะหผลกระทบการใชพื้นที่รอบๆ ลุมน้ําแมกลองตอนบน
บริเวณกอนที่ลุมน้ําแควใหญและลุมน้ําแควนอยจะไหลมาบรรจบกัน และลุมน้ําแมกลองตอนลางหลังจากที่ลุมน้ําแคว
ใหญและลุมน้ําแควนอยไหลมาบรรจบกั นจนถึง บริเวณปากแมน้ํ า กอ นที่น้ําจะไหลลงสูอ าวไทยในอํา เภออัม พวา
จ. สมุทรสงคราม จํานวน 12 จุดเก็บตัวอยาง ระหวางเดือนกุมภาพันธ 2552 ถึงเดือนพฤษภาคม 2553 พบแมลงน้ํา
ทั้งสิ้น 9 อันดับ 61 วงศ คือ อันดับ Ephemeroptera และ Hemiptera พบ 11 วงศ อันดับ Plecoptera, Diptera,
Coleoptera, Trichoptera และ Odonata พบ 3, 7, 8, 9 และ10 วงศตามลําดับ อันดับ Lepidoptera และ
Megaloptera พบ 1 วงศ สวนแมลงหนอนปลอกน้ําตัวเต็มวัยพบ 7,605 ตัว จําแนกได 13 วงศ 69 ชนิด ชนิดที่พบมาก
ที่สุดคือ วงศ Leptoceridae พบ 24 ชนิด วงศ Hydropsychidae พบ 16 ชนิด วงศ Ecnomidae และ Psychomyiidae
พบ 6 ชนิด วงศ Philopotamidae, Dipseudopsidae, Goeridae และ Polycentropodidae พบวงศละ 3 ชนิด สวน
วงศ Rhyacophilidae, Hydroptilidae, Helicopsychidae, Odontoceridae และ Calamoceratidae พบวงศละ 1
ชนิด ปจจัยของคุณภาพน้ําทางเคมีและกายภาพในแหลงน้ําที่ศึกษา ไดแก อุณหภูมิน้ําและอากาศ คาความเปนกรด
เปนดาง คาการนําไฟฟา ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายอยูในน้ํา ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา ความขุนใสของน้ํา
ปริมาณสารอาหารที่ละลายอยูในน้ํา ไดแก แอมโมเนียไนโตรเจน ไนเตรทไนโตรเจน ออรโธฟอสเฟต และปริมาณ
ซัลเฟต อยูในเกณฑมาตรฐานสําหรับแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 2 และ 3 กลุมแมลงน้ําที่อาศัยอยูในน้ําและตัวเต็มวัย
ของแมลงน้ํากลุมไทรคอบเทอราหลายชนิด สามารถใชเปนตัวบงชี้ปจจัยคุณภาพน้ําทางเคมีและกายภาพได
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การประเมินคุณภาพลําธารแบบเร็วโดยใชสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินในพื้นที่
ลุมน้ําแมโขง 2
RAPID BIOASSESSMENT OF STREAMS USING BENTHIC MACROINVERTEBRATE
IN THE MEKONG 2 BASIN
ไพบูรณ เกตวงษา1,*, นฤมล แสงประดับ2, กิตติ เอกอําพน3
1
โรงเรียนบานหนองบัวสิม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 อ.คําตากลา จ.สกลนคร 47250
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002
3
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002
*E-mail: paiget1@yahoo.com
กระบวนการประเมินคุณภาพลําธารแบบเร็วโดยใชประโยชนจากขอมูลสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินไดรับการยอมรับ
และใชเปนวิธีมาตรฐานในการติดตามคุณภาพน้ําของประเทศพัฒนาแลวทั่วโลก เนื่องจากวิธีการนี้มีความแมนยํา
เที่ยงตรง ไวตอการตรวจสอบสารมลพิษ และคุมคาตอการลงทุน การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากระบวนการ
ประเมิ น คุณ ภาพลํา ธารแบบเร็ ว โดยใช ตัว แปรทางชีว ภาพหรือ เมทริก ซห ลายแบบตามวิ ธี ก ารขององค การพิ ทัก ษ
สิ่งแวดลอมอเมริกา โดยเก็บตัวอยางสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินดวยสวิงตามฤดูกาลเปนเวลา 2 ป (พฤศจิกายน
พ.ศ. 2548-2550) ในแหลงอาศัยยอยหลายแบบจากลําธาร (25 แหง: อางอิง 15 แหง, ทดสอบ 10 แหง) ในพื้นที่ลุมน้ํา
แมโขง 2 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย นําสัตวที่ไดมาสุมเลือกเพียง 300 ตัว (±20%) และจัดจําแนก
ทางอนุกรมวิธานถึงระดับวงศหรือสกุล เพื่อใชเปนตัวแทนในการพัฒนาดัชนีชีวภาพ รวมทั้งตรวจวัดคุณภาพน้ําทาง
กายภาพ เคมี และประเมินคุณภาพแหลงอาศัย ผลการศึกษาพบวา สามารถคัดเลือกตัวแปรชีวภาพจํานวน 11 แบบ
(จากทั้งหมด 75 แบบ) พัฒนาเปนดัชนีชีวภาพของลุมน้ําแมโขง 2 และเมื่อพัฒนาตอใหเปนเกณฑทางชีวภาพตาม
ระบบแยกลําดับชั้นและระบบตอเนื่องแลวนํามาประเมินคุณภาพลําธารที่ศึกษา การประเมินโดยเกณฑทางชีวภาพทั้ง
สองแบบใหผลวาลําธารสวนใหญมีระดับคุณภาพน้ําพอใช ซึ่งจําแนกระดับคุณภาพลําธารไดสอดคลองกับคุณภาพ
แหลงอาศัยดีกวาการประเมินโดยใชเฉพาะตัวแปรทางกายภาพ เคมี การประเมินทางชีวภาพแบบเร็วในการศึกษานี้
แสดงใหเห็นวาเปนกระบวนการนี้มีประสิทธิภาพสูงในการจําแนกระดับคุณภาพลําธารทางชีวภาพและสามารถใชเปน
วิธีมาตรฐานในกฎหมายควบคุมคุณภาพลําธารของประเทศไทยได

60

รวมบทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ : การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 14
10-12 ตุลาคม 2553 โรงแรมสุนียแกรนด แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จ.อุบลราชธานี

เมทริกซชวี ภาพสัตวไมมกี ระดูกสันหลังหนาดินสําหรับประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอม
พื้นที่ชุมน้าํ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
BENTHIC MACROINVERTEBRATES BIOMETRICS TO ASSESS ECOLOGICAL QUALITY
OF WETLANDS IN NORTHEAST THAILAND
อลงกรณ ผาผง*, นฤมล แสงประดับ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002
*E-mail alopha_p@yahoo.com
ตั ว แปรชี ว ภาพหรื อ เมทริ ก ซ ชี ว ภาพ คื อ ค า ที่ ไ ด จ ากการคํ า นวณสั ต ว ไ ม มี ก ระดู ก สั น หลั ง หน า ดิ น เมื่ อ วั ด ในแง ต า งๆ
5 ดาน ซึ่งขอมูลที่ไดสามารถสะทอนคุณภาพสิ่งแวดลอมไดมากกวาการใชดัชนีชี้วัดเพียงอยางเดียว เมทริกซที่ใชวัดไดมา
จากผลการคํานวณเมทริกซรวมออกมาเปนตัวเลขคาเดียวที่สามารถแปลผลเปนคุณภาพสิ่งแวดลอมไดทําใหงายตอการ
เขาใจโดยไมจําเปนตองเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซึ่งเหมาะแกผูมีหนาที่ในการตัดสินใจเชิงนโยบายในการบริหารจัดการ
พื้นที่ชุมน้ํา รวมทั้งสามารถนําไปใชในงายในการตรวจสอบ หรือเฝาระวังคุณภาพพื้นที่ชุมน้ําไดโดยองคกรภาคประชาชน
ในพื้นที่เนื่องจากมีวิธีการตรวจวัดงายและเสียคาใชจายไมมาก กอใหเกิดจิตสํานึกการมีสวนรวมในการอนุรักษ และ
จัดการพื้นที่ชุมน้ําตอไปในอนาคต การวิจัยครั้งนี้เก็บตัวอยางในพื้นที่ชุมน้ําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งหมด 14 แหง
โดยแบงเปนพื้นที่ชุมน้ําแบบบึง (Lacustrine) 3 แหง แบบหนองน้ําธรรมชาติ (Palustrine) 6 แหง และเปนอางเก็บน้ํา
(Reservoir) 5 แหง ในแตละพื้นที่ชุมน้ํา แบงออกเปนสถานียอย 6 สถานีในแตละสถานี ทําการตรวจวัดคุณภาพแหลง
อาศัย (Habitat quality measurements) การตรวจวัดคุณภาพน้ํา (Water quality measures) และเก็บตัวอยางสัตวไมมี
กระดูกสันหลังหนาดิน ผลการศึกษาเบื้องตนพบวา พื้นที่ชุมน้ําแบบ บึง และ หนอง จะมีชุมชนสัตวที่คลายคลึงกัน และมี
ความหลากหลายมากกวาอางเก็บน้ํา ยกเวนบึงละหาร ที่พบวาโครงสรางสัตวจะแตกตางจากที่อื่น เนื่องจากมีคาของแข็ง
ละลายน้ํา อยูในปริมาณสูง จากผลการศึกษาเบื้องตนนี้ทําใหเชื่อไดวาสวนมากแลวในสภาวะที่ไมถูกรบกวน หรือ รบกวน
นอยโครงสรางสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินจะสัมพันธกับลักษณะแหลงอาศัยในแตละสถานี การตอบสนองตอ
สิ่งแวดลอมของสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินตอการปนเปอนสามารถบอกขอมูลที่แทจริงของสภาพแวดลอมในแตละ
พื้นที่ชุมน้ําตอชุมชนไดอยางแทจริง
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องคประกอบไอออนในฮีโมลีมฟของตัวออนแมลงปอและคุณภาพน้ําในอางเก็บน้ําเหมืองถาน
หินบานปู จังหวัดลําพูน
HAEMOLYMPH ION COMPOSITION OF ODONATE NYMPHS AND WATER QUALITY
OF BANPU COAL MINE RESERVOIR AT LI DISTRICT, LAMPHUN PROVINCE
ชญานนันท จิตมณี1,*, ชิตชล ผลารักษ1,2
1
สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200
2
สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200
*E-mail: sjitmanee@hotmail.com
การศึกษาครั้งนี้ไดทําการเก็บตัวออนแมลงปอ และปจจัยทางกายภาพและเคมีในอางเก็บน้ําที่มีสภาพเปนกรดของ
เหมืองถานหินบานปู อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน โดยทําการเก็บฮีโมลีมฟจากตัวออนแมลงปอเพื่อตรวจวัดปริมาณไอออน
เปรี ย บเที ย บกั บ แมลงปอที่ อ าศั ย อยู ใ นแหล ง น้ํ า ธรรมชาติ ที่ มี ค า พี เ อชเป น กลาง ทํ า การเก็ บ ตั ว อย า งตั้ ง แต เ ดื อ น
พฤศจิกายน 2551 ถึงเดือนสิงหาคม 2552 จากจุดเก็บตัวอยาง 4 จุดศึกษา ซึ่งจุดศึกษา 3 จุด (BP1G, BP1P และ
BP2) ตั้งอยูในพื้นที่เหมืองถานหินและจุดศึกษาอางเก็บน้ําแมจอกหลวง (JL) ซึ่งอยูนอกพื้นที่ดังกลาวเปนจุดศึกษา
อางอิง ผลจากการศึกษาคุณภาพน้ําในจุดศึกษาอางอิง เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินอยูในเกณฑ
คุณภาพน้ําปานกลาง ขณะที่จุดศึกษา BP1G, BP1P และ BP2 พบวามีคาการนําไฟฟาและคาของแข็งที่ละลายน้ําใน
ปริมาณสูง ซึ่งเกิดจากลักษณะของดินที่เปนถานหินในอางเก็บน้ํา รวมถึงปริมาณไอออนของซัลเฟต ในขณะที่พบวาจุด
ศึกษา BP2 เปนจุดศึกษาเดียวที่พบวาน้ํามีลักษณะเปนกรด (พีเอช 3-4) จากการศึกษาชนิดของแมลงปอพบ 21 ชนิด
จากตัวเต็มวัย และพบ 20 สกุล จากตัวออน โดยจุดศึกษา BP2 พบจํานวนชนิดของแมลงปอมากที่สุดและพบชนิด
Orthetrum sabina เปนชนิดเดน ไดเลือกมาเพื่อทําการศึกษาองคประกอบไอออนในฮีโมลีมฟ พบไอออนที่เปน
องคประกอบคือ Na+, Cl-, K+, Ca2+, SO42- และ Mg2+ ไอออนหลักที่พบในฮีโมลีมฟ คือ Na+ และ Cl- ในขณะที่จุด
ศึกษา BP1G, BP1P และ BP2 พบวา SO42- และ Ca2+ เปนไอออนหลักในแหลงน้ํา โดยพบวา Na+ ในฮีโมลีมฟมี
ความสัมพันธกับ SO42- และ Ca2+ ในแหลงน้ํา (r ≥ 0.7)
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การแขงขันระหวางปะการังแข็งตางชนิด บริเวณเกาะแตน จังหวัดสุราษฎรธานี
ประเทศไทย
INTERSPECIFIC COMPETITION AMONG SCLERACTINIAN CORALS AT KOH TAN,
SURAT THANI PROVINCE, THAILAND
สุปรานี ลิ้มพวงแกว1,*, ปติวงษ ตันติโชดก1,2, นลินี ทองแถม3
1
สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
2
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
3
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
*E-mail: realism14@gmail.com
เกาะแตนเปนเกาะที่อยูทางตอนใตของเกาะสมุย และเปนเกาะที่มีแนวปะการังอยูติดชายฝง ซึ่งทอดตัวลอมรอบเกาะ
แนวปะการังบริเวณเกาะแตนโดยรวมนับวายังมีสภาพสมบูรณมาก ถึงแมวาบางบริเวณจะเกิดความเสื่อมโทรมบาง อัน
เปนผลเนื่องมาจากการทองเที่ยว จากการสํารวจ 5 บริเวณรอบเกาะแตน พบปะการังแข็งทั้งหมด 87 ชนิด โดยทางดาน
ทิศใตของเกาะมีสภาพสมบูรณมากที่สุดและพบปะการังชนิด Pavona frondifera เปนชนิดเดน บริเวณทิศเหนือและ
ทิศตะวันออกเฉียงใต ปะการังมีความสมบูรณดีและพบ Porites lutea และ Pavona decussate เปนชนิดเดน
ตามลําดับ ดานทิศตะวันตกของเกาะแนวปะการังมีสภาพสมบูรณปานกลาง สวนทางดานทิศตะวันออกของเกาะแนว
ปะการังมีสภาพเสื่อมโทรม และพบ Porites lutea เปนชนิดเดนทั้งสองบริเวณ และพบวาทางดานทิศใตของเกาะนั้นมี
ความหลากหลายของชนิดปะการังต่ํากวาบริเวณอื่นๆ จากการศึกษาการแขงขันเพื่อแกงแยงพื้นที่ของปะการังพบวา ใน
ทุกบริเวณชนิดของปะการังที่มีความสามารถในการแขงขันมากและนอยไมมีความแตกตางกัน แตชนิดของปะการังที่มี
ความสามารถในการแข งขันที่อยูในระดับกลางนั้นแตกตางกัน และพบวาปะการังบางชนิดสามารถเปลี่ยนระดับ
ความสามารถในการแขงขันไดเมื่อสภาพของแนวปะการังเปลี่ยนไป ในอนาคตเกาะแตนอาจเปนเกาะที่นักทองเที่ยว
เลือกที่จะมาดําน้ําเพื่อดูปะการังเพิ่มมากขึ้น หากไมมีการจัดการดานการทองเที่ยวอยางเหมาะสมและใหความรูในการ
ดําน้ําที่ถูกตองควบคูไปดวย จะทําใหการทองเที่ยวสรางความเสียหายแกแนวปะการังได ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึง
นําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดการ และใชเปนขอมูลในการอนุรักษและฟนฟูแนวปะการังที่เสื่อมโทรมไดอีกดวย
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นิเวศวิทยาการกินอาหารของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกในพืน้ ที่เกษตรและพืน้ ที่ปา
จังหวัดนาน
FEEDING ECOLOGY OF AMPHIBIANS IN AGRICULTURAL AREA AND NATURAL
FOREST, NAN PROVINCE
สุทธิณี เหลาแตว, ชัชวาล ใจซื่อกุล, วิเชฏฐ คนซื่อ*
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
*E-mail: wichase.k@chula.ac.th
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก เชน กบ ปาด เขียด อึ่งอาง เปนตน จัดวามีความสําคัญในระบบนิเวศ โดยเปนทั้งผูลาและ
เหยื่อในหวงโซอาหารและมีผลตอการถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ นอกจากนี้สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกยังมีบทบาท
ในการควมคุมแมลงศัตรูพืชในระบบนิเวศการเกษตร อยางไรก็ดีขอมูลเหยื่ออาหารของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกใน
ประเทศไทยยังมีไมมากนักโดยเฉพาะขอมูลเปรียบเทียบระหวางพื้นเกษตรและพื้นที่ปา ดังนั้นการศึกษานิเวศวิทยาการ
กินอาหารของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกในในการศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบของอาหารของสัตว
สะเทินน้ําสะเทินบก เพื่อเปรียบเทียบชนิดอาหารหรือแมลงที่สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกแตละชนิดกินเขาไประหวางพื้นที่
เกษตรและพื้นที่ปาในจังหวัดนาน โดยใชเวิธีการกลับกระเพาะ (Reverse stomach technique) ผลการศึกษาในพื้นที่
เกษตรพบอาหารของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกในกลุมแมลง 10 อันดับ และ 3 อันดับที่ไมอยูในกลุมแมลง และในพื้นที่
ปาธรรมชาติพบอาหารของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 12 อันดับ ในกลุมแมลง และ 8 อันดับที่ไมอยูในกลุมแมลง ซึ่ง
พบวาอาหาร 13 อันดับที่สามารถพบไดทั้งสองพื้นที่ศึกษา จากการศึกษาในครั้งนี้พบวาอาหารสวนใหญของสัตว
สะเทินน้ําสะเทินบกสวนใหญอยูในกลุมสัตวขาขอ (arthropods) โดยเฉพาะแมลงในกลุม มด (Hymenoptera) ปลวก
(Isoptera) ดวงกินพืช (Coleoptera) เพลี้ยกระโดด (Hemiptera) ตั๊กแตน (Orthoptera) และ หนอนผีเสื้อ
(Lepidoptera) ซึ่งสวนมากเปนแมลงศัตรูการเกษตร ในขณะที่กินแมงมุมและแมลงที่เปนประโยชนอื่นๆ ในปริมาณ
นอย ซึ่งผลการศึกษาชนิดอาหารของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกในครั้งนี้สามารถที่จะนําขอมูลไปประยุกตใชในการ
ควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยใชสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกไดในอนาคตตอไป

64

รวมบทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ : การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 14
10-12 ตุลาคม 2553 โรงแรมสุนียแกรนด แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จ.อุบลราชธานี

การสํารวจนกที่กระจายเมล็ดตองแตบที่สถานีวิจยั สัตวปา ดอยเชียงดาว อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม
A SURVEY OF SEED-DISPERSING BIRDS OF MACARANGA DENTICULATA (BL.)
M.-A. AT DOI CHIANG DAO WILDLIFE RESEARCH STATION, CHIANG DAO DISTRICT,
CHIANG MAI PROVINCE
นุชจรีย สิงคราช*, นริทธิ์ สีตะสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200
*E-mail: may_ns3@hotmail.com

ตองแตบ (Macaranga denticulata (Bl.) M.-A.) (วงศเปลา) เปนพรรณไมเบิกนําและพรรณไมโครงสรางของปาที่ถูก
บุกรุก มีทรงพุมขนาดใหญและมีผลขนาดเล็กจํานวนมากซึ่งเปนแหลงอาหารที่สําคัญของนก การศึกษานี้ทําที่สถานี
วิจัยสัตวปาดอยเชียงดาวตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2552 สํารวจชนิดนกที่เขามาที่ตนตองแตบโดยวิธี
point count และ focal observation พบวา มีนก 57 ชนิดเขามาที่ตนตองแตบ ซึ่งพบจํานวนนกมากที่สุดในเดือน
มิถุนายนซึ่งเปนชวงที่ตองแตบมีผลสุกมากที่สุด โดยมีนกเขามาใชประโยชนในการเกาะพัก เปนแหลงอาหาร และ
สรางรัง พบพฤติกรรมการกินเมล็ดตองแตบมากที่สุด (46.87%) พบนก 27 ชนิดเปนตัวกระจายเมล็ดตองแตบ และนก
1 ชนิดเปนตัวทําลายเมล็ดตองแตบ (นกเขาเขียว (Chalcophaps indica)) เมล็ดตองแตบถูกกระจายโดยนกกินปลี
ทายทอยน้ํา เงิน (Hypogramma hypogrammicum) มากที่สุด (4782±10.15) รองมาคือ นกแวนตาขาวสีทอง
(Zosterops palpebrosus; 3632±3.46) และนกมุนรกตาขาว (Alcippe poioicephala; 3131±10.41) จํานวนเมล็ดที่
ถูกกินตอครั้งและเวลาเฉลี่ยที่ถูกใชที่ตนมีแนวโนมสูงซึ่งสัมพันธกับขนาดของตัวนก ชวงเวลาที่พบจํานวนนกที่กิน
เมล็ดมากที่สุดคือ ชวงเวลา 09:00 – 12:00 น. (41.07%) นกมุนรกตาขาวเปนตัวกระจายเมล็ดตองแตบที่สําคัญในปา
ทุติยภูมิ ในขณะที่นกแวนตาขาวสีทองเปนตัวกระจายเมล็ดตองแตบที่สําคัญบริเวณชายปา นกทุกชนิดสามารถกลืน
เมล็ดตองแตบไดทั้งหมด ซึ่งนกทั้งหมดมีความกวางปาก (7-12.7 มิลลิเมตร) มากกวาเมล็ดตองแตบ (กวาง 2.56
มิลลิเมตร ยาว 3.28 มิลลิเมตร) งานวิจัยนี้สามารถประยุกตใชในการฟนฟูปาในอนาคต
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อิทธิพลของลักษณะทางภูมิศาสตรทมี่ ีตอชุมชนของนกชายเลนที่อพยพมาใชพื้นที่
อาวไทยตอนใน
EFFECTS OF LANDSCAPE CHARACTERISTICS ON MIGRATORY SHOREBIRD
COMMUNITIES IN THE INNER GULF OF THAILAND
ศิริยะ ศรีพนมยม
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพฯ 10150
E-mail: ziriyaz@yahoo.com
ประชากรของนกชายเลนทั่วโลกลดลงอยางมาก เนื่องจากการสูญเสียและการถูกทําลายถิ่นอาศัยที่ ใชทํารังวางไขและ
ถิ่นอาศัยชวงการอพยพ ในหลายประเทศพบวานกชายเลนมีการใชประโยชนจากนาเกลือในชวงอพยพ ซึ่งนาเกลือ
อาจจะสามารถทดแทนถิ่นอาศัยตามธรรมชาติที่นกตองการได แตความสําคัญของนาเกลือที่มีตอนกชายเลนในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตยังไมมีการศึกษาอยางจริงจัง อิทธิพลของลักษณะทางภูมิศาสตรที่มีตอความหลากชนิดและความ
ชุกชุมของนกชายเลน ถูกศึกษา ใน 20 พื้นที่ ตลอดแนวชายฝงอาวไทยตอนใน จากการศึกษาพบวา พื้นที่ที่มีการทํานา
เกลือจะมีความหลากชนิดและความชุกชุมของนกชายเลนมากกวาในพื้นที่ที่ไมมี พื้นที่ที่มีสัดสวนพื้นที่นาเกลือและ
สัดสวนพื้นที่หาดเลนอยูมากจะเปนตัวทํานายที่ดีที่สุดในการพบความหลากชนิดและความชุกชุมของนกชายเลนที่สูง
กวาพื้นที่อื่น ลักษณะการจัดเรียงตัวของถิ่นอาศัยประเภทตางๆ ที่คอนขางตอเนื่องกัน และถิ่นอาศัยแตละประเภทมี
ขนาดคอนขางใหญจะมีความหลากชนิดและความชุกชุมของนกชายเลนมากกวา นกชายเลนมักจะใชบอตากน้ําในนา
เกลือที่มีดินเลนโผลขึ้นมาเปนหยอมๆ ในการเปนที่รวมฝูงพักผอนและเปนทั้งพื้นที่หากินรองในชวงน้ําขึ้นดวย นาเกลือ
แบบโบราณนี้มีสวนสําคัญอยางยิ่งในการชวยรักษาจํานวนประชากรนกชายเลนที่พบในอาวไทยตอนใน ควรจะมีการ
สรางความรวมมือใหเกิดขึ้นอยางเรงดวนระหวางนักวิจัยและเจาของนาเกลือในการจัด การพื้นที่นาเกลือเพื่อใหเพื่อเกิด
ประโยชนแกการอนุรักษนกชายเลนดวย
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รูปแบบการเคลื่อนที่ การกระจายเมล็ด และการใชพื้นที่เปดในปาโดยนกปาที่กินผลไม
เปนอาหาร : นกปรอดโองเมืองเหนือ (Alophoixus pallidus)
MOVEMENT PATTERNS, SEED DISPERSAL AND TREE-FALL GAP USE BY
A FOREST INTERIOR FRUGIVORE: PUFF-THROATED BULBUL (ALOPHOIXUS
PALLIDUS)
ดาภะวัลย คําชา*, จอรจ เอ เกล
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพฯ 10150
*E-mail: Daphawan@hotmail.com
กลุมนกปรอดในปาฝนเขตรอนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนกลุมนกที่มีสวนสําคัญมาก
ในการเปนผูชวยกระจายเมล็ดในภูมิภาคนี้ อยางไรก็ตามในปจจุบันเรายังมีความรูนอยมากเกี่ยวกับรูปแบบการหากิน
และการกระจายเมล็ดของนกปรอดปา วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาอิทธิพลของอาหารที่เปลี่ยนแปลงใน
รอบปตอรูปแบบการเคลื่อนที่ของนกปรอดโองเมืองเหนือ และศึกษาผลของพฤติกรรมที่แตกตางของนกปรอดโองเมือง
เหนือ ซึ่งมีความสัมพันธตอรูปแบบการกระจายเมล็ดอยางมีนัยสําคัญ พรอมทั้งทําการศึกษาการใชพื้นที่เปดในปาที่
เกิดจากไมลมซึ่งทําใหเรือนยอดของปาเปด จากผลการศึกษาพบวาการเปลี่ยนแปลงของผลไมอาหารมีความสัมพันธ
ในทางตรงกันขามกับระยะทางการเคลื่อนที่และระยะเวลาที่ใชบนตนผลไมนั้นๆ และผลจากพฤติกรรม/โครงสรางของ
กลุมที่แตกตางกัน ไมวาจะขนาดของกลุม ฤดูกาลผสมพันธุหรือกิจกรรมในแตละชวงเวลาของวันสงผลใหระยะทางการ
กระจายเมล็ดแตกตางกัน และจากผลการศึกษาในเรื่องการใชพื้นที่เปดในปาของนกปรอดโองเมืองเหนือพบวานก
ปรอดโองเมืองเหนือมีแนวโนมที่จะเขาใชประโยชนบริเวณชายขอบของพื้นที่เปดในปาหรือพื้นที่กันชนมากกวาที่จะเขา
ใชพื้นที่ใจกลางของพื้นที่เปดโดยตรง เนื่องจากพื้นที่ดังกวามีความปลอดภัยมากกวาไมวาจะใชเพื่อเปนพื้นที่เกาะพัก
สําหรับทั้งนกตัวเต็มวัยและลูกนก การศึกษาครั้งนี้จะชวยเพิ่มความเขาใจในกระบวนการของการกระจายเมล็ดที่
ซับซอนและความสําคัญของนกปรอดที่มีตอกระบวนการการกระจายเมล็ดในปาเขตรอนของเอเชียตะวันออกและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
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การใชพื้นทีข่ องไกฟา พญาลอ (Lophura diardi) บนพื้นที่ปากึ่งดิบเขาระดับสูง
ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ ประเทศไทย
HABITAT USE OF SIAMESE FIREBACK (LOPHURA DIARDI) IN SUB-MONTANE FOREST,
KHAO YAI NATIONAL PARK, THAILAND
นิติ สุขุมาลย, จอรจ เอ เกล, โทมัสโซ ซาวีนี
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพฯ 10150
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลกระทบใหสัตวเกิดการยายถิ่นที่อยูอาศัยขึ้น แตรูปแบบของ
การใช พื้น ที่แ ละพฤติก รรมของสั ตวห ลัง จากมีก ารย า ยถิ่ น ที่อ ยูอ าศัยนี้ ยัง มี การศึ ก ษานอ ยมาก การศึก ษาครั้ง นี้ มี
จุดประสงคที่จะตรวจสอบถึงการใชพื้นที่ของไกฟาพญาลอ (Lophura diardi) ซึ่งเดิมเปนชนิดพันธุที่อาศัยอยูในพื้นที่
ปาระดับต่ํา แตปจจุบันพบวาขึ้นมาอาศัยอยูบนพื้นที่ปากึ่งดิบเขาระดับสูง และเกิดการอาศัยอยูรวมกันกับไกฟาหลัง
ขาว (L. nycthemera) ซึ่งเปนชนิดที่อาศัยอยูในพื้นที่ดังกลาวอยูแลว ทั้งนี้นาจะไดรับผลกระทบมาจากการเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทําใหถิ่นที่อยูอาศัยเกิดการเปลี่ยนแปลง ไกฟาพญาลอจึงมีการยายถิ่นที่อยูอาศัยขึ้น
การศึกษาครั้งนี้ไดดําเนินการ ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ จากผลการศึกษาโดยใชวิทยุสงสัญญาณติดตามตัวพบวา
โดยสวนมากไกฟาพญาลอจะใชพื้นที่บริเวณที่ราบ แตเลือกทํารังอยูในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง ไกฟาพญาลอยัง
เลือกใชพื้นที่ที่มีการปกคลุมของพืชชั้นลางสูงในชวงฤดูผสมพันธุ และจะเลือกใชบริเวณที่มีความหนาแนนของพืชชั้น
ลางสูงในชวงที่เลี้ยงลูก ผลการศึกษายังชี้เฉพาะถึงความแตกตางของลักษณะภูมิประเทศที่ไกฟาสองชนิดเลือกใช โดย
ไกฟาพญาลอถึงแมจะยายขึ้นมาอาศัยบนพื้นที่ปาระดับสูง แตไกฟาชนิดนี้ยังเลือกใชบริเวณที่ราบซึ่งลักษณะดังกลาว
สวนมากจะพบในพื้นที่ปาระดับต่ํา สวนไกฟาหลังขาวสวนมากจะพบตามพื้นที่มีความลาดชันสูงกวา การศึกษาครั้งนี้
ทําใหทราบวาไกฟาพญาลอสามารถปรับตัวใหดํารงชีวิตอยูบนพื้นที่ปาระดับสูงได และยังไมพบวาการยายถิ่นที่อยู
อาศัยของไกฟาพญาลอครั้งนี้จะสงผลกระทบตอระบบนิเวศของพื้นที่ปากึ่งดิบเขาระดับสูงอยางไร
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การศึกษาขนาดพื้นที่อยูอาศัยเบื้องตนของไกฟาพญาลอในสถานีวิจยั สิง่ แวดลอมสะแกราช
จังหวัดนครราชสีมา
THE HOME RANGE SIZE PRELIMINARY STUDY OF SIAMESE FIREBACKLOPHURA
DIARDI IN SAKAERAT ENVIRONMENTAL RESEARCH STATION, NAKHON RATCHASIMA
จิระภา สุวรรณรัตน1,*, โทมัสโซ ซาวีน2ี , ทักษิณ อาชวาคม3, พงศเทพ สุวรรณวารี1
1
สาขาวิชาชีววิทยา สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 30000
2
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพฯ 10150
3
สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช จ.นครราชสีมา 30370
*E-mail: pook_pick_up@hotmail.com
ไกฟาพญาลอจัดเปนนกประจําถิ่นของประเทศไทย ที่มีประชากรอยูในสภาวะที่นาเปนหวง อันเนื่องมาจากการสูญเสีย
ถิ่น ที่อ ยูอ าศัย และการลา ในขณะที่ไ กฟ า พญาลอถูก จัด อยูใ นสถานภาพถูกคุก คาม แตก ารศึก ษาเกี่ย วกับ ไกฟ า
พญาลอโดยเฉพาะในพื้นที่ธรรมชาติในประเทศไทยมีนอยมาก การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขนาดพื้นที่อยู
อาศัยของไกฟาพญาลอในสถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ทําการศึกษาโดยการดักจับไกฟา
พญาลอดวยตาขาย แลวติดเครื่องสงสัญญาณวิทยุแบบสวมหอยคอรุน RI-2B ซึ่งมีน้ําหนัก 15 กรัม และมีอายุการใช
งาน 24 เดือน แลวทําการจับสัญญาณวิทยุไกฟาแตละตัวเปนประจําทุกวัน ซึ่งตําแหนงของไกฟาที่พบจะถูกระบุโดย
เครื่อง GPS เพื่อวิเคราะหหาขนาดพื้นที่อยูอาศัย จากการศึกษาเบื้องตนระหวางเดือนกุมภาพันธถึงสิงหาคม พ.ศ.
2553 สามารถดักจับไกฟาพญาลอไดจํานวน 2 ตัว จาก 2 กลุมประชากร เมื่อวิเคราะหขนาดพื้นที่อยูอาศัยโดยวิธี
95% minimum convex polygon พบวา ไกฟาพญาลอกลุมที่ 1 มีขนาดพื้นที่อยูอาศัย 34.51 เฮกตาร สวนไกฟา
พญาลอกลุมที่ 2 มีขนาดพื้นที่อยูอาศัย 44.00 เฮกตาร แตเมื่อวิเคราะหขนาดพื้นที่อยูอาศัยโดยวิธี 95% kernel พบวา
ไกฟาพญาลอกลุมที่ 1 มีขนาดพื้นที่อยูอาศัย 46.12 เฮกตาร สวนไกฟาพญาลอกลุมที่ 2 มีขนาดพื้นที่อยูอาศัย 45.02
เฮกตาร ซึ่งขนาดพื้นที่อยูอาศัยของไกฟาพญาลอจะขึ้นอยูกับฤดูกาล สังคมพืช ปริมาณและคุณภาพของแหลงอาหาร
การศึกษานี้จะเปนประโยชนในดานการจัดการพื้นที่อยูอาศัยและอนุรักษชนิดพันธุ ทั้งสามารถนําไปประยุกตใชกับ
ไกฟาชนิดอื่นๆ ในประเทศไทยตอไป
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พฤติกรรมการกินของลิงวอกภูเขาทีว่ ดั ถ้ําปลา จังหวัดเชียงราย
FEEDING BEHAVIOR OF ASSAMESE MACAQUES AT THAM PLA TEMPLE,
CHIANG RAI PROVINCE
คมกริช แกวพนัส*, นันทิยา อัจจิมารังษี
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50210
*E-mail: theolawy2k@hotmail.com
ลิงวอกภูเขา (Macaca assamensis) เปนลิงหนึ่งในหาชนิดของลิงกลุมมาคัคสที่พบในประเทศไทย การศึกษา
พฤติกรรมของลิงวอกภูเขาที่วัดถ้ําปลา จังหวัดเชียงราย จํานวน 4 กลุม ซึ่งมีจํานวนประชากรเฉลี่ยทุกกลุมอยูระหวาง
130 ถึง 163 ตัว โดยแปรผันไปในแตละเดือน ทําการสังเกตพฤติกรรมในชวงเวลากลางวันระหวางเดือนกุมภาพันธ
พ.ศ. 2552 ถึงมกราคม พ.ศ. 2553 ดวยวิธีการสังเกตแบบสองกราดเพื่อบันทึกขอมูลรายการกิจกรรมประจําวัน คือ
สังเกตลิง 5 ตัว ภายใน 5 นาที ในแตละชวง 15 นาที ตั้งแตเชาตรู ถึงใกลค่ํา ไดขอมูลทั้งหมดจํานวน 14,714 จุดขอมูล
พบวาขอมูลของพฤติกรรมการกินมีจํานวน 3,336 จุดขอมูล จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ลิงวอกภูเขากินอาหารจาก
มนุษยรอยละ 61.7 อาหารสวนใหญเปนถั่วลิสงรอยละ 27.1 กลวยรอยละ 26.2 ขนมปงรอยละ 8.0 ขาวรอยละ 6.1
มะละกอรอยละ 5.4 มันสําปะหลังรอยละ 4.7 ขนมรอยละ 4.4 ลิ้นจี่รอยละ 2.2 สม รอยละ 2.2 มันฝรั่งรอยละ 2.1 และ
อาหารชนิดอื่นๆ ที่รวมกันทั้งหมด 16 ชนิดเปนรอยละ 11.5 ไดแก สับปะรด แตงโม ไอศกรีม ขาวโพด น้ําหวาน เชน
น้ําอัดลม มะมวง ฝรั่ง มะพราว ลําไย ชมพู มะเฟอง เงาะ ลูกพลับ ถั่วฝกยาว ฟกทอง และเเอปเปล สวนอาหารจาก
ธรรมชาติมีรอยละ 38.3 ประกอบดวยเดื่อไทร (Ficus glaberrima) มากที่สุดรอยละ 16.3 รองลงมาเปน มะขาม
(Tamarindus indica) รอยละ 12.8 มะมวงปา (Mangifera caloneura) รอยละ 11.5 ตะขบฝรั่ง (Muntingia
calabura) รอยละ 10.5 ขนุน (Artocarpus heterophyllus) รอยละ 10.4 จามจุรี (Samanea saman) รอยละ 9.0 ขอย
หนาม (Streblus ilicifolius) รอยละ 6.7 หญาตีนกา (Eleusine indica) รอยละ 4.1 ตนโพศรีมหาโพ (Ficus religiosa)
รอยละ 3.3 และ แมลง ไดแก แมลงเมา และหนอนผีเสื้อรอยละ 1.5 สวนอาหารธรรมชาติอื่นรวมกัน 12 ชนิดเปนรอย
ละ 13.9 ไดแก ขี้เหล็ก ยางอินเดีย 2กระถินณรงค หางยกยูงฝรั่ง แกวตาไว เฟองฟา กระทอน ชมพู ฝรั่ง ตําลึง กลวย
น้ําวา นอกจากนี้ยังมีไทรที่ไมสามารถจัดจําแนกชนิดได ถึงแมลิงจะกินอาหารจากมนุษยในปริมาณมากเนื่องจากไดรับ
อาหารจากนักทองเที่ยวตลอดทั้งป แตลิงก็ยังกินอาหารตามธรรมชาติซึ่งเปนอาหารที่หาไดตามบริเวณโดยรอบของวัด
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ศึกษารูปแบบของกระแสน้ําบริเวณหาดขนอมหมูเกาะ-ทะเลใต
STUDIES THE CIRCULATION PATTERNS AROUND HAD KHANOM-MU KO THALE TAI
นิคม ออนสี
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
E-mail: nikom019@hotmail.com
การสํารวจในภาคสนามเพื่อศึกษารูปแบบของกระแสน้ําที่ผิวน้ําบริเวณหาดขนอมหมูเกาะ-ทะเลใต ในชวงน้ําเกิดและ
ชวงน้ําตายในเดือนมีนาคม - เมษายน 2553 โดยปลอยทุนสํารวจติดตามกระแสน้ําที่ผิวน้ําขณะน้ําขึ้นในชวงกลางคืน
ประมาณ 19.00 น. - 22.00 น. เปนเวลา 3-7 วัน โดยมีจุดสํารวจ 4 จุด ซึ่งแตละจุดเปนตัวแทนของเกาะตางๆ ใน
บริเวณหาดขนอมหมูเกาะ-ทะเลใต คือ เกาะวังนอก เกาะราบ เกาะมัดสุม และเกาะแตน พบวา กระแสน้ําที่แนว
ปะการังเกาะวังนอก (พิกัด 9° 21' 35.964" เหนือ และ 99° 55' 42.24" ตะวันออก) ไมไหลเขาใกลเกาะใดๆ ในพื้นที่
ศึกษา กระแสน้ําที่แนวปะการังเกาะราบ (พิกัด 9° 18' 38.772" เหนือ และ 99° 56' 59.28" ตะวันออก) ไหลผานไปถึง
เกาะมัดโกง หินน้ําลาย และเกาะแตนทั้งในชวงน้ําเกิดและน้ําตาย กระแสน้ําในแนวปะการังเกาะมัดสุม (พิกัด 9° 22'
4.62" เหนือ และ 99° 58' 10.438" ตะวันออก) ไหลวนเกาะแตนแบบทวนเข็มนาฬิกาในชวงน้ําขึ้นทั้งในชวงน้ําเกิดและ
น้ําตาย นอกจากนี้กระแสน้ํายังไหลผานเกาะมัดโกงและหินน้ําลายในชวงน้ําตาย และกระแสน้ําในแนวปะการังเกาะ
แตน (พิกัด 9° 21' 36.079" เหนือและ 99° 55' 43.608" ตะวันออก) ไหลผานเกาะมัดโกงและหินน้ําลายในชวงน้ําตาย
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วิธีหยอดเมล็ดสําหรับการฟนฟูระบบนิเวศปาดิบชื้นในภาคใตของประเทศไทย
DIRECT SEEDING FOR RESTORING RAINFOREST ECOSYSTEMS
IN SOUTHERN THAILAND
พนิตนาถ ทันใจ1,*, สตีเฟน เอลเลียต2
1
สํานักวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
2
หนวยวิจัยการฟนฟูปา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จ.เชียงใหม 50200
*E-mail: ptunjai@yahoo.com
ขอดีของวิธีหยอดเมล็ดที่สําคัญคือการมีตนทุนต่ํา เนื่องจากไมตองมีกระบวนการในเรือนเพาะชํา สามารถลดการจาง
แรงงานในเรือนเพาะชําและการขนสงกลาไมไปยังพื้นที่ปลูก การศึกษานี้ไดทดลองหยอดเมล็ดในเดือนพฤษภาคม (ตน
ฝน) และเดือนตุลาคม (ปลายฝน) พ.ศ. 2552 ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ อัตราการงอกและการรอดตายจากการหยอดเมล็ด
ชวงตนฝนสูงกวาชวงปลายฝน เมล็ดชนิดที่มีเปลือกบางและหนาปานกลางมีอัตราการงอกสูงกวาแบบอื่น ในขณะที่
เมล็ด ความชื้น ต่ํ า มีอั ตราการงอกน อ ยที่ สุด เมล็ด ขนาดเล็ก เปลือ กบาง และความชื้น สู ง มีร ะยะพักตัว สั้น ถื อ เป น
คุณสมบัติที่เหมาะสมตอวิธีหยอดเมล็ด การใสปุยเปนอีกสาเหตุที่ทําใหตนกลามีอัตราการตายสูงในชวงปแรกหลัง
หยอดเมล็ด ตนกลาที่งอกจากเมล็ดขนาดกลาง เปลือกหนาปานกลางและความชื้นระดับกลางมีอัตราการรอดตาย
มากกวา ในขณะที่ตนกลาที่งอกจากเมล็ดเปลือกหนามีการเจริญเติบโตนอยกวาเมล็ดแบบอื่นๆ จากพรรณไมทั้งหมด
20 ชนิด 15 วงศ พบวาพรรณไม 7 ชนิด ไดแก นมหวา Archidendron clyperia (Jack) Niels. (วงศถั่ว) หาด
Artocarpus dadah Miq. (วงศมะเดื่อ) อบเชย Cinnamomum iners Reinw. ex Bl. และ ทัง Litsea grandis (Wall.
ex Nees) Hk.f. (วงศอบเชย) พะวา Garcinia hombroniana Pierre (วงศมังคุด) จิกนม Palaquium obovatum
(Griff.) Engl. (วงศละมุด) และพลอง Scolopia spinosa (Roxb.) Warb. (วงศตะขบ) เหมาะสมสําหรับการฟนฟูปา
โดยวิธีหยอดเมล็ดในพื้นที่ชายฝงดานตะวันตกของภาคใต ตนฤดูฝนเปนชวงเวลาที่เหมาะสําหรับการหยอดเมล็ด ผล
การศึ กษานี้ สามารถนําไปประยุกตใชกับงานดานการฟนฟูระบบนิเวศในภาคใตของประเทศไทยและพื้นที่ อื่นที่มี
ลักษณะใกลเคียงกันตอไปในอนาคต
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ปลูกคืนฟนฟูปาอยางเปนธรรมชาติดวยตนมะเดื่อ
RESTORING FORESTS NATURALLY USING FICUS SPP.
วรดร ไผเรือง*, ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ, สิริวดี ชมเดช
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200
*E-mail: pworradorn@hotmail.com
การฟนฟูปาโดยใชพรรณไมโครงสรางในเขตภาคเหนือของไทยไดริเริ่มมาตั้งแต พ.ศ. 2540 โดยหนวยวิจัยการฟนฟูปา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในปจจุบันไดมีการติดตามผลการฟนฟูปาโดยใชพรรณไมโครงสรางวาประสบความสําเร็จตามที่
คาดไวหรือไม เชน การประเมินผลการกลับคืนมาของความหลากหลายทางชีวภาพ ชนิดพืชที่ศึกษาคือ พืชสกุลมะเดื่อ
และไทร (Ficus) ที่มีความสําคัญมาก (keystone species) ผลมะเดื่อชวยใหสัตวที่กินผลไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดในชวง
ที่ผลไมชนิดอื่นขาดแคลน จึงชวยรักษาประชากรของสัตวที่ชวยกระจายเมล็ดพันธุในปา โดยการประเมินผลการ
กลั บ คื น มาของความหลากหลายทางชี ว ภาพในระดั บ พั น ธุ ก รรมคื อ การใช เ ครื่ อ งหมายโมเลกุ ล ที่ ส ามารถพิ สู จ น
พัน ธุกรรมของพืชและใชในการติด ตามการกระจายพันธุข องพืชได เครื่องหมายโมเลกุลที่สามารถนํามาใชไ ดคือ
เอเอฟแอลพีที่สามารถศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมได ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จะประยุกตใชเครื่องหมาย
โมเลกุลชนิดเอเอฟแอลพี สําหรับพืชสกุลมะเดื่อและไทรชนิดมะเดื่อหอม (Ficus hirta Vahl.) และมะเดื่อปลอง (Ficus
hispida L.f.) ซึ่งกระจายพันธุของตนกลาอยูทั่วไปในพื้นที่ฟนฟูปาบานแมสาใหม อ.แมริม จ.เชียงใหม โดยเก็บตัวอยาง
ตนมะเดื่อในปาธรรมชาติ และตนกลาในแปลงปลูกปาป 1998-2002 และแปลงควบคุม การศึกษาเบื้องตนพบวา
มะเดื่อปลองและมะเดื่อหอมมีลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกตางกันในแตละกลุมประชากรในแปลงปลูกปา ทําใหใน
แปลงปลู กป า มี มะเดื่ อ ที่ มี ลัก ษณะที่ ห ลากหลาย ซึ่ง จะนํ า ไปสูก ารปรับ ตั ว ให เข า กั บ สภาพแวดล อ มได หากมี การ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมที่รุนแรงในอนาคต

รวมบทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ : การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 14
10-12 ตุลาคม 2553 โรงแรมสุนียแกรนด แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จ.อุบลราชธานี

73

การตรวจสอบแบบจําลอง BIOME-BGC ผานการปรับเทียบขอมูลกับขอมูลดาวเทียม
CALIBRATION FOR BIOME-BGC MODEL THROUGH DATA ASSIMILATION WITH
REMOTE SENSING DATA
ชมชิด อิ่มวิทยา1,*, Honda Kiyoshi1, สุรัตน เลิศล้ํา1, วรทัศร ขจิตวิชยานุกูล, นิพนธ ตั้งธรรม2
1
School of Engineering and Technology, Asian Institute of Technology, Phathumthani 12120
2
ศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 10900
*E-mail: chomchid.im@gmail.com
ผลการศึกษาไดแสดงถึงผลผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิ (Net Primary Production, NPP) ของสวนปาไมสักพื้นที่ปาแมเหมาะ
จ .ลําปาง ซึ่งปาสักนั้นมีความสําคัญในระดับตนๆ ของชนิดปาพลัดใบ ในภูมิภาคเขตรอนชื้น แบบจําลองปาไมเปน
วิธีการหนึ่งที่นักวิจัยสวนใหญนํามาประยุกตใชในการหาคา NPP หรือคาอื่นๆ ที่สะทองใหเห็นถึงระบบคารบอนในปา
นั้นๆ แตปญหาที่นักวิจัยสวนใหญที่ใชแบบจําลองปาไมตองพบคือการจัดเก็บตัวแปรนําเขา input ที่มากมาย เชนขอมูล
เชิงพื้นที่ (ความลาดชัน, สวนประกอบดิน, ความสูงจากระดับน้ําทะเล เปนตน) หรือขอมูลดานอากาศ (ปริมาณน้ําฝน
แสง อุณหภูมิ เปนตน) รวมทั้งแบบจําลองสวนใหญยังตองการขอมูลดาน ecophysiological ของพืชดวยดังเชน New
fine root C per new leaf C, Canopy light extinction coefficient, Ratio of shaded SLA:sunlit SLA เปนตน ทําให
การประยุ ก ต ใ ช แ บบจํ า ลองในพื้ น ที่ ต า งๆ เป น ไปได ย าก ดั ง นั้ น การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ราพยายามนํ า เสนอวิ ธี ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพเมื่อตองประยุกตในการหา NPP ซึ่งมีปจจัยดานตัวแปรตางกันในแตละพื้นที่ ขั้นตอนการศึกษาใชหลักการ
ที่เรียกวาพันธุกรรมคอมพิวเตอร (Genetic Algorithm; GA) ควบรวมกับแบบจําลองทางปาไมที่ชื่อวา BIOME-BGC
(BIOME-BioGeochemical Cycle) รวมเขาดวยกันโดยผานการใชภาษาซี (Visual C) รวมเรียกวา BIOME-BGC-GA
โดยที่ BIOME-BGC-GA จากการพัฒนาการศึกษาครั้งนี้ จะทําการหาตัวแปรที่ดีดาน ecophysiological สําหรับปาสัก
เพื่อใชในแบบจําลอง BIOME-BGC โดยอาศัยหลักการคือการปรับเทียบขอมูล (data assimilation) ในที่นี้ใชคาดัชนี
พื้นผิวใบ หรือ LAI ระหวาง LAI จากดาวเทียม (SPOT-LAI) และแบบจําลอง เพื่อที่จะนําเขาไปสูขั้นตอนใน BIOMEBGC-GA และแสดงคาตัวแปร (input) นําเขาที่เหมาะสมสําหรับการปาสัก หลังจากการตรวจสอบความถูกตอง
(calibration) แบบจําลอง BIOME-BGC จากการใชตัวแปรนําเขา (input) ที่เหมาะสําหรับปาสักในครั้งนี้โดยใชขอมูล
สําหรับการศึกษาระหวางป 2004-2007 พบวาคา NPP ที่แยกเปนระดับรายวัน และรายปทั้งสี่ป มีความสอดคลองกับ
คาที่ใชตรวจสอบ โดย NPP รายวันตรวจกับขอมูลดาวเทียม MODIS ซึ่งมีการแสดงคา NPP ทุกๆ 8 วัน พบวามีคา R2
= 0.67 และ RMSE = 0.0014 kgC/m2/d สําหรับรายปนั้นพบวาคาจากแบบจําลองสูงกวาขอมูลภาคสนาม มีคา
แตกต า งเฉลี่ ย ไม เ กิ น 5% จากผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด นํ า เสนอวิ ธี ก ารซึ่ ง ช ว ยการศึ ก ษาคาร บ อนในป า สั ก โดยใช
งบประมาณและระยะเวลาในการเก็บขอมูลภาคสนามลดลง รวมทั้งยังสามารถศึกษาขอมูลยอนหลังไดจากการใชวิธีนี้
ซึ่งจะมีประโยชนในการทําพยากรณและดูการเปลี่ยนแปลงคารบอนในปาไมไดอยางตอเนื่อง
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ดานเศรษฐกิจ สังคม
และภูมิปญญาทองถิ่น

เปรียบเทียบประสิทธิภาพอวนรุนเคย และ Darumas net ในการจับกุงเคยสกุล Acetes
COMPARATIVE ACETES SSP. SAMPLING EFFICIENCY OF A PUSH NET AND
DARUMAS NET
อุษาวดี เดชศรี*, อุดมศักดิ์ ดรุมาศ
สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
* E-mail: dusawadee@gmail.com
การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงคเปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องมือจับกุงเคยตางชนิดกัน คือ อวนรุนเคย (เครื่องมือทรง
ประสิทธิภาพของพื้นบานที่ไดรับการพัฒนาโดยภูมิปญญาทองถิ่นมาเปนระยะเวลานาน และ Darumas net ซึ่ง
พัฒนาขึ้นเพื่อจุดประสงคการวิจัย (เพื่อศึกษาชนิดและถิ่นที่อยูอาศัยของกุงเคย) โดยการเปรียบเทียบคาดัชนีความ
ชุกชุมและคาดัชนีความหลากหลายชนิดของกุงเคยสกุล Acetes ที่จับได อวนรุนเคย มีลักษณะโครงสรางเปนรูป
สามเหลี่ยม พื้นที่ปากอวน 1.21 ตารางเมตร ถุงอวนทําดวยอวนไนลอนสีฟา ขนาดตา 1.5 มิลลิเมตร กับ Darumas
net โดยดัดแปลงจาก Irukandji net และ Hole-in-belly net ลักษณะโครงสรางเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดปากอวน
0.84 ตารางเมตร ถุงอวนทําดวยผามุงไฟเบอรกลาสสีดํา ขนาดตาอวน 1.4 มิลลิเมตร ทําการเปรียบเทียบ
ประสิ ท ธิ ภ าพในภาคสนามบริ เ วณอ า วเตล็ ด ใหญ ในเขตอุ ท ยานแห ง ชาติ ห าดขนอม-หมู เ กาะทะเลใต จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช โดยแบงเปน 4 ถิ่นที่อยู ไดแก แนวหญาทะเล, พื้นที่เปนทราย, พื้นที่เปนทรายหยาบ และปาชายเลน
เก็บตัวอยางชวงเวลาน้ําขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืน วิเคราะหขอมูลปริมาณความชุกชุมโดยใช t-test: Paired Two
sample for means พบวาประสิทธิภาพของอวนรุนเคยและ Darumas net ในการจับกุงเคยสกุล Acetes บริเวณหญา
ทะเลทั้งกลางวันและกลางคืนไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) สวนบริเวณพื้นที่เปนทรายหยาบจับกุงไดเฉพาะ
ในเวลากลางคืน พบวาประสิทธิภาพของทั้งสองเครื่องมือไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ(p>0.05) แตในบริเวณพื้นที่เปน
ทรายและปาชายเลน ซึ่งจับกุงไดเฉพาะในเวลากลางคืน กลับพบวาประสิทธิภาพของ Darumas net สามารถจับกุงเคย
ไดมากกวาอวนรุนเคยอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)
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การอนุรกั ษทรัพยากรชายฝงทะเล โดยการพัฒนาสาระการเรียนรูทองถิ่น
กรณีศึกษาจังหวัดระยอง
THE DEVELOPMENT OF LOCAL KNOWLEDGE CONTEXT TO THE CONSERVATION
OF COASTAL RESOURCES, A CASE STUDY RAYONG PROVINCE
อัญชลี มะลิวัลย
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
E-mail: pang-candy@hotmail.com
การพัฒ นาสาระการเรีย นรู ท อ งถิ ่น เรื ่อ ง “การอนุร ัก ษท รัพ ยากรชายฝ ง ทะเล” มีว ัต ถุป ระสงคเ พื ่อ เปรีย บเทีย บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติ ตอการอนุรักษทรัพยากรชายฝงทะเลของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โดยทดลองใชกับนักเรียนจํานวน 300 คน ซึ่งแบงออกเปน 2 กลุมคือ กลุมนักเรียนซึ่งเรียนอยูในโรงเรียนที่ใกลชายฝง
ทะเล และกลุมนักเรียนซึ่งเรียนอยูในโรงเรียนที่หางจากชายฝงทะเล สําหรับสาระการเรียนรูทองถิ่นพัฒนาขึ้นมาจาก
การวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของ รวมถึงการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของทรัพยากรชายฝงทะเลใน
จัง หวัด ระยอง และจัด การประชุม ระดมความคิด เห็น จากตัว แทนจากผูที ่เ กี ่ย วขอ งในทอ งถิ่น เพื ่อ นํ า ขอ มูล และ
ขอคิดเห็นที่ไดมาสังเคราะหและพัฒนาสาระการเรียนรูทองถิ ่น ซึ่งประกอบดวย ความหมาย ความสําคัญ สภาพ
ปญหาในปจจุบันของทรัพยากรชายฝงทะเลในภาพรวม และทรัพยากรชายฝงทะเลในจังหวัดระยอง ไดแก น้ําทะเล
ปาไมชายฝงทะเล ปะการัง หญาทะเล และสัตวทะเลหายาก รวมถึงแนวทางการอนุรักษ แลวจึงนํามาทดสอบ
ประสิท ธิภาพกับนักเรียนกลุมตัวอยาง และวิเคราะหขอ มูลโดยใช คาสถิติรอยละ มัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติ t-test ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการเรียนสาระการเรียนรูทองถิ่นแลว นักเรียนทั้งสองกลุมมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาสาระการเรียนรู
ทองถิ่นที่พัฒนานี้มีประสิทธิภาพและสามารถนําไปปรับใชในการเรียนการสอนเพื่อสรางความรูความเขาใจ และ
จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงทะเลในจังหวัดระยอง รวมถึงสามารถนําไปพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพ
ทรัพยากรชายฝงทะเลในพื้นที่อื่นๆ ไดตอไป
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วิถีชีวิตชุมชนลําธารปราสาทกับการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ
THE WAY OF LIFE AND THE USE OF BIODIVERSITY BY LOCAL PEOPLE OF
THE THAN PRASART RIVER
กมลทิพย กสิภาร1,*, ชายฉัตร บุญญานุสิทธิ์2, ขวัญประเสริฐ พันธุชัย2, พินิจ พิกุลนอก1
1
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000
*E-mail: kamoltip_2@hotmail.com
ชุมชนลําธารปราสาท อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เปนชุมชนเกาแกมีอายุประมาณ 3,000 ป ตั้งอยูริมลําธาร
ปราสาทซึ่งเปนลําน้ําศักดิ์สิทธิ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตซึ่งประชาชนไดใชประโยชนมาตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิถีชีวิตชุมชนที่อาศัยอยูริมลําธารปราสาทตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
และศึกษาวิถีชีวิตชุมชนที่อาศัยอยูริมลําธารปราสาทกับการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ ระหวาง
เดือนมกราคม 2552 ถึงเดือนธันวาคม 2552 รวมเปนเวลา 1 ป โดยการสํารวจ สัมภาษณวิถีชีวิตชุมชนจากปราชญและ
ผูรูในทองถิ่น ขอมูลการใชประโยชนจากสิ่งมีชีวิต ชื่อทองถิ่น สวนที่ใช และวิธีใช เก็บตัวอยางสิ่งมีชีวิตไดแก พรรณไม
น้ํา กุง หอย ปู และปลา เพื่อการจําแนกชนิดตามเอกสารทางอนุกรมวิธาน และเก็บรักษาไวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ผลการศึกษาพบพรรณไมทั้งหมด 42 ชนิด 35 สกุล 24 วงศ สัตวไมมีกระดูกสันหลังจําพวกกุง หอย และ
ปู จํานวน 16 ชนิด 3 สกุล 3 วงศ ปลาพบทั้งหมด 22 ชนิด 22 สกุล 15 วงศ จากการสํารวจชี้ใหเห็นวาความ
หลากหลายทางชีวภาพมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น ซึ่งมีการใชประโยชนจากสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด
ทั้งสัตวและพืชสําหรับอาหาร หัตถกรรม และในพิธีกรรมความเชื่อมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ยังพบวามี
พืชบางชนิดที่สามารถนํามาพัฒนาเปนพืชเศรษฐกิจได เชน กกจันทบูร (Cyperus corymbosus Rottb.) เปนตน
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การประเมินความหลากหลายของชนิดพันธุไมและการสะสมคารบอนในระบบนิเวศปาไมโดย
ชุมชนมีสวนรวมเพื่อการจัดการปาชุมชนบานหนองเตา อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม
ASSESSMENT OF PLANT SPECIES DIVERSITY AND CARBON SINKS IN FOREST
ECOSYSTEMS WITH COMMUNITY PARTICIPATION FOR MANAGEMENT OF NONG TOA
COMMUNITY FOREST, MAE WANG DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE
สุนทร คํายอง*, ฐปรัฏฐ สีลอยอุนแกว, นิวัติ อนงครักษ
ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200
*E-mail: agiskhmy@chiangmai.ac.th
ศึกษาปาชุมชนบานหนองเตาซึ่งแบงออกเปนปา 2 ประเภท คือ ปาอนุรักษและใชสอย โดยวิธีการวิเคราะหสังคมพืช ใช
แปลงสุมตัวอยางขนาด 40 x 40 ม. จํานวน 100 แปลง (ประเภทละ 50 แปลง) วางกระจายแบบสุมครอบคลุมพื้นที่สูง
จากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,000-1,780 ม. วัดเสนรอบวงลําตนที่ระดับ 1.3 ม. จากพื้นดินความสูงและทรงพุมของ
พันธุไมทุกชนิดที่สูงตั้งแต 1.5 ม. ขึ้นไป พบพันธุไมทั้งหมด 282 ชนิด (174 สกุล 78 วงศ) ปาอนุรักษมีพันธุไม 256
ชนิด (166 สกุล 78 วงศ) ไมเรือนยอดเดนคือ สนสามใบ ทะโลและกอชนิดตางๆ พบพันธุไมในปาใชสอยนอยกวา (132
ชนิด ใน 93 สกุล 51 วงศ) โดยมีสนสามใบเปนไมเรือนยอดเดน ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุไม (ShannonWiener Index) ในปาอนุรักษและใชสอยมีคาสูง (6.19 และ 4.16 ตามลําดับ) ปาอนุรักษมีสนสามใบเปนพันธุไมที่มี
อิทธิพลทางนิเวศวิทยามากที่สุด รองลงมา คือ ทะโล กอแปน และกอขาว ขณะที่ปาใชสอยเปนไมกอหมาก รองลงมา
คือ สนสามใบ มวลชีวภาพในปาอนุรกั ษมีคาสูงถึง 40,377.98 กก./ไร ซึ่งมากกวาปาใชสอย (22,357.98 กก./ไร) คิด
เปนปริมาณคารบอนในมวลชีวภาพปาอนุรักษ 19,948.10 กก./ไร และปาใชสอย 11,042.29 กก./ไร สภาพปาดั้งเดิมที่
แตกตางกันและการใชประโยชนไมสงผลทําใหปาใชสอยมีความหลากหลายของชนิดพันธุไม ปริมาณมวลชีวภาพและ
การสะสมคารบอนนอยกวาปาอนุรักษ ปริมาณคารบอนในมวลชีวภาพปาอนุรักษซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 4,000 ไร เทากับ
79,792.4 เมกกะกรัม (ตัน) และปาใชสอยซึ่งมีพื้นที่ 1,500 ไร เทากับ 16,563.4 เมกกะกรัม ปาชุมชนบานหนองเตาจึง
ชวยกักเก็บคารบอนไวในมวลชีวภาพไดทั้งหมด 96.355.8 เมกกะกรัม ซึ่งจะเปนการชวยลดปริมาณกาซคารบอน
ไดออกไซคในบรรยากาศและปญหาโลกรอน
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ความรู ความตระหนัก และพฤติกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของ
เกษตรกร อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
KN0WLEDGE, AWARENESS AND C0NSERVATION BEHAVIORS ON BIODIVERSITY
OF FARMERS IN PAK CHONG DISTRICT, NAKHON RATCHASIMA PROVINCE
ปวิตรา ดวงจิต1,*, กนก เลิศพานิช1
1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
*E-mail: wah_kmitl@hotmail.com
เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม สมัยกอนเกษตรกรจะทําการเกษตรแบบดั้งเดิมโดยตอง
อาศัยธรรมชาติเปนหลัก ตอมาเนื่องจากการเพิ่มจํานวนประชากรอยางรวดเร็ว จากการเกษตรเพื่อใหเพียงพอตอการ
ดํารงชีวิตไดมีการใชวิทยาการแผนใหมหรือมีการใชพันธุพืชที่ผสมขึ้นมาใหม การใชปุยเคมี การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
เครื่องจักรกลการเกษตร การชลประทานแผนใหม สิ่งเหลานี้เองนําไปสูภาวะการทําลายและสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพไดในที่สุด จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ความรู ความตระหนัก และ
พฤติกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของเกษตรกรในอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ที่
ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม และมีอาณาเขตคลอบคลุมถึงอุทยานแหงชาติเขาใหญซึ่งมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูงจนไดรับการแตงตั้งเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อใหทราบถึงระดับ
ความรูเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ความตระหนักและพฤติกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพของเกษตรกรอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา โดยใชแบบสัมภาษณกับกลุมตัวอยาง ไดแก ครัวเรือน
เกษตรกรที่ อ าศั ย อยู ใ นพื้ น ที่ บ ริ เ วณที่ มี อ าณาเขตติ ด ต อ อุ ท ยานแห ง ชาติ เ ขาใหญ ของอํ า เภอปากช อ ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา รวม 4 ตําบล 70 หมูบาน จํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 240 ครัวเรือน การศึกษาพบวาเกษตรกรที่
ทําการศึกษาสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 44 ป จบการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด เกษตรกรกลุม
ตัวอยางสวนใหญมีรูปแบบการทําการเกษตร คือ ทําไร โดยมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง 4,001-6,000 บาท มีพื้นที่
ถือครองเฉลี่ย 58 ไร สวนใหญเปนที่ดินของตนเอง มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน สวนระยะเวลาที่อาศัยอยูใน
พื้นที่เฉลี่ย 39 ป และเกษตรกรกลุมตัวอยางเกือบครึ่งหนึ่ง รอยละ 45.6 มีสถานภาพทางสังคม เชน เปนสมาชิกกลุม
แมบาน และกรรมการหมูบาน เปนตน การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของกลุม
ตัวอยาง ไดรับจากโทรทัศนมากที่สุด และมีความถี่ในการรับขอมูลขาวสาร 1-2 ครั้งตอเดือน อยางไรก็ตามความรู
เกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเกษตรกรสวนใหญมีความรูอยูในระดับต่ํา แตมีระดับความตระหนักและ
พฤติกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสูงและพฤติกรรมระดับปานกลาง ตามลําดับ ซึ่ง
ผลที่ไดจากการวิจัยนี้จะสามารถนําไปใชเปนขอมูลสําหรับผูที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการกําหนดแนวทางการปองกันและ
แกไขปญหาความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อความมั่นคงทางนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเปนรากฐานของการ
พัฒนาสังคมไทยตอไป
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การใชประโยชนและการอนุรักษความหลากหลายของพันธุพืชปา กรณีศึกษาชนเผากะหราง
ในเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
UTILIZATION AND CONSERVATION OF WILD PLANT DIVERSITY: A CASE STUDY OF
TWO KARANG VILLAGES IN KAENG KRACHAN NATIONAL PARK
อรวรรณ บุญทัน*, กุลวดี แกนสันติสุขมงคล, สัญชัย สูติพันธวิหาร, ปฐมพงศ สงวนวงศ
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม 73170
*E-mail: paple34@gmail.com
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาองคความรูดานการใชประโยชนและการอนุรักษความหลากหลายของชนิดพันธุพืช รวมถึง
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของครัวเรือนและชุมชนชาวกะหรางที่นําพืชมาปลูกรอบบาน โดยการใชแบบสอบถาม การ
สัมภาษณเชิงลึกและสํารวจพันธุพืชที่พบในแตละครัวเรือนจํานวนทั้งสิ้น 106 ครัวเรือน ในหมูบานบางกลอยและ
หมูบานโปงลึก ในเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจาน โดยเก็บขอมูลในพื้นที่ชวงเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2552 พบพืช
ที่ชาวกะหรางนํามาปลูกบริเวณรอบบาน 219 ชนิด ใน 76 วงศ 172 สกุล มีการปลูกพืชอาหารมากที่สุด รองลงมาคือ
พืชสมุนไพร พืชใชสอย พืชประดับตกแตงและใชในพิธีกรรม ตามลําดับ เมื่อพิจารณาความหลากหลายของชนิดพันธุ
พืชที่ปลูกรอบบานดวย Shannon Wiener Index พบคาความหลากหลายเทากับ 3.94 เปนคาความหลากหลายของ
ชนิดพันธุพืชปาและชนิดพันธุพืชปลูก 3.03 และ 3.50 ตามลําดับ จากการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของ
ครัวเรือนและชุมชนในการนําพันธุพืชมาปลูกโดยการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุพบวาปจจัยดานอายุของหัวหนา
ครัวเรือน อาชีพหลักและอาชีพรองทางดานเกษตรกรรม การมีหนี้สินของครัวเรือน และปจจัยหมูบานซึ่งแตกตางกันใน
เรื่องระยะเวลาและรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน เปนปจจัยที่สงผลใหชาวกะหรางทั้ง 2 หมูบานมีการนําพืชปามาปลูกทั้งใน
เชิงปริมาณและจํานวนชนิดที่แตกตางกัน ชุมชนทั้งสองมีองคความรูในการใชประโยชนและอนุรักษความหลากหลาย
ของพันธุพืชและเปนชุมชนเกษตรกรรมในเขตปา ยังผลใหมีการรักษาความหลากหลายของพันธุพชื ใหคงอยูในทองถิ่น
การสงเสริมใหมีการใชประโยชนพันธุพืชที่ปลูกรอบบานอยางยั่งยืนจึงควรใหความสําคัญตอองคความรูและการใช
ประโยชนพันธุพืชปาเพื่อสรางความภาคภูมิใจในองคความรูที่มี และเพื่อเปนแนวทางหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาท
ของชาวบานและชุมชนในการลดภาระการพึ่งพิงรวมถึงการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในสวนรอบบาน
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ดานการใชประโยชน
จากทรัพยากรชีวภาพ

การศึกษาเปรียบเทียบการเก็บรักษาสปอรราทําลายแมลงแบบตางๆ โดยวิธี L–DRYING
COMPARISON STUDY OF BLASTOSPORES AND CONIDIA PRESERVATION OF INSECT
PATHOGENIC FUNGI BY L-DRYING
ศันสนลักษณ รัชฎาวงศ1,*, ลักขณา กัณหะยูวะ2, จุฑาทิพย แซเบ2
1
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
*E-mail: sansanalak.rac@kmutt.ac.th, lakkhana_k@hotmail.com
หลักเกณฑในการพิจารณาประสิทธิภาพของวิธีการเก็บรักษาราแมลง คือ การสามารถคงลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ลักษณะทางพันธุกรรม และอัตราการรอดชีวิตที่สูงได อีกทั้งการเลือกตัวอยางในการเก็บรักษาก็เปนสิ่งสําคัญ ใน
งานวิจัยนี้จึงไดศึกษาวิธีการเก็บรักษาราแมลงดวยบลาสโตสปอรเทียบกับโคนิเดีย บลาสโตสปอรเปนสปอรเซลลเดียว
ที่มีผนังบาง สรางผาน slit บนเสนใยของราแมลง มีรูปรางหลากหลาย บางสายพันธุสามารถแบงตัวไดคลายกับเซลล
ยีสต เมื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมตอการสรางบลาสโตสปอรของราแมลงในกลุม Ophiocordyceps, Cordyceps,
Torrubiella, Hirsutella, Metarhizium, Paecilomyces, Akanthomyces, Beauveria, Nomuraea และ Verticillium ที่
เลี้ยงดวย GICM ผสม 10% FBS และ 3% กลูโคส โดยควบคุมการใหอากาศ พบวา การเลี้ยงแบบไมเขยาเหมาะสมตอ
การสรางบลาสโตสปอรของ Ophiocordyceps, Cordyceps และ Akanthomyces และการเลี้ยงแบบเขยาเหมาะสม
ตอ Metarhizium, Torrubiella, Hirsutella, Paecilomyces, Beauveria, Nomuraea และ Verticillium เมื่อนํามาเก็บ
รักษาในระยะยาวดวยวิธี Liquid-drying พบวา บลาสโตสปอรของราแมลงทุกชนิดยกเวน Metarhizium และ
Paecilomyces มีอัตราการรอดชีวิตสูงหลังจากเก็บรักษาไวเปนเวลา 1 ป ที่ 4°C (มากกวา 10 % หลังจากการเก็บ
รักษาเปนเวลา 1 ป) ในขณะที่อายุการเก็บรักษาเฉลี่ยของโคนิเดียหลังจากการทํา L-drying จะไมเกิน 1 เดือน ยกเวน
Metarhizium ที่มีอัตราการรอดชีวิตถึง 1 ป (<1% survival) ผลการศึกษานี้สามารถนําไปประยุกตใชในการผลิตและ
เพิ่มอายุการเก็บรักษา biopesticide สําหรับแมลงศัตรูพืชที่เปนเจาบานของราแมลงโดยการใชบลาสโตสปอรเปน
active ingredient ได
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เห็ดนมเสือ (Lignosus rhinocerus (Cooke) Ryvarden) เห็ดเปนยาที่พบใน
อุทยานแหงชาติเขานัน
MEDICINAL MUSHROOM (LIGNOSUS RHINOCERUS (COOKE) RYVARDEN)
COLLECTED FROM KHAO NAN NATIONAL PARK
รัตเขตร เชยกลิ่น*, ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย, สายัณห สมฤทธิ์ผล
หองปฏิบัติการราวิทยา หนวยปฏิบัติการเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
*E-mail: rattaket@biotec.or.th, rattaketster@gmail.com
เห็ดนมเสือ (Lignosus rhinocerus) เปนเห็ดกระดางหรือโพลีพอรที่มีการกระจายตัวเฉพาะในเขตรอน เชน ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตพบที่ มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ศรีลังกาและประเทศไทย (ภาคอีสานและภาคใตของประเทศ)
ในทวีปแอฟริกามีรายงานวาพบทางตอนกลางและตอนใตของ เคนยา ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเห็ดนมเสือ คือ มี
หมวกสีน้ําตาลอมเหลือง ขนาด 40 x 30 มิลลิเมตร กลมแตแบน ผิวหมวกแบงเปนโซน (zonate) ดานลางของหมวกมี
ลักษณะเปนรูกลม สีครีม ขนาดของรูประมาณ 5-7 รู/มิลลิเมตร กานดอกสีน้ําตาลออนอมสม แข็ง ผิวกานเรียบ ยาว
150 x 4-6 มิลลิเมตร ดอกเห็ดจะเจริญขึ้นมาจากหัวที่อยูใตดิน เรียกวา สเคลอโรเที่ยมซึ่งมีสีเทา ผิวขรุขระ ทรงกลม
ขนาดประมาณ 30 x 20 มิลลิเมตร เนื้อเยื่อดานในสเคลอโรเที่ยมมีสีขาว โดยสเคลอโรเที่ยมนั้นเกิดจากการรวมตัวของ
เสนใยและอัดแนนเปนกอนอยูใตดินทําใหเห็ดดังกลาวสามารถมีชีวิตอยูขามฤดูได เห็ดในสกุลเห็ดนมเสือ (Lignosus
spp.) มีรายงานทั้งหมด 5 ชนิด ไดแก Lignosus dimiticus Ryvarden, L. ekombitii Douanla-Meli, L. goetzii
(Hennings) Ryvarden, L. rhinocerus (Cooke) Ryvarden, L. sacer (Afzelius ex Fries) Ryvarden โดยมีเพียง 1
ชนิด เทานั้นที่มีรายงานในทวีปเอเชีย สวนอีก 4 ชนิด นั้นพบในทวีปแอฟริกา ชนพื้นเมืองเมืองในประเทศมาเลเซียเรียก
เห็ดชนิดนี้วา “เซนดาวัน ซูซู ริเมา หรือ ฮาริเมา” ซึ่งเปนเห็ดเปนยาชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญมากในประเทศมาเลเซีย
โดยชนพื้นเมืองของมาเลเซียใชเห็ดชนิดนี้ในการรักษาโรคหืด ไขหวัด รักษาอาการไอ มะเร็ง อาหารเปนพิษ รักษา
บาดแผล นอกจากนี้ยังใชเปนยาเพื่อบํารุงสุขภาพ ดับพิษรอน แกหอบหืด แกโรคตา บํารุงกําลัง ถอนพิษบาดแผล ถอน
พิษแมลงสัตวกัดตอย ฝนกับตัวเดียวอันเดียวชางและน้ํามะนาว รับประทาน แกโรคหืด บํารุงความกําหนัด ฝนกับน้ํา
สะอาด ทาแกตอมอักเสบบวม แกคางทูม นอกจากนี้เห็ดนมเสือยังถูกนําไปใชเปนสวนผสมหลักหนึ่งในหกชนิดของ
สมุนไพรที่หายากและมีราคาแพงในตํารับยาหอมโบราณบางตํารับที่มี การปรุงยามาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมี
สรรพคุณ แกเหนื่อย ออนเพลีย แกไอและแกเสมหะ จากการสํารวจความหลากหลายของเห็ดราในอุทยานแหงชาติ
เขานัน จ. นครศรีธรรมราช ในชวงป 2552 พบเห็ดนมเสือบริเวณหนวยพิทักษปาคลองกลายประมาณชวงตนเดือน
ธันวาคม และในอนาคตถาสามารถแยกเชื้อบริสุทธิ์ไดอาจมีการพัฒนาเพื่อเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชยเนื่องจากเห็ด
ดังกลาวเปนเห็ดเปนยาที่หายากมากในธรรมชาติและมีราคาแพง นอกจากนี้ยังสามารถนําเชื้อบริสุทธิ์ที่แยกไดมาหา
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพไดอีกทางหนึ่งดวย
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การพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรียเพื่อใชเปนดัชนีชี้วัดคุณภาพดิน
ในการปลูกขาวอินทรียอยางยั่งยืน
DEVELOPMENT OF MICROBIAL DIVERSITY AS BIOLOGICAL INDICATORS OF SOIL
QUALITY IN SUSTAINABLE ORGANIC RICE FARMING
จุญจะรา ทุยไธสง1,*, ปรีดา พากเพียร1, Oleg V. Shipin1, Rajendra P. Shrestha1, กรรณิกา นากลาง2
1
คณะสิ่งแวดลอม ทรัพยากรและการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
2
ศูนยวิจัยขาวสุรินทร อ.เมือง จ.สุรินทร 32000
*E-mail: Chunchara.Thuithaisong@ait.ac.th
งานวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อใชคุณสมบัติดินเปนตัวชี้วัดในการวินิจฉัยการผลิตขาวอยางยั่งยืน การทดลองมีการเก็บ
ตัวอยางดินที่มีการปลูกขาวหอมมะลิ 105 ภายในศูนยวิจัยขาวสุรินทรเปนเวลา 11 ป โดยการทดลองแบงเปน 4 แปลง
ทดลองคือ แปลงที่ 1 เปนแปลงควบคุมที่ไมมีการใสสารใดๆ ลงไป แปลงที่ 2 และ 3 เปนแปลงเกษตรอินทรียที่มีการใส
ปุยพืชสด และคลุมดวยฟางขาวตามลําดับ สวนแปลงที่ 4 เปนแปลงที่ใชปุยเคมีในอัตราปกติ คุณภาพดินทาง
กายภาพพบวา เนื้อดินเปนดินรวนหรือรวนปนทราย คาความหนาแนนดินคอนขางสูง คุณภาพดินทางเคมีพบวา ดินมี
ความเปนกรดสูงรวมทั้ง มีคาอินทรียวัตถุในดิน (SOM) ต่ํามาก (0.31-1.63%) สงผลใหดินมีคา ไนโตรเจน (N)
โพแทสเซียม (K) ฟอสฟอรัส (P) และโปแตสเซียม (K) ต่ําไปดวย คุณภาพดินทางชีวภาพ เชน คาอัตราการหายใจของ
จุลินทรียในดิน (BR) คา potentially mineralizable N (PMN) คามวลชีวภาพของจุลินทรียคารบอนและไนโตรเจน
(MBC และ MBN) มีคา ต่ํา โดยตัว อยางดินจากแปลงที่ใสปุยพีชสดกับ ปุยเคมีไ มมีค วามแตกตา งกันทางสถิติ
(P>0.05) จากการวิเคราะหองคประกอบ (principal component analysis, PCA) พบวา ดัชนีชี้วัดคุณภาพดินทาง
เคมีที่สําคัญคือ P N และ SOM ในขณะที่คา MBC MBN และ BR เปนดัชนีชี้วัดคุณภาพดินทางชีวภาพที่สําคัญ และ
เมื่อทดสอบคุณภาพดินกับผลผลิตขาวโดยใชการวิเคราะหถดถอย (regression analysis) ไดสมการเพื่อทํานาย
ผลผลิตขาวที่ดีที่สุด คือ Y = -1.685 + 0.333 (MBN) 0.640 (TK) -0.282 (SOC), R2adjusted=0.962 เมื่อศึกษา
ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรียในดิน พบวา คาความหลากหลายของจุลินทรียจากแปลงที่ทําเกษตร
อินทรียโดยเฉพาะที่ใสปุยพืชสดจะมีคาสูงกวาอยางเห็นไดชัด
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การประยุกตใชเทคนิคการศึกษาไดอะตอมและสาหรายเพื่อการพิสูจนศพจมน้ํา
THE APPLICATION OF DIATOMS AND ALGAE-BASED STUDYING TECHNIQUES
IN THE INVESTIGATION OF DROWING CASES
นพรัตน สิทธิวงศ1,*, วีระวรรณ เรืองยุทธิการณ2, สมศักษิ์ วงษไวยเวช2, ยุวดี พีรพรพิศาล1
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200
2
ภาควิชานิติเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200
*E-mail: nprstw@hotmail.com
งานวิจัยนี้ทําการศึกษาความสัมพันธทางดานชนิดและปริมาณของไดอะตอมในน้ําจากจุดที่พบศพจมน้ําเปรียบเทียบ
กั บ ไดอะตอมจากเนื้ อ เยื่ อ ที่ ม าจากอวั ย วะต า งๆ ของศพจมน้ํ า ที่ นํ า มาชั น สู ต รที่ ภ าควิ ช านิ ติ เ วชศาสตร คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับการศึกษาคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมีในแหลงน้ําที่พบศพ เพื่อใช
เปนหลักฐานการพิสูจนศพวามีสาเหตุการเสียชีวิตจากการจมน้ําหรือไม และบอกถึงจุดเกิดเหตุ ผลการศึกษาจาก
ตัวอยางเนื้อเยื่อ 7 สวนคือ สมอง ปอด ตับ ไต เลือด ของเหลวจากลําไสสวนดูโอดีนัมและของเหลวจากกระเพาะอาหาร
จากศพที่พบในน้ํา 10 ตัวอยางและศพจากการเสียชีวิตดวยสาเหตุอื่นๆ อีก 5 ตัวอยาง พบวาในศพที่เสียชีวิตจาก
สาเหตุอื่นๆ ไมพบไดอะตอม สวนศพที่พบในน้ําจะพบไดอะตอมจํานวนมากในเนื้อเยื่อจากปอด ของเหลวในกระเพาะ
อาหาร ของเหลวจากลําไสสวนดูโอดีนัมและตับมากกวาเนื้อเยื่อสวนอื่นๆ นอกจากนี้ขนาดของไดอะตอมที่พบในสมอง
เลือดและไตสวนใหญจะมีขนาดเล็กกวาที่พบใน ของเหลวจากลําไสสวนดูโอดีนัม ตับ ของเหลวจากกระเพาะอาหาร
และปอดตามลําดับ สําหรับชนิดของไดอะตอมที่พบในอวัยวะตางๆ ของศพจมน้ําจะขึ้นอยูกับแหลงน้ําที่พบศพ โดย
ไดอะตอมที่พบเปนชนิดเดนในแตละศพจะเปนชนิดเดียวกับไดอะตอมชนิดเดนที่พบในแหลงน้ําที่พบศพนั้น ดวยเหตุนี้
ศพแตละรายนาจะเสียชีวิตจากการจมน้ําจริง และจุดที่พบศพเปนจุดเดียวกับจุดที่เกิดเหตุ
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ความหลากหลายของพืชสกุล Ophiorrhiza ความหวังใหมของผูปวยโรคมะเร็ง
GENETIC DIVERSITY OF PLANTS IN THE GENUS OPHIORRHIZA (RUBIACEAE):
A NOVEL TOOL FOR PREDICTION OF ANTICANCER-PRODUCING ABILITY
วราลี วิราพร1,*, Mami Yamazaki2, Kazuki Saito2, เจษฎา เดนดวงบริพันธ3, ทักษิณา ชวนอาษา1,
สุชาดา สุขหรอง1
1
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2
Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Chiba University, Chiba, Japan
3
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
*E-mail: varaleevip@hotmail.com
แคมปโทเธซิน (Camptothecin, CPT) เปนสารตั้งตนในกระบวนการผลิตยาเคมีบําบัดที่มีใชกันอยางแพรหลายทั่วโลก
คือยา Topotecan (ยี่หอ Hycamtin®) และ Irinotecan (ยี่หอ Camptosar®) ซึ่งใชรักษาโรคมะเร็งรังไข มะเร็งปอด และ
มะเร็งลําไสใหญ เปนตน ปจจุบันความตองการในการใชยากลุมนี้มีเพิ่มมากขึ้น แต CPT ยังคงไดมาจากสารสกัดจาก
พืชไดแก Camptotheca acuminata และ Nothapodytes foetida พืชสกุล Ophiorrhiza (Rubiaceae) บางชนิด
สามารถสราง CPT และกําลังเปนที่นาสนใจในงานวิจัยทางดานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มีรายงานวาพืชหลายชนิดที่สราง
CPT มีเอนไซมโทโพไอโซเมอเรส I (Topoisomerase I, TopI) ที่เกิดการกลายพันธุในหลายตําแหนง ทําใหสาร CPT ไม
สามารถเขาจับกับเอนไซม TopI ได สงผลใหพืชเหลานั้นทนทานตอพิษของ CPT ที่มันสรางขึ้นมาเอง งานวิจัยนี้เปน
การศึกษาความหลากหลายของพืชในสกุล Ophiorrhiza ในประเทศไทย และตรวจสอบวามีพืชสกุล Ophiorrhiza ชนิด
ใดบางที่มีความสามารถในการสรางสารตานมะเร็งกลุม CPT รวมทั้งศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน
matK รวมกับยีน TopI เพื่อจําแนกชนิดของพืช และหาตําแหนงในเอนไซม TopI ที่เกิดการกลายพันธุและสงผลใหเกิด
การดื้อ CPT จากการศึกษาพืชสกุล Ophiorrhiza 8 ชนิดในประเทศไทยพบพืช 5 ชนิดที่ตรวจพบสาร CPT และอนุพันธ
ในบริเวณใบหรือราก การศึกษาลําดับนิวคลีโอไทดของยีน และยีน TopI ของพืชสกุล Ophiorrhiza พบวาวงศวาน
วิวัฒนาการเชิงโมเลกุล (molecular phylogenetic tree) ของยีนทั้งสองสามารถแบงกลุมพืช Ophiorrhiza เปนสอง
กลุมตามคุณสมบัติในการสรางสารตานมะเร็ง CPT และอนุพันธ กลาวไดวาปจจัยทางพันธุกรรมมีบทบาทสําคัญใน
การกําหนดความสามารถในการสรางสารตานมะเร็งในพืชสกุลนี้ ดังนั้นจึงสามารถใชยีน matK และยีน TopI เพื่อชวย
ในการระบุการสรางสารตานมะเร็ง CPT และอนุพันธของพืชในสกุล Ophiorrhiza ได นอกจากนั้นยังพบกรดอะมิโน
หลายตําแหนงที่สามารถใชเปน marker ในการจําแนกกลุมพืชที่สรางสารและไมสรางสาร CPT ซึ่งใชเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการทํานายการดื้อยาในผูปวยโรคมะเร็ง เพื่อชวยออกแบบยาตานมะเร็งสําหรับผูปวยที่ดื้อยา และอีกแงหนึ่งคือการ
นําเอาศักยภาพในการสรางสารตานมะเร็งของพืชสมุนไพรไทยมาใชประโยชนตอไป
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การแยกและการพิสูจนเอกลักษณของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากผลและลําตนสันโสก
ISOLATION AND IDENTIFICATION BIOLOGICALLY-ACTIVE COMPOUNDS FROM THE
FRUITS AND STEMS OF CLAUSENA EXCAVATA
ถวนันท ศรีพิสุทธิ์ *, สุรัตน ละภูเขียว
สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
*E-mail: tsripisut@gmail.com
ปจจุบันการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อนํามาใชเปนยา อาหาร ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และ
เครื่องสําอางเปนที่แพรหลาย โดยเฉพาะประเทศไทยเปนประเทศเขตรอนชื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพจากพืช
จุลชีพ รวมถึงสิ่งมีชีวิตในทะเล และยิ่งกวานั้นคนไทยมีความคุนเคยกับสมุนไพรเปนอยางดีมาตั้งแตอดีต โดยมีเรียนรู
การนําสมุนไพรมาใชรักษารางกายโดยผานการลองผิดลองถูกโดยภูมิปญญาชาวบาน เพราะฉะนั้นจึงมีความจําเปนที่
จะตองศึกษาอยางเปนระบบเพื่อแยกและหาองคประกอบทางเคมีและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพขององคประกอบนั้นๆ
อยางจําเพาะเจาะจง เพื่อใหไดขอมูลของสารที่ออกฤทธิ์และนําไปใชประโยชนอยางถูกตองจึงจะกอใหเกิดประโยชน
สูงสุด สันโสก (Clausena excavata) เปนพืชสม (Rutaceae) จากภูมิปญญาชาวบานไดมีการนําสวนตางๆ ของพืชมา
ใชในการรักษาอาการไข ปวดหัว โรคผิวหนัง แกอักเสบ รวมถึงการนํารากมาแชกับเหลาเพื่อรักษาโรค AIDS ในระยะ
เริ่มตน จากการศึกษาองคประกอบทางเคมีของสวนผลและลําตนสันโสกสามารถแยกสารบริสุทธิ์ได 19 สาร โดยใน
จํานวนนี้เปนสารใหมคูมาริน 1 สาร (clausenaexcavin) และคารบาโซลแอลคาลอยด 1 สาร (sansoakamine)
โครงสรางของสารประกอบเหลานี้วิเคราะหโดยใชขอมูลทาง สเปกโทรสโกป นําสารบริสุทธิ์บางสาร คือ nordentatin,
mukonine, O-methylmukonal, sansoakamine, clauszoline I, O-demethylmurrayanine และ clausine Z ไป
ทดสอบฤทธิ์ตานเชื้อที่กอใหเกิดโรคมาเลเรีย (Plasmodium falciparum) และทดสอบความเปนพิษกับเซลลมะเร็ง 3
ชนิดคือ มะเร็งปอด (NCI-H187), มะเร็งในทรวงอก (MCF-7), และมะเร็งในชองปาก (KB) จากการทดสอบพบวา
สารประกอบพบวา nordentatin และ O-methylmukonal สามารถตานเชื้อมาลาเรียไดในระดับที่นาสนใจโดยมีคา IC50
0.533 และ 6.74 μg/mL ตามลําดับ ในการทดสอบความเปนพิษตอเซลลมะเร็ง KB และ NCI-H187 พบวาเฉพาะสาร
mukonine ไมมีค วามเป น พิษ ตอเซลลดั งกล า ว สํา หรั บ สาร nordentatin, O-methylmukonal, sansoakamine,
clauszoline I, O-demethylmurrayanine และ clausine Z มีฤทธิ์ความเปนพิษตอเซลลมะเร็ง KB และ NCI-H187 ทั้ง
สองในระดับปานกลางจนถึงดีโดยมีคา IC50 อยูในชวง 1.07 - 23.21 μg/mL นอกจากนี้สาร 7 สารที่นํามาทดสอบฤทธิ์
ยังมีความเปนพิษตอเซลลมะเร็ง MCF7 โดยมีคา IC50 อยูในชวง 1.61 - 25.26 μg/mL.
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การศึกษาเปรียบเทียบทางเภสัชเวทและฤทธิ์ตานออกซิเดชันของสมุนไพรน้ําคางกลางเที่ยง
หญาตั๊กแตน และวานสะหรีกันไทร (วงศผักปราบ)
COMPARATIVE PHARMACOGNOSTIC STUDIES AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES
OF MURDANNIA GIGANTEA, M. MACROCARPA AND M. SIMPLEX (FAMILY
COMMELINACEAE)
สุรีรัตน เขียวสอาด, ศรีสมพร ปรีเปรม, สุพัตรา ปรศุพัฒนา, ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน*
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002
*E-mail: thathi@kku.ac.th
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การศึกษาเปรียบเทียบขอมูลทางเภสัชเวทของพืชน้ําคางกลางเที่ยง (Murdannia gigantea) [มีลักษณะผันแปรทาง
สัณฐานวิทยา ไดแก กลุมดอกสีขาว ตนขนาดเล็ก กลุมดอกสีขาวตนขนาดใหญ กลุมดอกสีขาวโคนมวงและกลุมดอกสี
มวง] หญาตั๊กแตน (M. macrocarpa) และวานสะหรีกันไทร (M. simplex) (วงศผักปราบ) ดวยวิธีศึกษาจุลลักษณะ
วินิจฉัยแผนใบ (วิธีทําใหใสและวิธีพาราฟน) การศึกษาพฤกษเคมีเบื้องตน (วิธีทินเลเยอรโครมาโทกราฟฟ) และฤทธ
ตานออกซิเดชันในหลอดทดลอง (วิธี Folin-Ciocalteu, DPPH, FRAP และ TBARS) พบวา ทุกวิธีสามารถใช
ประกอบการวินิจฉัยเพื่อแสดงความแตกตางของพืชทุกชนิดไดดี รวมทั้งแสดงความแตกตางในกลุมพืชที่มีลักษณะผัน
แปรทางสัณฐานวิทยาได [M. gigantea] และแสดงใหเห็นโอกาสในการจําแนกพืชกลุมนี้ในระดับสายพันธุ (variety)

การศึกษาเปรียบเทียบทางเภสัชเวทและฤทธิ์ตานออกซิเดชันของสมุนไพรไกเถื่อนปา
วานขาวเหนียวและโกฐทุง นา (วงศผักปราบ)
COMPARATIVE PHARMACOGNOSTIC STUDIES AND ANTIOXIDANT ACTIVITES OF
MURDANNIA DISCRETA, M. EDULIS AND M. JAPONICA (FAMILY COMMELINACEAE)
อรษา ชัยชุมพร, สุพัตรา ปรศุพัฒนา, ศรีสมพร ปรีเปรม, ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน*
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การศึกษาเปรียบเทียบขอมูลทางเภสัชเวทของพืชสมุนไพรไกเถื่อนปา (Murdannia discreta) วานขาวเหนียว
(M. edulis) [มีลักษณะผันแปรทางสัณฐานวิทยา ไดแก ลักษณะขนปกคลุมสวนตางๆ ขนาดและความหนาของชอ
ดอก] และโกฐทุงนา (M. japonica) (วงศผักปราบ) ดวยวิธีศึกษาจุลลักษณะวินิจฉัยแผนใบประดับชอดอก (วิธีทํา
ตัวอยางใหใสและวิธีพาราฟน) การศึกษาทางพฤกษเคมีเบื้องตน (วิธีหาปริมาณรวมของสารสกัดและทินเลเยอร
โครมาโทกราฟฟ) และฤทธิ์ตานออกซิเดชันในหลอดทดลอง (วิธี Folin-Ciocalteu, DPPH, FRAP และ TBARS) พบวา
ทุกวิธีสามารถใชประกอบการวินิจฉัยเบื้องตนเพื่อแสดงความแตกตางของพืชทุกชนิดไดดี และสามารถแสดงความ
แตกตางในกลุมพืชที่มีลักษณะผันแปรทางสัณฐานวิทยาได
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ผลของการใชไสเดือนดิน Polypheretima elongate ตอคุณสมบัติทางดานกายภาพและเคมี
บางประการของดินเค็มนากุงรางในชุดดินระโนด
EFFECTS OF EARTHWORM POLYPHERETIMA ELONGATA ON PHYSICAL AND
CHEMICAL PROPERTIES OF SALINE SOIL IN ABANDON SHRIMP FARM OF
RANOT SOIL SERIES
ชาลี นาวานุเคราะห1,*, จารุพรรณ ชูเนื่อง2
1
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
2
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
*E-mail: encnv@hotmail.com
การใชไสเดือนดินเขตรอน Polypheretima elongata ปรับปรุงคุณสมบัติของดินพื้นบอนากุงราง ในชุดดินระโนด ซึ่งมีคา
bulk density 1.58 g/cm3, ECe1.65 ds/cm, SAR 5.11, CEC 17.99 cmol/kg, ESP 44.97%, pH 7.76, soil texture
จําแนกไดเปน clay ดินแนน และมีอัตราการแทรกซึมน้ําของดินจัดอยูในระดับที่ชามาก ตัวอยางดินผานการบมและชะ
ดวยน้ําจืดเปนระยาเวลา 3 เดือน กอนนํามาทดลอง โดยศึกษาถึงผลของจํานวนไสเดือนดิน (10,20 และ30 ตัวตอดิน
แหง 5 kg) ชนิดของอินทรียวัตถุ (ฟางขาวแหง และปุยหมักฟางขาวแหง) และปริมาณอินทรียวัตถุ (5% และ 10% โดย
น้ําหนักดินแหง) ตอคุณสมบัติของดินซึ่งทดลองเปนระยะเวลา 90 วัน ผลการศึกษาพบวาการมีไสเดือนดิน ชนิด และ
ปริมาณอินทรียวัตถุไมชวยใหความหนาแนนรวมของดิน และอัตราการแทรกซึมน้ําของดินใหไดดีขึ้นได แตอยางไรก็ตาม
คา ECe ของดินลดลงซึ่งมีคาอยูในชวง 0.12-0.24 ds/cm, คา SAR ของดินลดลงทุกชุดการทดลงซึ่งมีคาอยูในชวง
0.99-1.64, คา ESP ของดินหลังการทดลองอยูในชวง 20.41-59.65% จํานวนไสเดือนดิน และชนิดของอินทรียวัตถุที่
สงผลตอความแตกตางของ ESP อยางมีนัยสําคัญ (F3,56 = 3.391, p =0.024) และ (F2,57 = 6.363, p = 0.003)
ตามลําดับ โดยที่คา ESP ของดินในกลุมการทดลองที่ใชไสเดือนดิน 20 ตัว มีคาต่ํากวา ESP ของดินจากกลุมการ
ทดลองที่ใชไสเดือนดิน 30 ตัว และ ดินจากกลุมการทดลองที่ใชปุยมีคา ESP ต่ํากวาดินจากชุดการทดลองที่ใชฟางขาว
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ดานนโยบายการจัดการ

โครงการศึกษาขอตกลงการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพ
ในองคกรวิจยั และพัฒนา
THE STUDY OF ACCESS AND BENEFIT SHARING AGREEMENT FROM THE
UTILISATION OF BIOLOGICAL RESOURCES IN RESEARCH AND DEVELOPMENT
ORGANISATIONS
บุบผา เตชะภัทรพร1, อัครวิทย กาญจนโอภาษ2, ชนภัทร วินยวัฒน3, อรกนก พรรณรักษา4,
พิศมัย อนุพงศานุกูล4, สาธนี แหลมฉลาด1, ปริญญาภรณ เต็งประเสริฐ1
1
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี, E-mail: bubpha@biotec.or.th
2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จ. สงขลา
3
สํานักงานอัยการสูงสุด กรุงเทพฯ
4
ศูนบริหารจัดการเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จ.ปทุมธานี
สัญญาหรือขอตกลงไดรับการยอมรับวาเปนเครื่องมือที่เหมาะสมในการอนุวัตการเรื่องการเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพภายใตหลักการของอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ (Access and
Benefit Sharing; ABS) โครงการนี้ทําการศึกษารูปแบบ ลักษณะของขอตกลงการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
จากการใชทรัพยากรชีวภาพ หรือขอตกลง ABS ในองคกรวิจัยและพัฒนา โดยโครงการนี้กําหนดให ขอตกลง ABS เปน
ขอตกลงที่ 1) มีการนําทรัพยากรชีวภาพไปใชประโยชนโดยมีคูสัญญาอยางนอยหนึ่งฝายเปนผูจัดหาทรัพยากรชีวภาพ
และ 2) มีขอตกลงเรื่องการแลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวางผูใหทรัพยากรชีวภาพและผูใชประโยชนจากทรัพยากร
ชีวภาพ จากการสํารวจพบวาองคกรวิจัยและพัฒนาสวนใหญขาดความตระหนักในเรื่อง ABS สงผลใหองคกรสวนใหญ
มิไดใหความสนใจตอการปฏิบัติตามหลักการ ABS ของอนุสัญญาฯ ในองคกรที่บุคลากรบางทานมีความตระหนักใน
เรื่อง ABS บุคลากรนั้นจะทําการพัฒนาขอตกลงการถายโอนวัสดุชีวภาพขึ้นมาใชในหนวยงานเมื่อหนวยงานมีการสง
ถายวัสดุชีวภาพแกบุคคลภายนอกหนวยงาน นอกจากนั้นยังพบวาขอตกลงบางขอตกลงในองคกรวิจัยมีลักษณะจัดได
วาเปนขอตกลง ABS ตามที่โครงการนี้กําหนดถึงแมวาขณะที่จัดทําขอตกลงดังกลาวผูจัดทําไมไดตระหนักหรือมี
ความรูความเขาใจในเรื่อง ABS หากแตวาการเจรจาตอรองขอตกลงนั้นเปนไปตามประสบการณของผูเจรจา ซึ่ง
ขอตกลงเหลานี้จะอยูในรูปแบบขอตกลงรวมวิจัยและขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ โครงการวิจัยนี้เสนอใหองคกรวิจัย
และพัฒนาเรงสรางความตระหนักและอบรมใหความรูเรื่อง ABS แกนักวิจัย หรือบุคลากรขององคกรเพื่อภาพลักษณที่
ดีขององคกร และเพื่อใหการทํางานวิจัยและพัฒนาขององคกรเปนไปอยางราบรื่นและสามารถนํางานวิจัยที่พัฒนามา
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
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