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ศึกษานิเวศของราเอนโดไฟทและพืชอาศัยโดยเก็บตัวอยางตนพืชปาที่เปนไมเนื้อออนจํานวน 7 ชนิด (หวาย เตารั้ง กุก ขาปา
น้ํานมราชสีห สาปเสือ และกลวยปา) ในบริเวณอุทยานแหงชาติสุเทพ-ปุย เชียงใหม ตลอด 3 ฤดู และตางบริเวณที่อยู ทําการ
ฆาเชื้อที่ผิวของตัวอยางพืช และแยกราเอนโดไฟทที่งอกออกมาจากภายในเนื้อเยื่อพืชสวนตางๆ หลังจากการบมบน malt
extract agar ที่ประกอบดวย rose Bengal และ antibiotic ที่อุณหภูมิหอง ราเอนโดไฟทที่แยกไดโดยรวมพบความหลากหลาย
แตกตางกันขึ้นกับชนิดของพืชอาศัย สวนของเนื้อเยื่อพืช ฤดูกาล หรือแหลงที่ศึกษา พบราเอนโดไฟท Xylariaceous taxa และ
เชื้อราที่ไมสรางสปอร เปนเชื้อเดนพบไดทั่วไปในพืชทั้ง 7 ชนิด Guignardia cocoicola พบมากในพืชวงศปาลม และกลวยปา
Colletotrichum spp. พบดวยความถี่สูงในสาปเสือ น้ํานมราชสีห พืชวงศขิง และกลวยปา Phomopsis spp. เปนเชื้อรากลุมที่
พบมากในสาปเสือ และพืชวงศขิง นอกจากนี้ในพืชวงศขิงยังพบรากลุม Ascomycetes ชนิดใหม (Gaeumannomyces amomi
และ Leiosphaerella amomi) และ Pyricularia 3 ชนิดใหม การใชเทคนิคทางชีวโมเลกุล (ตรวจลําดับเบสที่ ITS regions และ
5.8 S rDNA) ยืนยันไดวา Pyricularia ดังกลาวมีความแตกตางกัน และเมื่อสํารวจคุณสมบัติของราเอนโดไฟทในการสรางสาร
ออกฤทธิ์ที่ตานราสาเหตุโรคพืช พบวาราเอนโดไฟท Fusarium sp. CMUEF6R-3 และ G. cocoicola CMUBE1415 สามารถ
ยับยั้งการเจริญของราสาเหตุโรคขาว (Pyricularia oryzae) และราสาเหตุโรคกลวย (Colletotrichum musae และ F.
oxysporum) ไดดีตามลําดับ และไดรายงานสภาพที่เหมาะสมตอราเอนโดไฟทในการสรางสารยับยั้ง
Endophytic Fungi of Native Herbaceous Plants in
Suthep-Pui National Park, Chiang Mai
S. Lumyong1, N. Cheeptham1, W. Photita1, U. Pimolsri1, S. Thongkantha1, B. Bussaban1, W. Techa1 and P. Lumyong2
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The objective of this study is to ecologically investigate endophytic fungi and their hosts. Endophytic fungi
were isolated from 7 different herbaceous plants (Calamus kerrianus, Wallichia caryotoides, Amomum
siamense, Alpinia malaccensis, Euphobia thymifolia, Eupatorium odoratum and Musa acuminata) growing
in Doi Suthep-Pui National Park. Surface-sterilized plant tissues were placed on malt extract agar containing
rose Bengal and antibiotics, and incubated at room temperature. The endophytic fungi isolated in this study
were found to be a diverse depending on the plant species, plant tissues, seasons or study areas. Xylariaceous
taxa and mycelia sterilia were dominant fungal taxa isolated from these plants. Colletotrichum spp. were also
dominant in A. siamense, A. malaccensis, E. thymifolia, E. odoratum and M. acuminata. Guignardia
cocoicola was frequently isolated from C. kerrianus, W. caryotoides and M. acuminata while Phomopsis
spp. were frequently isolated from A. siamense, A. malaccensis and E. odoratum. Moreover, two new
ascomycetes (Gaeumannomyces amomi and Leiosphaerella amomi) and three unidentified species of
Pyricularia were discovered from A. siamense and A. malaccensis. Molecular techniques (ITS regions
including 5.8 S rDNA sequencing) have confirmed that these Pyricularia species are distinct. After
screening for endophytic fungi which can produce antifungal compounds against plant pathogens, Fusarium
sp. CMUEF6R-3 and G. coccoicola CMUBE1415 were found to have the highest activity against the rice
pathogens (Pyricularia oryzae) and banana pathogens (Colletotrichum musae and F. oxysporum),
respectively. The optimum conditions for these two endophytes to produce antifungal compound is reported.
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ความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลของเอคโตไมคอรไรซาและไมวงศยาง
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จากการจําแนกชนิดและหาความสัมพันธในเชิงวิวัฒนาการระหวางเอคโตไมคอรไรซาของไมวงศยาง โดยใชลําดับนิวคลีโอไทด
ใน ITS (Internal Transcribed Spacers) ของ nuclear ribosomal DNA ของไมวงศยาง 17 ชนิด (species) ทั่วประเทศไทย
พบวาราที่พบมากเปนอันดับแรกคือราในกลุม Thelephoroid ซึ่งพบอาศัยอยูกับไมวงศยาง 10 ชนิด รองลงมาคือ ราในกลุม
Russuloid ราในวงศ Sclerodermataceae และในกลุม Euagaric ซึ่งอยูรวมกับไมวงศยาง 11, 10 และ 7 ชนิด ตามลําดับ
ดังนั้น เอคโตไมคอรไรซาที่พบสวนใหญจึงเปนราที่อาศัยอยูกับไมวงศยางไดหลายชนิด สวนการหาความสัมพันธของไมวงศ
ยางในเชิงวิวัฒนาการจากลําดับนิวคลีโอไทดของ trnL-trnF intergenic spacer ในไมโตคอนเดรียนั้น สามารถแบงไมในวงศนี้
เปนสามกลุม กลุมแรกประกอบดวยสกุล Dipterocarpus ซึ่งมีความใกลชิดทางวิวัฒนาการสูงมาก กลุมที่สองประกอบดวยสกุล
Shorea และ Hopea สวนกลุมสุดทายประกอบดวยสกุลอื่นๆ ไดแก Parashorea, Anisoptera และ Vatica สวนสกุล
Cotylelobium ไมอยูในทั้งสามกลุม ในการวิเคราะหขั้นตนยังไมพบความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตทั้งสองในเชิงวิวัฒนาการ แต
พบวาราเอคโตไมคอรไรซาบางชนิดพบอยูกับไมวงศยางในบางพื้นที่เทานั้น ดังนั้น การกระจายชนิดของเชื้อราอาจขึ้นอยูกับ
สภาพพื้นที่และสภาพแวดลอมดวย
Molecular Phylogenetic Relationships between Ectomycorrhizal
Fungi and Dipterocarps
T. Vichitsoonthonkul1, T. Yutthasityothin1, T. Yuwa-amornpitak1, A. Supatrakul2, S. Vessabutra3
King Mongkut University of Technology Thonburi, School of Bioresource and Technology Thakham, Bangkhuntein,
Bangkok 10150, 2National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, Klong Luang, Patumthani 12120
3
Queen Sirikit Botanic Garden, Maerim, Chiang Mai 50180

1

Ectomycorrhizal fungi in Dipterocarps were identified using molecular biology techniques in this study. The
ITS (Internal Transcribed Spacers) sequences of nuclear rDNA identified fungi in the Thelphoroid group as
the most abundant and these fungi are associated with 10 species of Dipterocarps. The next most dominant
groups are the Russuloid group and the family Sclerodermataceae which colonized 11 and 10 species of
Dipterocarpacea, respectively. Therefore, most of the encountered fungi are multiple host symbionts.
Phylogenetic relationships of Dipterocarpaceae were inferred using a distance method from trnL-trnF spacer
regions. This subfamily into three major groups. The first group comprised all species in the genus
Dipterocarparcus while the taxa in the genera Shorea and Hopea were included in the second group.
However, the species in Dipterocarpus were poorly resolved. The last group comprised species in the genera
Parashorea, Anisoptera and Vatica. Furthermore, the genus Cotylelobium was separated from other species.
Comparison of the phylogenetic trees of both organisms showed no relationships between them. The
distribution of ectomycorrhiza could be geographically specific and depend mainly on environmental factors.
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ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดรากลุม Mycenoid ในประเทศไทย
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เห็ดรากลุม Mycenoid คือเห็ดราในสกุล Mycena (1200+ spp.) และสกุลใกลเคียง เปนกลุมเห็ดราที่มีความหลากหลายมาก
ที่สุดกลุมหนึ่งในกลุม Basidiomycetes พบมากในบริเวณเขตรอนชื้น เห็ดสกุลนี้สวนใหญมีบทบาทสําคัญในธรรมชาติ เชน
ยอยสลายใบไมหรือยอยสลายอินทรียสารตางๆ ใหกลับคืนสูธรรมชาติ อีกบทบาทหนึ่งคือผลิตสารปฏิชีวนะ เชน สารในกลุม
Strobilurin แตก็มีเพียงไมกี่ชนิดที่กอใหเกิดโรคในพืชเศรษฐกิจ เห็ดกลุมนี้จํานวนมากขึ้นเฉพาะเจาะจงกับ Substrate และ
เนื่องจากปาไมในเขตรอนมีความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุไมจึงทําใหความหลากหลายของชนิดของเห็ดกลุมนี้มากมาย
ตามไปดวย จากการสํารวจและเก็บตัวอยางจํานวน 900 ตัวอยางจากพื้นตางๆ ของประเทศไทย สามารถชี้ชัดในระดับชนิดได
รอยละ 96 และไมสามารถทําการชี้ชัดไดรอยละ 4 ตัวอยางทั้งหมดจัดจําแนกออกเปน 165 สกุล 257 ชนิด และแบงออกเปน 3
กลุมใหญๆ ไดดังนี้ รอยละ 30 เปนเห็ดรากลุม Marasmioid รอยละ 29 เปนเห็ดราในกลุม Mycenoid และอีกรอยละ 41 เปน
ของเห็ดรากลุมอื่นๆ ในกลุมของ Mycenoid รอยละ 73 เปนสกุล Mycena จากการศึกษาพบวาเปนชนิดใหมและไดรับการ
บันทึก 5 ชนิดคือ M. dermatogloea, M. khonkhem, M. palmicola, M. pseudoseta และ M. minicoseta และมีหลายชนิดที่
เปนการรายงานพบครั้งแรกเชน M. clavulifera, M. longiseta, M. sotae และ M. spinosissima เปนตน
The Biodiversity of Mycenoid Fungi in Thailand
1

T. Boonpratuang , N.L Hywel-Jones1, D.E. Desjardin2 and T.W. Flegel3
Mycology Laboratory, BIOTEC Central Research Unit, Klong Luang, Patumthani 12120, 2 Department of Biology,
San Francisco State University, 1600 Holloway Avenue, San Francisco, CA. 94132 USA.,3 Department of
Biotechnology, Faculty of Science, Mahidol University, Rama VI Road, Bangkok 10400

1

Mycena (1200+ spp.) are the most diverse genera of saprobic basidiomycetes. The greatest species diversity
is in the tropics, although hundreds of taxa are found in temperate regions of both southern and northern
hemispheres. Nearly all species are saprotrobic, having important roles in litter decomposition, nutrient
recycling/retention, pedogenesis etc. A few are parasitic on important food crops. Importantly, some form
antibiotics such as strobilurin. Many species are host- or substrate-specific accounting for some of the high
diversity seen in tropical forest. Over 900 samples were collected from various parts of Thailand. Of these,
96% were identified to species or morphotaxa while 4% remain unidentified. To date, 165 genera and 257
species are known. Samples were classified into three major groups of fungi namely marasmioid, mycenoid
and other macrofungi. Marasmioid fungi were 30% of the collection, mycenoid 29% and other agarics 41%.
Of the mycenoid fungi, 73% were Mycena. Notable new species include M. dermatogloea, M. khonkhem, M.
palmicola, M. pseudoseta and M. minicoseta. New records of Mycena include M. clavulifera, M. longiseta,
M. sotae and M. spinosissima. The tropics clearly support a high diversity of Mycena and allied genera (i.e.,
mycenoid fungi) although there has still only been limited mycological exploration. This is especially true in
Thailand.
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โครงการความหลากหลายทางชีวภาพของราที่พบบนปาลมในปาพรุสิรินธร
อําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส
อัมพวา ปนเรือน1, เควิน ดี ไฮด2 และ อีวาน เบนจามิน กาเร็ท โจนส1
1
ศูนยพันธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120, 2ศูนยวจิ ัยความหลากหลายของรา
ภาควิชานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยฮองกง ฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

จากการศึกษาความหลากหลายของราที่พบบนปาลมในปาพรุสิรินธร จังหวัดนราธิวาส โดยทําการศึกษาราแซพโพรไฟทจาก
สวนตางๆ ของปาลมกระพอแดง คือ สวนของลําตน ใบ และกาน ในสภาวะตางๆ กันคือ สภาวะตัวอยางที่เก็บแหง ชื้น และ
เปยก ระหวางทําการศึกษาพบวามีเชื้อราจํานวน 174 taxa (274 occurrence of taxa) กลาวคือพบราในกลุม ascomycetes 87
สกุล, ราในกลุม basidiomycetes 5 สกุล และราในกลุม anamorphic fungi (Coelomycetes/Hyphomycetes) 82 สกุล ทั้งนี้ยัง
พบวาพบราในสวนของกานมากที่สุด คือ 61% รองลงมาคือสวนของลําตนและใบ (20% และ 19% ตามลําดับ) ในสวนของ
ปจจัยทางสภาวะของตัวอยางที่เก็บมาพบวาสภาวะตัวอยางที่เปยกพบจํานวนเชื้อรามากที่สุด คือ 48% รองลงมาคือสภาวะ
ตัวอยางที่แหงและชื้น (33% และ 19% ตามลําดับ) ราที่พบบอยคือราสกุล Massarina, Astrosphaeriella, Oxydothis และ
Linocarpon ทั้งนี้จากการศึกษายังพบราชนิดใหม เชน รา Jahnula appendiculata ซึ่งไดตีพิมพในวารสาร Sydowia
Biodiversity of Fungi on the Palm Licuala longecalycata
in Sirindhorn Peat Swamp Forest, Narathiwat, Thailand
U. Pinruan1, K.D. Hyde2 and E.B.G. Jones1
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, Klong Luang, Patumthani 12120, 2Centre for Research in
Fungal Diversity, Department of Ecology & Biodiversity, The University of Hong Kong, Hong Kong, SAR China

1

A study was initiated to record the fungi colonizing senescent parts of the palm Licuala longecalycata in
Sirindhorn Peat Swamp Forest, Narathiwat, Southern Thailand. Fungal diversity on different parts of the
palm was studied. Decaying leaf, petiole and trunk material was randomly collected from decaying palm
fronds including submerged (wet), emergent (dry) and semi-submerged (damp) parts. A total of 174 taxa (274
occurrences of taxa), including 87 Ascomycetes, 5 Basidiomycetes and 82 Anamorphic fungi were recorded.
Palm petioles supported 61% of the fungi; leaves 19% and trunks 20%. Dry material yielded 33% of the fungi;
wet material 48%, and damp/moist material 19%. Massarina, Astrosphaeriella, Oxydothis and Linocarpon
species were common on the palm. A number of new taxa have been collected including Jahnula
appendiculata with brown bicelled ascospores with a sheath and bipolar appendages.
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การจําแนกแบคทีเรียกลุม Asaia ซึ่งแยกจากตัวอยางในประเทศไทย โดยใชลําดับนิวคลีโอไทดบริเวณ
16S-23S rDNA ITS รูปแบบจากการตัดชิ้นดีเอนเอบริเวณ 16S-23S rDNA ITS ดวยเอนไซมตัดจําเพาะ
ภัทรพร ยุคแผน, วันเชิญ โพธาเจริญ, มรกต ตันติเจริญ และ ยูโซ ยามาดะ
หองปฏิบัติการเก็บรักษาสายพันธุจ ุลินทรีย หนวยปฏิบัติการวิจัยกลางไบโอเทค ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

แบคทีเรียสกุล Asaia Yamada et al. 2003 ประกอบดวย 3 ชนิด (1-3) คือ Asaia bogoriensis Yamada et al. 2000 Asaia
siamensis Katsura et al. 2001 และ Asaia krungthepensis Yukphan et al. 2003 โดยจากการศึกษากอนหนานี้ (4) เราได
แยกแบคทีเรียผลิตกรดน้ําสมสายชูจํานวนมากจากตัวอยางดอกไมในกรุงเทพฯ ซึ่งจากผลการศึกษาลักษณะทางฟโนไทปพบวา
สวนใหญเปนแบคทีเรียในสกุล Asaia ดังนั้นในการศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อจําแนกแบคทีเรียซึ่งจําแนกเปนแบคทีเรียสกุล
Asaia ในระดับชนิดโดยใชลําดับนิวคลีโอไทดบริเวณ 16S-23S rDNA ITS รูปแบบจากการตัดชิ้นดีเอนเอบริเวณ 16S-23S
rDNA ITS ดวยเอนไซมตัดจําเพาะ โดยไดทดสอบในแบคทีเรียสกุล Asaia และ type strains จํานวน 13 สายพันธุ ซึ่งวิธีการ
เพิ่มจํานวนชิ้นดีเอนเอและการหาลําดับนิวคลีโอไทดบริเวณ 16S-23S rDNA ITS ไดอธิบายในรายงานกอนหนานี้ (5,6) จาก
ความสัมพันธทางวิวัฒนาการซึ่งวิเคราะหดวยวิธี Neighbor-joining ไดแสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวาง 3 ชนิดดังที่ได
กลาวมาขางตน จากนั้นไดคดั เลือกเอนไซมตัดจําเพาะซึ่งสามารถแยกความแตกตางของแบคทีเรียทั้ง 3 ชนิดไดโดยการ
วิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดและตําแหนงตัดจําเพาะของเอนไซมในบริเวณ 16S-23S rDNA ITS ดวยคอมพิวเตอร ซึ่งพบวา
เอนไซม TaqI BstNI ScrFI EcoRII BsrI และ CviJI สามารถแยกความแตกตางของแบคทีเรียทั้ง 3 ชนิดได
Identification of Thai Isolates of bacteria in the Genus Asaia
Yamada et al. 2000 (Acetobacteraceae) Based on Sequence
and Restriction Analyses of 16S-23S rDNA ITS Regions
P. Yukphan, W. Potacharoen, M. Tanticharoen and Y. Yamada
BIOTEC Culture Collection, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, National Science and
Technology Development Agency, Klong Luang, Patumthani 12120

Three species have been described in the genus Asaia Yamada et al. 2000, namely Asaia bogorensis Yamada
et al. 2000 (the type species), Asaia siamensis Katsura et al. 2001 and Asaia krungthepensis Yukphan et al.
2003. In a previous study, we isolated many acetic acid bacteria, most of which were identified as Asaia
species by phenotypic characterization, from flowers collected in Bangkok. This study aims to identify the
isolates assigned to the genus Asaia at the specific level on the basis of the sequence and restriction analyses
of the 16S-23S rDNA ITS regions. Thirteen reference strains of the genus Asaia including the type strains of
the three species were examined. PCR and sequencing of the 16S-23S rDNA ITS regions were conducted. A
phylogenetic tree constructed by the neighbor-joining method showed three clusters corresponding to the
three species mentioned above. Several restriction endonucleases that discriminated the three species were
selected by computer analyses of the sequences and restriction sites in the ITS regions: TaqI, BstNI, ScrFI,
EcoRII, BsrI and CviJI. All reference strains of the genus Asaia were identified molecularly at the specific
level by sequencing along with the use of restriction endonucleases.
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การศึกษานิเวศวิทยาของเชื้อราทําลายแมลงในเขตอุทยานแหงชาติน้ําหนาว
ไนเจล ไฮเวล-โจนส1, สมศักดิ์ ศิวชิ ัย1, อภิญญา วงษแกว1, วิวรรธณี ทองสีดํา1, ศิริณี พูนไชยศรี2 และ บุญเพ็ง เจริญใจ3
1
หองปฏิบัติการราวิทยา หนวยปฏิบัติการวิจัยกลางไบโอเทค 113 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
2
กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
3
อุทยานแหงชาติน้ําหนาว อ. น้ําหนาว จ. เพชรบูรณ 67260

จากการศึกษานิเวศวิทยาของเชื้อราทําลายแมลงใชเชื้อรา Cordyceps humberti (teleomorph) และ Hirsutella saussurei
(anamorph) ที่ทําลายตัวตอสกุล Ropalidia spp. (=Icaria) ในเขตอุทยานแหงชาติน้ําหนาวเปนตัวแทนของเชื้อราทําลายแมลง
โดยการศึกษาไดเริ่มตนในเดือนพฤศจิกายน 2545 พบวา การกระจายของเชื้อราในสภาพธรรมชาติจะพบตัวตอสกุล Ropalidia
ถูกทําลายดวยเชื้อรา 2 ชนิดนี้ ซึ่งตัวตอจะอยูหางจากรังทั้ง 3 รัง ที่อยูในสภาพธรรมชาติเปนรัศมี 2-3 และ 10-12 เมตร จาก
จํานวนตัวตอที่ถูกเชื้อราทําลาย 5 ตัวอยาง สําหรับการศึกษาถึงความสัมพันธของตัวตอที่ถูกเชื้อราทําลายในแตละฤดูกาลและ
การศึกษาชวงอายุขัยของเชื้อราในสภาพธรรมชาติ พบวา ในขณะนี้ยังไมสามารถที่จะสรุปผลได เนื่องจากตองใชเวลาใน
การศึกษามากกวานี้ และในสวนของการนําเชื้อราทั้ง 2 ชนิดมาแยกใหบริสุทธิ์นั้นก็ยังไมสามารถทําได เพราะตัวอยางที่พบมี
นอยและจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเก็บตัวอยางไวในธรรมชาติเพื่อที่จะศึกษานิเวศวิทยาของเชื้อราตอไป
Ecological Studies of Insect Fungi at Nam Nao National Park
1

N. Hywel-Jones , S. Sivichai1, A. Wongkaeo1, W. Tongsridum1, S. Poonchaisri2 and B. Jarunjai3
1
Mycology Laboratory, Biotec Central Research Unit, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, 113
Klong 1, Klong luang, Patumthani 12120, 2Entomology and Zoology Division, Department of Agriculture, Chatuchak,
Bangkok 10900, 3Nam Nao National Park, Nam Nao, Petchaboon 67260

The objective of this work was to study the ecology of Cordyceps humberti (teleomorph) and Hirsutella
saussurei (anamorph) which infect wasps of the genus Ropalidia spp. (= Icaria) in Nam Nao National Park.
The work began in November (2002) to study the natural distribution. Infected wasps (Ropalidia spp.) were
found about 2-3 and 10-12 metres from three small, developing nests. The wasps included five specimens
infected by C. humberti and H. saussurei. To study their relationship throughout the season and their
longevity requires more time. No attempts were made to isolate and purify into culture since the few
specimens collected limited the potential for isolation and were considered more valuable for ecological
Studies.
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ความหลากหลายของยีสตในแหลงธรรมชาติของประเทศไทย
ศศิธร จินดามรกฎ1, 4, M. sagisaka2, H. Kawasaki2, วันเชิญ โพธาเจริญ1, มณี ตันติรงุ กิจ3, วิเชียร ยงมานิตชัย4, สาวิตรี ลิ่มทอง4,
มรกต ตันติเจริญ1 และ T. Nakase1
1
ศูนยพันธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120, 2The International Center for Biotechnology,
Osaka University, Suita, Osaka, Japan, 3งานจุลชีววิทยาประยุกต ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม 73140, 4ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ยีสตที่คัดแยกไดจากวัสดุธรรมชาติในประเทศไทยมีจํานวนทั้งหมด 571 สายพันธุ ทําการจําแนกชนิดของยีสตจํานวน 166 สาย
พันธุ ซึ่งเปนยีสตที่คัดแยกจากขุยแมลง (insect frass) (130), เห็ด (19), ดอกไม (12) และมอส (5) โดยอาศัยลําดับนิวคลีโอ
ไทดที่บริเวณ D1/D2 บน 26S rDNA ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยา พบวายีสตจํานวน 73 สายพันธุ (44%) เปนยีสต
ที่มีรายงานแลว จํานวน 35 ชนิด เปนยีสตที่มีลําดับนิวคลีโอไทดตางจากสายพันธุใกลเคียง > 4 นิวคลีโอไทด มีจํานวน 77 สาย
พันธุ (46%) ซึ่งจัดเปนยีสตที่ยังไมเคยมีรายงาน จํานวน 64 ชนิด และในจํานวนนี้มี 18 สายพันธุ ที่มีลําดับนิวคลีโอไทดตาง
จากสายพันธุใกลเคียง > 50 นิวคลีโอไทด สวนที่เหลืออีก 16 สายพันธุ (10%) มีลําดับนิวคลีโอไทดตางจากสายพันธุใกลเคียง
2-3 นิวคลีโอไทด จึงยังไมสามารถระบุชนิดได ดังนั้นในการจําแนกชนิดยีสตเหลานี้จึงจําเปนตองศึกษาลักษณะอื่นๆ เพิ่มเติม
อีก เชน ลําดับนิวคลีโอไทดที่บริเวณ 18S rDNA และ ITS1/ITS2 และ DNA - DNA hybridization ซึ่งไดนํายีสตที่ยังไมเคยมี
รายงาน จํานวน 4 สายพันธุ มาหาลําดับเบสที่บริเวณ 18S rDNA และศึกษาความสัมพันธทางวิวัฒนาการ พบวาเปนยีสตที่ไม
เคยมีรายงานจริง โดยใหชื่อเปน Candida thailandica (BCC 7717), Candida lignicola (BCC 7733), Candida flosculi (BCC
7722) และ Candida korachensis (BCC 7732) ซึ่งคัดแยกไดจากขุยแมลงและดอกไมในอุทยานแหงชาติเขาใหญ จาก
การศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวายีสตที่พบในแหลงธรรมชาตินั้นมีความหลากหลายมากกวายีสตที่พบในอาหารหมัก
Species Diversity of Yeasts in the Natural Environment of Thailand
S. Jindamorakot1, 4, M. Sagisaka2, H. Kawasaki2, W. Pothacharoen1, M. Tuntirungkit3, W. Yongmanitchai4, S. Limtong4,
M. Tanticharoen1 and T. Nakase1
1
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, Patumthani 12120, Thailand, 2 The International Center
for Biotechnology, Osaka University, Suita, Osaka, Japan, 3 Applied Microbiology Unit, Central Laboratory and
Greenhouse Complex, Kamphaeng Saen Campus, Kasetsart University, Nakornprathom 73140, Thailand
4
Department of Microbiology, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand

Five hundred and seventy-one strains of yeasts were isolated from natural substrates in Thailand. Among one
hundred and sixty-six strains of yeasts, some were isolated from insect frass (130), mushrooms (19), flowers
(12) and mosses (5) collected in the natural environment of Thailand and identified based on sequences of
the D1/D2 domain of 26S rDNA, morphology and physiology. Among them, 73 strains (44%) comprised 35
known species. Seventy-seven strains (46%) differed from the nearest species in 4 nucleotides or more in the
D1/D2 domain and were considered to represent 64 undescribed species. Eighteen species had a large
number of nucleotide substitutions of more than 50 (>8%). These undescribed species were phylogenetically
distant from all known species. The remaining 16 strains (10%) differed in 2-3 nucleotides from their closest
species. Additional molecular characteristics such as ITS1/ITS2 sequences and DNA-DNA hybridization are
required for complete identification of these strains. These data suggest that the yeasts are extremely speciesrich in the natural environment as compared with yeasts in fermented foods and related materials. Among the
undescribed species mentioned above, the following four new species are proposed and their phylogenetic
positions are discussed based on sequence analysis of 18S rDNA together with the D1/D2 domain of 26S
rDNA: Candida thailandica (BCC 7717) and Candida lignicola (BCC 7733) isolated from insect frass,
Candida flosculi (BCC 7722) and Candida korachensis (BCC 7732) isolated from flowers.
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ความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของราทะเลแอสโคไมโคตา
และความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย
อีวาน เบนจามิน กาเร็จ โจนส, จริยา สากยโรจน และ อิทธิชยั ชาติมาลา
ศูนยพนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 113 ถ. พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

ไดทําการวิเคราะหลําดับเบสสายดีเอ็นเอของราทะเลกลุมที่มีปญหาไวจนถึงขณะนี้มีมากกวา 60 สายพันธุ เพื่อที่จะชวย
แกปญหาทางอนุกรมวิธานและหาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของราทะเลเหลานี้ โดยเครื่องมือที่ใชคือ ลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาและลําดับเบสสายดีเอ็นเอ โครงการวิจัยของเราไดดําเนินงานตรงตามแผนที่วางไว โดยเนนศึกษาราทะเล 2 กลุมใหญๆ
คือกลุมแอสโคไมสิสและกลุมไมโตสปอริค ผลจากการวิเคราะหลําดับเบสสายดีเอ็นเอของราทะเลแอสโคไมสิส ประมาณ 40
สายพันธุ พบวาการใชลําดับเบสสายดีเอ็นเอชวยยืนยันอนุกรมวิธานของราทะเลกลุมดังกลาววาอยูในอันดับ Halosphaeriales
ไดดี และขณะนี้ผลการศึกษาของ Torpedospora, Haligena, Remispora, Marinospora ก็กําลังอยูในระหวางการสราง
phylogenetic tree นอกจากนี้ราทะเลไมโตสปอริค เชน Zalerion, Cirrenalia, Dendryphiella และ Sigmoidea ก็กําลังอยูใน
ระหวางการวิเคราะหขอมูลเชนเดียวกัน จากการเก็บตัวอยางและรวบรวมขอมูลของราทะเลที่พบในประเทศไทย พบวามี
มากกวา 202 สายพันธุ ในขณะนี้ไดเก็บรวมรวมสายพันธุราทะเลไว ณ BIOTEC Culture Collection (BCC) จํานวน 97
ไอโซเลท และไดสง ไปตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพแลว 5 ไอโซเลท
Molecular Phylogeny of Selected Genera of Marine
Ascomycota and their Biodiversity in Thailand
E.B.G. Jones, J. Sakayaroj and I. Chatmala
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), 113 Pahonyothin Road, Klong 1, Klong Luang,
Patumthani, 12120

More than 60 strains of the problematic marine fungi have been sequenced to resolve their taxonomic
position and evolutionary relationships. Morphological and molecular characters are our tools for
delineation of these genera. We are currently undertakening an extensive study of genera assigned to the
Halosphaeriales and some mitosporic marine fungi. The research programme is well on target. More than 40
strains within the Halosphaeriales are well assigned to the order, based on the morphological and molecular
data. Molecular trees have been constructed for Torpedospora, Haligena, Remispora, Marinospora, etc.
Twenty strains of the mitosporic fungi have been in progress; Zalerion, Cirrenalia, Dendryphiella and
Sigmoidea. More than 202 marine fungi have now been recorded for Thailand. Ninety-seven isolates have
been deposited in the BIOTEC Culture Collection (BCC), and 5 isolates have been screened for potential
bioactive compounds.
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การศึกษารา Cordyceps unilateralis และชนิดที่ใกลเคียงในประเทศไทย
กนกศรี ทัศนาทัย และ ไนเจล ไฮเวล-โจนส
ศูนยพนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 113 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง
จ. ปทุมธานี 12120

ราในกลุม Cordyceps มีประมาณ 330 ชนิด ที่ทําการจําแนกแลว และยังมีราในสกุลนี้อีกจํานวนหนึ่งที่ใกลเคียงกันยังไมได
จําแนกอยางถูกตองตามหลักอนุกรมวิธาน C. unilateralis เปนราชนิดหนึ่งที่ถูกจําแนกจากการสํารวจปาเขตรอนในประเทศไทย
โดยพบบนมดซึ่งเกาะติดอยูที่ใตใบ จากการศึกษาพบวาสามารถแบงราชนิดนี้ไดเปน 3 ชนิด ในขณะที่ผานมานั้นพบวามีรา
ลักษณะแบบนี้เพียงชนิดเดียวเทานั้น โดยกอนหนานี้เคยมีรายงานการพบและตั้งชื่อรา C. formicivora ชนิดนี้มากอน ซึ่งถูก
ปฏิเสธและไมยอมรับ และจากการศึกษาเปรียบเทียบราชนิดนี้ทั่วโลก พบวาตัวอยางราชนิดนี้จํานวนหลายตัวอยางมีความ
ใกลเคียงกับลักษณะของรา C.formicivora มากกวาลักษณะของรา C. unilateralis ซึ่งทําใหสับสน ในขณะที่ตัวอยางจาก
ประเทศไทยพบวามีความแตกตางจากลักษณะของสปอรไมมีสี ในขณะที่ลักษณะของสปอรจากตัวอยางของ C. unilateralis มีสี
น้ําตาลออน อีกทั้งขนาดของสปอรจากตัวอยางในประเทศไทยและจากลักษณะที่บรรยายของ C. unilateralis มีความคลุมเครือ
จึงคาดวานาจะสามารถแยกไดมากกวา 1 ชนิดดวยกัน
Cordyceps unilateralis in Thailand: An Example of ‘Hidden Species’
K. Tasanatai and N.L. Hywel-Jones
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, 113 Thailand Science Park, Paholyothin Road, Klong 1,
Klong Luang, Patumthani 12120

The genus Cordyceps contains ca. 330 described species plus at least the same number again of synonyms.
Many more species await description. In surveys of natural forest in Thailand a species was identified from
ants attached to the underside of leaves as Cordyceps unilateralis. However, our re-assessment of the
collections (especially recent collections) indicates that Cordyceps unilateralis in Thailand consists of three
related species. Prevously, only one other species on ants had been reported with overall morphology similar
to Cordyceps unilateralis-namely Cordyceps formicivora. This was rejected for much of the twentieth
century as a synonym of Cordyceps unilateralis and was treated so in our original identifications.
Comparison of descriptions of Cordyceps unilateralis from around the world suggests that other workers
have also described as Cordyceps unilateralis specimens that might be better named as Cordyceps
formicivora. Material from Thailand clearly separates into species with hyaline ascospores (comparable with
typical Cordyceps unilateralis) and ones with pigmented (yellow-brown) ascospores (comparable with
typical Cordyceps formicivora). Significantly, the ascospores sizes reported for Thai material and from
published records cover a broad rang suggesting more than one species.
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ชนิดและปริมาณแพลงกตอนพืชในทอทางเดินอาหารและบริเวณที่พบหอยกาบน้ําจืดวงศ
Amblemidae ในลุมน้ํามูล
ปวีณา ชีพพานิช (นักศึกษา), อุทัยวรรณ โกวิทวที (อาจารยทปี่ รึกษา), สาธิต โกวิทวที, ลัดดา วงศรัตน (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ศึกษาชนิดและปริมาณแพลงกตอนพืชในทอทางเดินอาหารและบริเวณที่พบหอยกาบน้ําจืดวงศ Amblemidae ตลอดแมน้ํามูล
และลําน้ําสาขา ทั้งสิ้น 33 สถานี พรอมทั้งศึกษาคุณสมบัติน้ําทางฟสิกสและเคมีในบริเวณที่พบหอยกาบน้ําจืด พบหอย
กาบน้ําจืด 23 ชนิด ผลการศึกษาพบวา ชนิดของแพลงกตอนพืชที่สมบูรณที่พบมีปริมาณมากในทอทางเดินอาหารและพบ
เกือบทุกตัวในหอยกาบน้ําจืดแตละชนิด มี 6 ชนิด คือ Crucigenia crucifera (Wolle) Collins, Scenedesmus quadricauda f.
granulatus Hortobágyi, Trachelomonas varians (Lemmermann) Deflandre, Aulacoseira granulata (Ehrenberg)
Simonsen, Merismopedia minima Beck และ Coscconeis sp.2 สวนแพลงกตอนพืชไมสมบูรณมี 5 ชนิด คือ Synedra ulna
(Nitzsch) Ehrenberg, Pediastrum simplex (Meyen) Lemmermann, Peridinium sp.2, Aulacoseira granulata (Ehrenberg)
Simonsen, Ceratium hirundinella (O.F. Müller) Bergh แพลงกตอนพืชที่พบมีปริมาณมากที่สุดในบริเวณที่พบหอยกาบน้ําจืด
คือ Oscillatoria sp.1 รองลงมาคือ Peridinium sp.1, Spirulina platensis (Nordstedt) Geitler, Synedra ulna (Nitzsch)
Ehrenberg และ unidentified dinoflagellate ตามลําดับ คุณสมบัติของน้ําทางฟสิกสและเคมีบริเวณแหลงอาศัยของหอย
กาบน้ําจืดมีอุณหภูมิของน้ํา 25.0-31.6 องศาเซลเซียส ความเร็วของกระแสน้ํา 0.0-1.0 เมตรตอวินาที ความลึก 0.8-2.0 เมตร
ความโปรงแสง 10.0-170 เซนติเมตร ความขุน 22.5-133.0 FTU ความเปนกรดเปนดาง 6.8-7.7 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายใน
น้ํา 1.2-7.8 มิลลิกรัมตอลิตร ความเปนดาง 9.0-61.5 มิลลิกรัมตอลิตร คารบอนไดออกไซดอิสระ 0.0-14.3 มิลลิกรัมตอลิตร
ความกระดาง 8.0-179.2 มิลลิกรัมตอลิตร แอมโมเนีย 0.0-0.8 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสเฟต 0.0-0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ซิลิกา 0.07.6 มิลลิกรัมตอลิตร และแคลเซียม 5.0-120.0 มิลลิกรัมตอลิตร
Species Composition and Abundance of Phytoplankton in the
Gastrointestinal Tract Contents and in the Natural Habitat of Freshwater
Amblemid Mussels in the Mun River Basin
P. Chaippanich (Graduate Student),U. Kovitvadhi (Thesis Advisor), S. Kovitvadhi, L. Wongrutt (Thesis Co-advisor)
Department of Zoology, Faculty of Science, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

A study was conducted of the species composition and abundance of phytoplankton in the gastrointestinal
tract contents and in the habitat as well as physio-chemical properties of water in the habitat of freshwater
amblemid mussles in the Mun River Basin. A total of 23 species were found. Results showed that six
complete phytoplankton species in the gastrointestinal tract contents that were found in almost all mussels
were Crucigenia crucifera (Wolle) Collins, Scenedesmus quadricauda f. granulatus Hortobágyi,
Trachelomonas varians (Lemmermann) Deflandre, Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen,
Merismopedia minima Beck and Coscconeis sp.2. Five incomplete species were Synedra ulna (Nitzsch)
Ehrenberg, Pediastrum simplex (Meyen) Lemmermann, Peridinium sp.2, Aulacoseira granulata (Ehrenberg)
Simonsen, Ceratium hirundinella (O.F. Müller) Bergh. The abundances of phytoplankton species in the
habitat of mussels in order from highest to lowest were Oscillatoria sp.1, Peridinium sp.1, Spirulina
platensis (Nordstedt) Geitler, Synedra ulna (Nitzsch) Ehrenberg and an unidentified dinoflagellate. Ranges
of physico-chemical properties of water in the mussel habitat were water temperature 25.0-31.6 0C, water
velocity 0.0-1.0 m/s, water depth 0.8-2.0 m, transparency 10.0-170.0 cm, turbidity 22.5-133.0 FTU, pH
6.8-7.7, dissolved oxygen 1.2-7.8 mg/l, alkalinity 9.0-61.5 mg/l, free carbon dioxide 0.0-14.3 mg/l,
hardness 8.0-179.2 mg/l, ammonia 0.0-0.8 mg/l, phosphate 0.0-0.5 mg/l, silica 0.0-7.6 mg/l and calcium
5.0-120.0 mg/l.
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การแพรกระจายของไรน้ํานางฟาและแพลงกตอนสัตวในแหลงน้ําชั่วคราว
ในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนม
ปริญดา ตั้งปญญาพร (นักศึกษา), ละออศรี เสนาะเมือง (อาจารยที่ปรึกษา)
ศูนยวจิ ัยอนุกรมวิธานประยุกต ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ. เมือง จ. ขอนแกน 40002

การศึกษาไรน้ํานางฟาและแพลงกตอนสัตวในแหลงน้ําชั่วคราว ในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนม ระหวางฤดูฝนเดือน
พฤษภาคม 2542 - พฤษภาคม 2545 ใชสวิงที่มีตาขนาด 500 ไมโครเมตร สําหรับเก็บตัวอยางไรน้ํานางฟา และถุงลากแพลงก
ตอนที่มีตาขนาด 60 ไมโครเมตร สําหรับเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตว ผลการศึกษาครั้งนี้พบไรน้ํานางฟา 1 ชนิด คือ ไรน้ํา
นางฟาสิรินธร (Streptocephalus sirindhornae Sanoamuang, Murugan, Weekers & Dumont, 2000) โดยพบแพรกระจาย
ทั่วไป ในเขตจังหวัดสกลนครพบ 85 แหลงน้ํา และในเขตจังหวัดนครพนมพบ 60 แหลงน้ํา จากการจําแนกชนิดของแพลงก
ตอนสัตวที่อาศัยในแหลงน้ําเดียวกันกับไรน้ํานางฟา พบโคพีพอดกลุมคาลานอยด 16 ชนิด เปนชนิดใหมของโลก 1 ชนิด ไดแก
Heliodiaptomus sp. ซึ่งพบแพรกระจายเพียง 6 แหลง ในเขตจังหวัดนครพนมเทานั้น ความหลากชนิดอยูในชวง 0-6 ชนิดตอ
แหลงน้ํา ชนิดที่แพรกระจายมากที่สุด 2 ชนิด คือ Neodiaptomus blachei Brehm, 1933 และ N. songkhramensis
Sanoamuang & Athibai พบรอยละ 54.5 ของแหลงน้ําที่เก็บตัวอยาง พบโคพีพอดกลุมไซโคลพอยด 4 ชนิด ความหลากชนิด
อยูในชวง 0-2 ชนิดตอแหลงน้ํา ชนิดที่แพรกระจายมากที่สุด คือ Mesocyclops aspericornis (Daday, 1906) พบรอยละ 18
ของแหลงน้ําที่เก็บตัวอยาง พบคลาโดเซอรา 20 ชนิด ความหลากชนิดอยูในชวง 0-5 ชนิดตอแหลงน้ํา สกุลที่มีความหลากชนิด
มากที่สุด ไดแก Alona มีจํานวนสมาชิก 5 ชนิด โดย Moina micruna (King, 1853) เปนชนิดที่พบแพรกระจายมากที่สุด (รอย
ละ 78.3 ของแหลงน้ําที่เก็บตัวอยาง) พบโรติเฟอร 52 ชนิด ความหลากชนิดอยูในชวง 0-9 ชนิดตอแหลงน้ํา สกุลที่มีความ
หลากชนิดมากที่สุด ไดแก Lecane มีจํานวนสมาชิก 16 ชนิด โดย Lecane signifera (Jennings, 1896) เปนชนิดที่พบ
แพรกระจายมากที่สุด (รอยละ 19.3 ของแหลงน้ําที่เก็บตัวอยาง)
Distribution of Fairy Shrimps and Zooplankton in Temporary Waters
in Sakon Nakhon and Nakhon Phanom Provinces
P. Tungpunyaporn (Graduate Student), L. Sanoamuang (Thesis Advisor)
Applied Taxonomic Research Center, Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang,
Khon Kaen 40002

The distribution of fairy shrimps and associated zooplankton in Sakon Nakhon and Nakhon Phanom
provinces were investigated in the rainy season from May 1999 to May 2002. Eighty-five localities with
fairy shrimps were found in Sakon Nakhon, whereas 60 localities were found in Nakhon Phanom. Only one
species of fairy shrimp (Streptocephalus sirindhornae Sanoamuang, Murugan, Weekers & Dumont, 2000)
was identified in both provinces. Sixteen species of calanoid copepods were recorded, 0-6 species were
found in each locality. Heliodiaptomus sp. is new to science and it was found in Nakhon Phanom only.
Species frequently encountered were Neodiaptomus blachei Brehm, 1933 and N. songkhramensis
Sanoamuang & Athibai in 54.5% of the sampled localities. Four species of cycloploid copepods were
recorded; 0-2 species were found in each locality. A species frequently encountered was Mesocyclops
aspericornis (Daday, 1906), which ocurred in 18 % of sampled localities. Twenty species of cladocerans and
52 species of rotifers were recorded. There were 0-5 and 0-9 species, respectively, found in each locality.
Species frequently encountered were Moina micrura (King, 1853) in 78.3% of sampled localities and Lecane
signifera (Jennings, 1896) in 19.3% of sampled localities.
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การติดตามตรวจสอบชัน้ คุณภาพลุม น้ําและสภาพแวดลอมดวยกลุมแมลงหนอนปลอกน้ํา
ศิราภรณ ชื่นบาล1 (นักศึกษา), พรทิพย จันทรมงคล2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ อ. สันทราย จ. เชียงใหม 50290, 2ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200

แมลงหนอนปลอกน้ําสามารถใชเปนตัวบงชี้สภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรมลงในลุมน้ําปงตอนบน ทางภาคเหนือของประเทศไทย
ไดเปนอยางดี จากการศึกษาพบวาภายในชั้นคุณภาพลุมน้ําทั้ง 5 ชั้นนั้นสามารถจัดกลุมของจุดเก็บตัวอยางได 4 กลุมดวยกัน
จุดเก็บตัวอยางทั้งหมดในกลุมที่ 1 อยูในชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 5 ในขณะที่กลุมที่ 2 และ 3 นั้นพบวามีการปะปนกันของจุดเก็บ
ตัวอยางในทุกชั้นคุณภาพลุมน้ํา และกลุมที่ 4 ประกอบดวยชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้น 1 และ 2 จากผลการศึกษาพบวารูปแบบการ
ใชที่ดินของลุมน้ําปงตอนบนไดเปลี่ยนแปลงไปในแตละชั้นคุณภาพลุมน้ําอยางชัดเจน แมลงหนอนปลอกน้ําที่ใชเปนตัวบงชี้นั้น
สามารถแบงไดเปน 2 กลุมดวยกันคือ กลุมแรกเปนตัวบงชี้ที่มีความทนทานตอมลพิษ สามารถพบไดในแหลงชุมชนหรือที่มีการ
ปนเปอนของมลพิษ โดยเฉพาะในชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 4 และ 5 ไดแก Cheumatopsyche cognita, Ecnomus mammus,
Leptocerus chiangmaiensis, Cheumatopsyche globosa และ Potamyia panakeia กลุมที่ 2 เปนตัวบงชี้ที่มีความออนไหว
ตอมลพิษ ซึ่งมักพบในปาและพื้นที่ตนน้ําลําธาร โดยเฉพาะในชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 1 และ 2 ไดแก Rhyacophila
suthepensis, Macrostemum midas, Macrostemu fastosum, และ Hydropsyche uvana
Watershed Classification and Environmental Monitoring
Using the Trichoptera Community
S. Cheunbarn1 (Graduate Student), P. Chantaramongko2 (Thesis Advisor)
1
Department of Biology, Faculty of Science, Maejo University, Sansai, Chiang Mai 50290, 2Department of Biology,
Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang, Chiangmai 50200

Trichoptera communities can be used as indicators of environmental degradation in the upper Ping
watershed, northern Thailand. From this study, four groups of sites were generated within five watershed
classes. Most sites in group 1 were in watershed class 5 while groups 2 and 3 were mixtures of all watershed
classes, and group 4 consisted of sites in watershed classes 1 and 2. From these results it was clear that there
were many changes in land uses patterns in each watershed class in the upper Ping watershed. Trichoptera
indicators could be divided into two groups. The first group comprised tolerant indicator species that were
always found in urban and polluted areas, especially in watershed classes 4 and 5. They were
Cheumatopsyche cognita, Ecnomus mammus, Leptocerus chiangmaiensis, Cheumatopsyche globosa and
Potamyia panakeia. The second group consisted of sensitive indicator species that were always found in
forest and headwaters, especially in watershed classes 1 and 2. They were Rhyacophila suthepensis,
Macrostemum midas, Macrostemum fastosum, and Hydropsyche uvana.
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ชุมชนโรติเฟอรในแหลงน้าํ ชั่วคราวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ละออศรี เสนาะเมือง, ศุจภิ รณ อธิบาย, สุพัสตรา เหล็กจาน, ปริญดา ตั้งปญญาพร และ พรรณนา วันซวง
ศูนยวจิ ัยอนุกรมวิธานประยุกต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ. เมือง จ. ขอนแกน 40002

ศึกษาชุมชุมโรติเฟอรในแหลงน้ําชั่วคราวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 431 แหลงน้ํา โดยเก็บตัวอยางเชิงคุณภาพจาก
บอขนาดเล็ก คลองขางถนน และนาขาว ในชวงฤดูฝนระหวางป พ.ศ. 2542-2545 โดยใชถุงลากแพลงกตอนขนาดตา 30
ไมโครเมตร พบโรติเฟอรจํานวน 118 สปชีส สวนใหญเปนชนิดที่พบแพรกระจายอยูทั่วไปในเขตรอนเชนเดียวกับที่พบในแหลง
น้ําถาวรในประเทศไทย สกุลที่มีสมาชิกมากที่สุด ไดแก Lecane (38 สปชีส หรือรอยละ 32.2) รองลงมาคือ Trichocerca (15
สปชีส หรือรอยละ 12.7) และ Brachionus (12 สปชีส หรือรอยละ 10.2) ชนิดที่พบบอยเรียงตามความถี่ที่พบไดแก Polyarthra
cf. vulgaris Carlin, Lecane papuana (Murray), Plationus patulus (Muller), Lecane bulla (Gosse), Filinia longiseta
(Ehrenberg), Brachionus quadridentatus Hermann และ B. falcatus Zacharias โดยพบรอยละ 53.4, 37.6, 37.4, 32.0,
25.3, 22.3 และ 21.6 ของแหลงน้ําที่เก็บตัวอยาง ตามลําดับ โรติเฟอรที่หายากในแหลงน้ําชั่วคราว ไดแก Brachionus durgae
Dhanapathi, B. lyratus Shephard, Lepadella dactyliseta Stenroos, L. vandenbrandei Gillard, Lecane decipiens
(Murray), L. donneri Chengalath & Mulamoottil, L. doryssa Harring, L. monostyla (Daday), L. obtusa (Murray), L.
ruttneri Hauer, L. thienemanni (Hauer), Testudinella parva (Terntz), Trichocerca chattoni (De Beauchamp), T. hollaerti
De Smet, T. inermis (Linder), T. insulana (Hauer), T. longiseta (Schrank), T. stylata (Gosse) และ Macrochaetus
danneeli Koste & Shiel
The Rotifer Communities of Temporary Waters in Northeast Thailand
L. Sanoamuang, S. Athibai, S. Lekchan, P. Tungpunyaporn and P. Wansuang
Applied Taxonomic Research Center, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang, Khon Kaen 40002

The rotifer communities of 431 temporary waters in northeast Thailand were investigated during the rainy
seasons of 1999-2002. The samples were collected qualitatively from small temporary pools, shallow
roadside canals and paddy fields, using a 30-μm mesh net. One hundred and eighteen species were
identified. The majority of the species recorded are widely distributed tropical taxa, similar to those found in
the permanent waters of Thailand. The most diverse genus was Lecane with 38 species (32.2%), followed by
Trichocerca (15 species, 12.7%) and Brachionus (12 species, 10.2%). The most frequently recorded species
were Polyarthra cf. vulgaris Carlin, Lecane papuana (Murray), Plationus patulus (Muller), Lecane bulla
(Gosse), Filinia longiseta (Ehrenberg), Brachionus quadridentatus Hermann and B. falcatus Zacharias, being
present in 53.4, 37.6, 37.4, 32.0, 25.3, 22.3 and 21.6% of the sampled localities, respectively. Infrequently
recorded rotifers were Brachionus durgae Dhanapathi, B. lyratus Shephard, Lepadella dactyliseta Stenroos,
L. vandenbrandei Gillard, Lecane decipiens (Murray), L. donneri Chengalath & Mulamoottil, L. doryssa
Harring, L. monostyla (Daday), L. obtusa (Murray), L. ruttneri Hauer, L. thienemanni (Hauer), Testudinella
parva (Terntz), Trichocerca chattoni (De Beauchamp), T. hollaerti De Smet, T. inermis (Linder), T. insulana
(Hauer), T. longiseta (Schrank), T. stylata (Gosse) and Macrochaetus danneeli Koste & Shiel.
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การวิเคราะหคุณภาพน้ําทางชีวภาพโดยใชแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว
ในลําน้ําแมจนั ดอยแมสลอง จังหวัดเชียงราย
ศรีวรรณ ไชยสุข1, เพ็ญพรรณ กาญภิญโญ1, ประเสริฐ ไวยะกา1 และ โฉมยง ไชยอุบล2
1
โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเชียงราย อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200

จากการเก็บตัวอยาง 6 จุด ตั้งแตเดือนมีนาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2545 พบแพลงกตอนพืช 78 ชนิด ใน 4 ดิวิชัน เรียงลําดับ
ตามความมากไปนอย ดังนี้ Division Chrysophyta, Chlorophyta, Euglenophyta และ Cyanophyta แพลงกตอนพืชชนิดเดน
ไดแก Melosira variens Agardh และ Synedra ulna (Nitzsch) Ehrenberg ในเดือนกรกฎาคม จุดเก็บตัวอยางที่ 6 พบ
Euglypha acus Ehrenberg ซึ่งบงชี้คุณภาพน้ําเสีย สวนแพลงกตอนสัตวพบ 32 ชนิด ใน 4 ไฟลัม ดังนี้ Phylum Protozoa,
Rotifera, Gastrotricha และ Arthropoda แพลงกตอนสัตวชนิดเดน ไดแก Euglypha sp., Aspidisca sp., Paramecium sp.
และ Keratella sp. โดย Paramecium sp. เปนชนิดที่บงชี้คุณภาพน้ําเสียได สําหรับแมลงน้ําพบ 8 อันดับ 16 แฟมิลี
Chironomidae Family เปนกลุมเดน ณ จุดเก็บตัวอยางน้ําที่มีคุณภาพน้ําต่ําและมีสารอาหารสูง คุณภาพน้ําทางดานกายภาพ
และเคมีลําน้ําแมจัน พบวา อุณหภูมิน้ํา 15.6-31.2 ๐C คาการนําไฟฟา 44.0-164.9 μs.cm-1 ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลาย
น้ํา 24.0-99.8 mg.l-1 ความเร็วกระแสน้ํา 0.09-3.86 m.s-1 ความขุนของน้ํา 5-461 FTU ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา 5.8-10.2
mg.l-1 คา BOD5 0.20-3.85 mg.l-1 คาความเปนกรด-ดาง 6.01-8.38 และปริมาณสารอาหาร ไดแก ไนเตรทไนโตรเจน 0.2-1.9
mg.l-1 แอมโมเนียมไนโตรเจน 0-1.76 mg.l-1 ออโธฟอสเฟต 0.07-1.05 mg.l-1 สวน total coliform มีคา 70-24.000 MPN/100
ml และ fecal coliform bacteria มีคา 40-24.000 MPN/100 ml และไมพบสารฆาแมลงในกลุมออรกาโนคลอรีน นอกจากนี้
โครงการยังมีการจัดกิจกรรมสูชุมชนโดยฝกอบรมวิธีการตรวจแกครูและนักเรียนโรงเรียนประถมและมัธยมที่ตั้งอยูใกลกับลําน้ํา
แมจัน และมอบอุปกรณในการตรวจสอบคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมีอยางงาย รวมทั้งสอนวิธีการศึกษาแมลงน้ํา ทั้งนี้
เพื่อใหเยาวชนมีจิตสํานึกในการรักษาแหลงน้ําของตนเองและชุมชนตลอดไป
Biological Analysis of Water Quality Using Phytoplankton and Zooplankton
in Mae Chan River, Doi Mae Salong, Chiang Rai Province
S. Chaisuk1, P. Kanpinyo1, P. Waiyaka1 and C. Chaiubol2
1
Applied Biology Programme, Chemistry Programme, Faculty of Science, Rajabhat Institute Chiang Rai, Muang,
Chiang Rai 57100, 2Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang, Chiang Mai 50200

Water samples were collected from six different sites along the Mae Chan River monthly from March 2002
to February 2003. Seventy-eight species of phytoplankton and thirty-two species of zooplankton were found.
The phytoplankton were classified into 4 divisions, namely the Divisions Chrysophyta, Chlorophyta,
Euglenophyta and Cycnophyta. The most abundant species were Melosira variens Agardh and Synedra ulna
(Nitzsch) Ehrenberg. An indicator species for eutrophic water was Euglena acus which was found at the
sixth site in July. The thirty-two species of zooplankton were classified into 4 phyla: Protozoa, Rotifera,
Gastrotricha and Arthropoda (i.e. Euglypha sp., Aspidisca sp., Paramecium sp. and Keratella sp.). An
indicator species was Paramecium sp., the dominant species in eutrophic water. In addition, aquatic insects
were studied. That there were 8 orders and 16 families. The dominant family in eutrophic water was
Chironomidae. Physical and chemical parameters were also tested. The results were water temperature 15.631.2 °C, conductivity 44-164.9 μs.cm-1, TDS 24-99.8 mg.l-1, water current 0.09-3.86 m.s-1, turbidity 5-461
FTU, DO 5.8-10.2 mg.l-1, BOD5 0.21-3.85 mg.l-1, pH 6.01-8.38 and the following nutrients, Nitratenitrogen 0.2-1.9 mg.l-1, Ammonium-nitrogen 0-1.76 mg.l-1 and SRP 0.07-1.05 mg.l-1. This project is being
run from now on by the teachers and students who live near the river using some equipment for easy water
quality testing and training for collecting and classifying phytoplankton, zooplankton and aquatic insect that
were given to them. The purpose is for the children to save our river which will grow in our heart forever.
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ความหลากหลาย สายพันธุกรรม และสารพิษของสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินที่สรางสารพิษ
ในประเทศไทย
ยุวดี พีรพรพิศาล และ จีรพร เพกเกาะ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200

จากการศึกษาสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินในแหลงน้ําในภาคเหนือตอนบน 20 แหลงน้ํา และภาคใต 5 แหลงน้ํา ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2545 ถึงพฤษภาคม 2546 พบสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินในจีนัสที่มีรายงานวาสรางสารพิษ 6 จีนัส 10 สปชีส ไดแก
Anabaena aphanizomenoides Forti, Cylindrospermopsis philipinensis (Taylor) Ka, C. raciborskii (Wolosz.) Seenayya
et Subba Raju, Microcystis aeruginosa KÜtz., M. wesenbergii Komàrek, Microcystis sp., Oscillatoria sp. 1, Oscillatoria
sp. 2, Phormidium sp. และ Pseudanabaena sp. ชนิดที่พบไดบอยที่สุด ไดแก M. aeruginosa และ C. raciborskii คุณภาพ
น้ําในแหลงน้ําที่พบสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินเมื่อจัดตามระดับความมากนอยของสารอาหาร พบวาเปนแหลงน้ําที่มีสารอาหาร
นอยถึงปานกลางจนถึงมีสารอาหารมาก สําหรับการนําสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินมาเพาะเลี้ยงในหองปฏิบัติการ พบวาสามารถ
เพาะเลี้ยงไดทั้งหมด 26 ไอโซเลท สาหรายที่มีแนวโนมเพาะเลี้ยงไดดีในหองปฏิบัติการคือ Microcystis spp. และ Oscillatoria
spp. สวนการวิเคราะหสายพันธุกรรมและสารพิษของสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน กําลังอยูในระหวางการวิเคราะห
Diversity, Phylogeny and Cyanotoxins of Toxic Blue-Green Algae in Thailand
Y. Peerapornpisal and J. Pekkoh
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang, Chiang Mai 50200

A study of the blue-green algae at 20 sampling sites in reservoirs in the upper part of Northern Thailand and
at 6 sampling sites in reservoirs in the Southern Thailand was conducted from October 2002 to May 2003.
Ten species of toxic blue-green algae in six genera were found, i.e., Anabaena aphanizomenoides Forti,
Cylindrospermopsis philipinensis (Taylor) Ka, C. raciborskii (Wolosz.) Seenayya et Subba Raju, Microcystis
aeruginosa KÜtz., M. wesenbergii Komàrek, Microcystis sp., Oscillatoria sp. 1, Oscillatoria sp. 2,
Phormidium sp. and Pseudanabaena sp. Water quality of the sampling sites was classified based on trophic
level as oligotrophic-mesotrophic to eutrophic. Twenty-six cultures of blue-green algae were isolated.
Microcystis spp. and Oscillatoria spp. tend to be better cultivated under lab conditions than species of other
genera. Phylogeny and cyanotoxins of toxic blue-green algae are still in the process of analysis.
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ความหลากชนิดและการแพรกระจายของคลาโดเซอราและโคพีพอดในบุงทามบริเวณลุมแมน้ํามูล
ศิริชยั ไฝทาคํา1(นักศึกษา), ละออศรี เสนาะเมือง1(อาจารยที่ปรึกษา), อํานวย มณีศรีวงศกูล2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ศูนยวิจยั อนุกรมวิธานประยุกต ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ. เมือง จ. ขอนแกน 40002
2
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ. เมือง จ. ขอนแกน 40002

ทําการศึกษาความหลากชนิดและการแพรกระจายของคลาโดเซอราและโคพีพอดในบุงทามบริเวณลุมแมน้ํามูล จังหวัดสุรินทร
ศรีสะเกษ และรอยเอ็ด เก็บตัวอยางเชิงคุณภาพโดยใชถุงลากแพลงกตอนขนาดตา 60 ไมโครเมตร จากแหลงน้ํา 70 แหลง เก็บ
ตัวอยาง 2 ครั้ง ในชวงกอนมรสุม (เดือนเมษายน พ.ศ. 2543 และพฤษภาคม พ.ศ. 2544) และในชวงหลังมรสุม (เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2544) ไดตัวอยางทั้งหมด 140 ตัวอยาง พบคลาโดเซอรา 33 สกุล 63 ชนิด เปนชนิดที่พบเปนครั้งแรกในประเทศไทย 6
ชนิด คือ Diaphanosoma cf. dubia Manuilova, Grimaldina brazzai Richard, Ilyocryptus raridentatus Sminov, Kurzia
brevilabris Rajapaksa & Fernando, Leydigia australis Sars และ Pseudochydorus globosus (Baird) คลาโดเซอราที่พบ
สวนใหญเปนชนิดที่พบแพรกระจายทั่วไปในเขตรอน และชนิดที่พบบอยเรียงตามความถี่ที่พบไดแก Bosminopsis deitersi
Sars (รอยละ 98.5 ของแหลงน้ํา) รองลงมาคือ Ceriodaphnia cornuta Sars (รอยละ 97.9), Moina micrura Kurz (รอยละ
87.1), Diaphanosoma volzi Stingelin (รอยละ 87.1) และ D. exisum Sars (รอยละ 84.3) ตามลําดับ สําหรับโคพีพอดพบ 19
ชนิด เปนกลุมคาลานอยด 11 ชนิด และไซโคลพอยด 8 ชนิด เปนชนิดที่พบเปนครั้งแรกในประเทศไทย 2 ชนิด คือ
Cryptocyclops linjanticus (Kiefer) และ Paracyclops affinis (Sars) ชนิดที่พบบอยเรียงตามความถี่ที่พบคือ
Mongolodiaptomus botulifer (Kiefer) (รอยละ 74.3), Neodiaptomus yangtsekiangnensis (Mashiko) (รอยละ 71.4) และ
Mesocyclops thermocyclopoides (Harada) (รอยละ 60.7) คาดวาชนิดที่พบบอยนาจะเปนชนิดที่ดํารงชีวิตในแหลงน้ําบริเวณ
บุงทามไดดี
Species Diversity and Distribution of Cladocerans and Copepods in the Floodplain
of the Mun River
S. Faitakum 1(Graduate Student), L. Sanoamuang1 (Thesis Advisor), A. Maneesriwongul2 (Thesis Co-advisor)
1
Applied Taxonomic Research Center, Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang,
Khon Kaen 40002, 2Department of Statistics, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang, Khon Kaen 40002

The species diversity and distribution of cladocerans and copepods from 70 habitats in the floodplain of the
Mun River of Surin, Sri Sa Ket and Roi Et Provinces, were investigeted. Qualitative samples (140 samples)
were collected using a 60 μm plankton net during pre-monsoon (April 2000 and May 2001) and postmonsoon (October 2000) periods. Sixty-three species from 33 genera of cladocerans were identified, six of
which (Diaphanosoma cf. dubia Manuilova, Grimaldina brazzai Richard, Ilyocryptus raridentatus Sminov,
Kurzia brevilabris Rajapaksa & Fernando, Leydigia australis Sars and Pseudochydorus globosus (Baird)) are
new to Thailand. Most of the cladocerans recorded are circumtropical species. The most frequently
encountered cladocerans were Bosminopsis deitersi Sars (98.5% of sampled localities) followed by
Ceriodaphnia cornuta Sars (97.9%), Moina micrura Kurz (87.1%), Diaphanosoma volzi Stingelin (87.1%)
and D. exisum Sars (84.3%). A total of 19 copepod species (11 calanoids and 8 cyclopoids) were recorded,
two (Cryptocyclops linjanticus (Kiefer) and Paracyclops affinis (Sars)) of which were new to Thailand. The
most frequently encountered copepods were Mongolodiaptomus botulifer (Kiefer) (74.3%), Neodiaptomus
yangtsekiangnensis (Mashiko) (71.4%) and Mesocyclops thermocyclopoides (Harada) (60.7%).
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ความหลากหลายและความชุกชุมของแพลงกตอนสัตวคลาสไฮโดรซัว (Planktonic Hydrozoan,
Class Hydrozoa) ในอาวไทยตอนบน
นิตยา วุฒิเจริญมงคล (นักศึกษา), ลัดดา วงศรัตน (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ศึกษาความหลากหลากและความชุกชุมของแพลงกตอนสัตวคลาสไฮโดรซัว โดยเก็บตัวอยางบริเวณอาวไทยตอนบน 5 ครั้ง คือ
ชวงที่มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผาน (มกราคม และ มีนาคม 2543) และชวงที่มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดผาน
(พฤษภาคม กรกฎาคม และกันยายน 2543) จุดเก็บตัวอยางทั้งหมด 23 จุด ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ แบงเปนจุดเก็บ
ตัวอยางที่มีความลึกน้ําประมาณ 10 เมตร 5 จุด ความลึกน้ํา 20 เมตร 15 จุด ความลึกน้ํา 30 เมตร 2 จุด ใชถุงลากแพลงก
ตอนขนาดชองตา 330 μm ลากในแนวเฉียง ไดตัวอยาง 63 ชนิด เปนชนิดที่ไมเคยมีรายงานการสํารวจพบในอาวไทย 34 ชนิด
จํานวนชนิดที่พบในแตละ Order มีดังนี้ Order Hydroida ไดแก Suborder Leptomedusae (25 ชนิด) Suborder
Anthomedusae (12 ชนิด) และ Suborder Limnomedusae (1 ชนิด) Order Trachylina Suborder Trachymedusae (3 ชนิด)
Order Narcomedusae (4 ชนิด) Order Siphonophora ไดแก Suborder Physonectae (2 ชนิด) และ Suborder
Calycophorae (16 ชนิด) แพลงกตอนที่มีการแพรกระจายตลอดทั้ง 5 เดือน ไดแก Euphysora bigelowi Maa 1905, Liriope
tetraphylla (Chamisso and Eysenhardt 1821), Diphyes chamissonis (Huxley 1859), Bassia bassensis (Quoy and
Gaimard 1834) และ Enneagonum hyalinum Quoy and Gaimard 1834 สวนชนิดเดน 4 ชนิด ไดแก Diphyes bojani
(Eschscholtz 1825), Diphyes chamissonis (Huxley 1859), Bassia bassensis (Quoy and Gaimard 1834) และ
Enneagonum hyalinum Quoy and Gaimard 1834 ในจํานวน 63 ชนิดที่พบเปนชนิดที่อยูเฉพาะนานน้ําแปซิฟก 18 ชนิด โดย
แพลงกตอนมีความชุกชุมมากที่สุด (9,324 ตัวตอ 1,000 m3) ในเดือนกันยายน การจัดกลุมความคลายคลึงของเวลาที่เก็บ
ตัวอยางที่ระดับความคลายคลึง 55% แบงได 2 กลุม โดยกลุมแรกประกอบดวยเดือนมกราคม กรกฎาคม และกันยายน มีความ
คลายคลึงกัน 62% โดยเดือนกรกฎาคมและกันยายนเปนกลุมยอยที่มีความคลายคลึงกันมากที่สุด (74.71%) สวนกลุมที่สอง
ไดแก เดือนมีนาคม และพฤษภาคม
Diversity and Abundance of Planktonic Hydrozoans,
Class Hydrozoa, in the Upper Gulf of Thailand
N. Wuttichareonmongkol (Graduate Student), L. Wongrat (Thesis Advisor)
Department of Fishery Biology, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

The purposes of this project were to identify planktonic hydrozoa and to investigate their abundance. Sample
collections were made five times, two during the northeast monsoon season (January-March 2000) and three
collections during the southwest monsoon (May, August and September 2000). Samples were collected from
23 stations from the boundary of Prachuap Khiri Khan province. There were 5 stations of 10 meters depth,
15 stations of 20 meters depth and 2 stations of 30 meters depth. Specimens were collected by oblique hauls
using a plankton net with mesh size of 330 µm. The study area covered the upper Gulf of Thailand. The
results of the study follow. Sixty-three species have been identified, 34 of which are new records for
Thailand. Species found comprised the Order Hydroida 3 suborders, Leptomedusae (25 species),
Anthomedusae (12 species) and Limnomedusae (1 species), the Order Trachyina, Suborder Trachymedusae
(3 species), the Order Narcomedusae (4 species), the Order Siphonophora with the 2 suborders, Physonectae
(2 species) and Calycophorae (16 species). Five species found every time were Euphysora bigelowi Maa
1905, Liriope tetraphylla (Chamisso and Eysenhardt 1821), Diphyes chamissonis (Huxley 1859), Bassia
bassensis (Quoy and Gaimard 1834) and Enneagonum hyalinum Quoy and Gaimard 1834. Four species were
dominants, namely Diphyes bojani (Eschscholtz 1825), Diphyes chamissonis (Huxley 1859), Bassia
bassensis (Quoy and Gaimard 1834) and Enneagonum hyalinum Quoy and Gaimard 1834. Eighteen species
were recorded as being restricted to the Pacific Ocean. The greatest abundunce occurred in September (9,324
ind. Per 1,000 m3) which was during the southwest monsoon. Based on Similarity at the 55% level,
planktonic hydrozoa were classified into 2 groups. The first group comprised January, July and September
which had high similarity (62%). Subgroups in this group, such as July and September, had the highest
similarity of 74.71%. The other group included March and May which had similarity of 58.47%. Therefore,
the similarity of planktonic hydrozoa was distinct only in the southwest monsoon.
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การกระจายของสาหรายขนาดใหญ และความสัมพันธกับสารอาหารในแมน้ําปงและแมน้ํานาน
ป 2544-2546
ทัตพร คุณประดิษฐ ( นักศึกษา), ยุวดี พีรพรพิศาล ( อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200

การศึกษาการกระจายของสาหรายขนาดใหญ และความสัมพันธกับปริมารสารอาหารในแมน้ําปงและแมน้ํานาน โดยการแบงจุด
เก็บตัวอยางออกเปน 5 จุดตลอดแมน้ํา เก็บตัวอยางฤดูละ 2 ครั้ง ระหวางป 2544-2546 จากการศึกษาพบสาหรายขนาดใหญ
ทั้งหมดในแมน้ําปง และแมน้ํานาน 39 และ 43 สปชีส ตามลําดับ จัดอยูใน 4 ดิวิชันคือ Cyanophyta, Chlorophyta,
Rhodophyta และ Xanthophyta สวนปริมารสารอาหารพบวาในจุดเก็บตัวอยางบริเวณตนน้ํามีปริมารสารอาหารนอยและจะ
เพิ่มขี้นในจุดเก็บตัวอยางบริเวณปลายน้ํา นอกจากนี้ยังมีความแตกตางกันในแตละฤดูที่เก็บ จากการศึกษาพบวาการกระจาย
ของสาหรายขนาดใหญมีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสารอาหารในแตละจุดเก็บตัวอยาง
โดยบางชนิดมี
ความสัมพันธอยางเดนชัดและมีแนวโนมที่สามารถนําไปใชเปนดัชนีบงชี้คุณภาพน้ําได
Distribution of Macroalgae and their Relationships with
Nutrients in the Ping and Nan Rivers During the Period 2001-2003
T. Kunpradid (Graduate Student), Y. Peerapornpisal (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang, Chiang Mai 50200

A study of macroalgae and their relationships with nutrients in the Ping and Nan Rivers was carried out from
June 2001 to August 2003. Five sampling sites were selected from the upper to lower parts and samples were
collected twice a years in both rivers. From the investigation, 39 and 43 species of macroalgae were found in
the Ping and Nan Rivers, respectively. The macroalgae in both rivers were classified into 4 divisions;
Cyanophyta, Chlorophyta, Rhodophyta and Xanthophyta. The distribution of macroalgae was related to the
change in nutrients. Some macroalgae were correlated with water quality change and could be used as water
quality indicators.
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ความหลากชนิดของแมลงสโตนฟลาย (Plecopteran)
ในลําธารหวยหญาเครือ และหวยพรมแลง อุทยานแหงชาติน้ําหนาว
ประทุม ฉายเสมแสง (นักศึกษา), นฤมล แสงประดับ (อาจารยที่ปรึกษา), ชุติมา หาญจวณิช (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ. เมือง จ. ขอนแกน 40002

ศึกษาความหลากชนิดของแมลงสโตนฟลาย (Plecopteran) ในลําธารหวยหญาเครือและหวยพรมแลง อุทยานแหงชาติน้ําหนาว
โดยทําการเก็บตัวอยางตัวออนและตัวเต็มวัยเชิงคุณภาพเดือนละครั้ง ตั้งแตเดือนเมษายน 2544 ถึงเดือนมิถุนายน 2545 พบ
ตัวออนแมลงสโตนฟลายทั้งหมด 3 วงศ 9 สกุล คือ (i) วงศ Perlidae ประกอบดวยสกุล Neoperla, Etrocorema, Phanoperla
และ Tetropina (ii) วงศ Nemouridae ประกอบดวยสกุล Amphinemura, Indonemoura, Nemoura และ Sphaeronemoura
(iii) วงศ Leuctridae พบเพียงสกุลเดียวคือ Rhopalopsole สวนตัวเต็มวัยพบทั้งหมด 7 ชนิด คือ Etrocorema
nigrogeniculatum (Enderlein), Neoperla sp., N. gordonae Stark, N. mnong Stark, N. cavaleriei (Navas), Amphinemura
sp. และ Rhopalopsole sp. ทั้งสองลําธารพบตัวออนและตัวเต็มวัยสกุล Neoperla และ Amphinemura มีความชุกชุมมากทีส่ ุด
สวนการเชื่อมโยงตัวออนและตัวเต็มวัยประสบความสําเร็จ 3 ชนิด คือ E. nigrogeniculatum (Enderlein), N. mnong Stark
และ Amphinemura sp. ลักษณะของอวัยวะสืบพันธุและลักษณะไขของแมลงสโตนฟลายแตละชนิดมีความแตกตางกันอยาง
ชัดเจน ลักษณะทางนิเวศวิทยาบางประการของแมลงสโตนฟลาย พบวาตัวออนสวนมากอาศัยอยูในกองเศษซากใบไมบริเวณที่
มีน้ําไหล การกระจายอายุของตัวออนทุกสกุลพบวาตัวออนมีการเจริญเติบโตในแตละระยะไมพรอมกัน (non-seasonal) ตัวเต็ม
วัยมีชวงบินตั้งแตฤดูหนาวถึงฤดูรอน แมขอมูลจะไมเพียงพอ แตสันนิษฐานวาแมลงสโตนฟลายมีชีวประวัติแบบหนึ่งปมีลูกหนึ่ง
รุน (univoltine) และผลการวิเคราะหทางเดินอาหารตัวออนแมลงสโตนฟลายชนิด E. nigrogeniculatum (Enderlein) พบวามี
บทบาทเปนผูลา (predator) โดยสวนใหญบริโภคตัวออนแมลงน้ํา ไดแก ตัวออนหนอนแดง (Chironomidae) ตัวออนแมลงริ้น
ดํา (Simuliidae) เปนตน อาหารที่พบรองลงมาคือ เศษซากอินทรียสาร
Species Diversity of Stoneflies (Plecoptera) in Yakruae and Phromlaeng Streams,
Nam Nao National Park
P. Chaisamsaeng (Graduate Student), N. Sangpradub (Thesis Advisor), C. Hanjavanit (Thesis Co-Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang, Khon Kaen 40002

Qualitative sampling of stoneflies (Order Plecoptera) from two streams at Nam Nao National Park, Thailand,
was conducted monthly from April 2001 to June 2002. Three families and nine genera of Plecopteran larvae
were found: i) Perlidae: Neoperla, Etrocorema, Phanoperla and Tetropina; ii) Nemouridae: Amphinemura,
Indonemoura, Nemoura and Sphaeronemoura; and iii) Leuctridae: Rhopalopsole. Seven species of adult
were found: Etrocorema nigrogeniculatum (Enderlein), Neoperla sp., N. gordonae Stark, N. mnong Stark,
N. cavaleriei (Navas), Amphinemura sp. and Rhopalopsole sp. Both nymphal and adult stages of Neoperla
and Amphinemura were abundant in both streams. The association of nymphal with adult stages by rearing
nymphs in the laboratory was successful for E. nigrogeniculatum (Enderlein), N. mnong Stark and
Amphinemura sp. Morphology of genitalia and eggs were distinctive for each species. Most stonefly nymphs
occupied fast-flowing reaches with deposited leaf litter. Age distribution of larvae indicated an asynchronous
development pattern. They emerged during winter to summer. They tended to be non-seasonal univoltines.
Based on gut analyses of larvae, E. nigrogeniculatum (Enderlein) is a predator and consumed mainly
Chironomidae, Simuliidae and detritus.
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ความหลากชนิดของโรติเฟอร คลาโดเซอรา และโคพีพอด ในพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด จังหวัด
นครสวรรค และบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย
จิตรา ตีระเมธี1 (นักศึกษา), ละออศรี เสนาะเมือง1 (อาจารยที่ปรึกษา), อโนทัย ตรีวานิช2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ศูนยวิจยั อนุกรมวิธานประยุกต ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ. เมือง จ. ขอนแกน 40002
2
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ. เมือง จ. ขอนแกน 40002

ศึกษาความหลากชนิดของโรติเฟอร คลาโดเซอรา และโคพีพอดในพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค และบึงโขงหลง
จังหวัดหนองคาย ในเดือนมิถุนายน 2545 ถึงเดือนพฤษภาคม 2546 เก็บตัวอยางเชิงคุณภาพทุก 2 เดือน โดยใชถุงลากแพลงก
ตอน (plankton net) ที่มีขนาดตา 60 ไมโครเมตร เก็บรักษาตัวอยางดวยน้ํายาฟอรมาลินความเขมขน 5% นอกจากนี้ทําการ
ตรวจวัดอุณหภูมิ (temperature) ความเปนกรด-ดาง (pH) คาการนําไฟฟา (conductivity) คาออกซิเจนที่ละลายน้ํา (dissolved
oxygen) และคาความเค็ม (salinity) ของน้ําในทุกสถานีเก็บตัวอยาง นําตัวอยางมาวิเคราะหภายใตกลองจุลทรรศนแบบใชแสง
จากการเก็บตัวอยาง 6 ครั้งที่ผานมาพบคาลานอยดโคพีพอดทั้งสิ้น 2 สกุล 2 ชนิด คือ Mongolodiaptomus botulifer (Kiefer)
และ Heliodiaptomus viduus (Gurney) สวนที่บึงโขงหลงพบคาลานอยดโคพีพอดทั้งสิ้น 4 สกุล 4 ชนิด คือ Allodiaptomus
raoi Kiefer, Heliodiaptomus elegans Kiefer, Neodiaptomus yangtsekiangensis Mashiko และ Tropodiaptomus sp. จาก
การจําแนกชนิดของโรติเฟอรและคลาโดเซอราบางสวน พบวา ที่บึงบอระเพ็ดพบโรติเฟอร 53 ชนิด ชนิดที่พบบอยคือ
Brachionus forficula Wierzejski และ Polyarthra vulgaris Carlin และพบคลาโดเซอรา 26 ชนิด ชนิดที่พบบอยคือ
Bosminopsis deitersi Richard และ Ceriodaphnia cornuta Sars สวนที่บึงโขงหลง พบโรติเฟอร 29 ชนิด ชนิดที่พบบอยคือ
Keratella cochlearis (Gosse) และ Lecane lunaris (Ehrenberg) และพบคลาโดเซอรา 24 ชนิด ชนิดที่พบบอยคือ
Ephemeroporus barroisi (Richard) และ Macrothrix flabelligera Smirnov
Species Diversity of Rotifers, Cladocerans and Copepods in Two Wetlands: Bueng
Borapet, Nakhon Sawan Province and Bueng Khong Long, Nong Khai Province
J. Teeramaethee1 (Graduate Student), L. Sanoamuang1 (Thesis Advisor), A. Trevanich (Thesis Co-Advisor)
1
Applied Taxonomic Research Center, Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang,
Khon Kaen 40002, 2Department of Statistics, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang, Khon Kaen 40002

The species diversity of rotifers, cladocerans and copepods in two wetlands, Bueng Borapet, Nakhon Sawan
Province and Bueng Khong Long, Nong Khai Province, were studied from June 2002 to May 2003.
Qualitative samples were collected at bimonthly intervals using a 60µm mesh net. In addition, temperature,
pH, conductivity, dissolved oxygen and salinity of the water were measured at all sites. The specimens were
preserved in 5 % formalin and examined under a compound microscope. Two genera and 2 species of
calanoid copepods, Mongolodiaptomus botulifer (Kiefer) and Heliodiaptomus viduus (Gurney), were found
in Bueng Borapet, whereas 4 genera and 4 species of calanoid copepods, Allodiaptomus raoi Kiefer,
Heliodiaptomus elegans Kiefer, Neodiaptomus yangtsekiangensis Mashiko and Tropodiaptomus sp., were
found in Bueng Khong Long. Fifty-three species of rotifers and 26 species of cladocerans were recorded in
Bueng Borapet. Two species of rotifers, Brachionus forficula Wierzejski and Polyarthra vulgaris Carlin, and
2 species of cladocerans, Bosminopsis deitersi Richard and Ceriodaphnia cornuta Sars, were common
species. A total of 29 species of rotifers and 24 species of cladocerans were recorded in Bueng Khong Long.
Two species of rotifers, Keratella cochlearis (Gosse) and Lecane lunaris (Ehrenberg), and 2 species of
cladocerans, Ephemeroporus barroisi (Richard) and Macrothrix flabelligera Smirnov, were common
species.
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ความหลากชนิดของโรติเฟอรและคาลานอยดโคพีพอดในแหลงน้ําชัว่ คราวในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
พรรณา วันซวง (นักศึกษา), ละออศรี เสนาะเมือง (อาจารยที่ปรึกษา)
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การศึกษาความหลากชนิดของแพลงกตอนสัตวกลุมโรติเฟอรและคาลานอยดโคพีพอดจากแหลงน้ําชั่วคราวจํานวน
198
ตัวอยางในเขตจังหวัดอุบลราชธานี เก็บตัวอยางเชิงคุณภาพในเดือนมิถุนายนและเดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 โดยใชถุงลาก
แพลงกตอนขนาดตา 60 ไมโครเมตร จากการวิเคราะหตัวอยางโรติเฟอรจํานวน 165 ตัวอยาง พบโรติเฟอร 29 สกุล 101 ชนิด
สกุลที่พบมากที่สุดไดแก Lecane 24 ชนิด (23.8%) รองลงมาคือ Trichocerca 14 ชนิด (13.7%) และ Brachionus 12 ชนิด
(11.9%) ตามลําดับ โรติเฟอรที่พบสวนใหญเปนชนิดที่แพรกระจายทั่วไปในเขตรอน จากการศึกษาพบคาลานอยดโคพีพอด 7
สกุล 19 ชนิด เปนชนิดที่พบครั้งแรกของโลก 1 ชนิด ไดแก Mongolodiaptomus sp. เปนชนิดที่พบครั้งแรกในประเทศไทย 1
ชนิด ไดแก Eodiaptomus phuvongi Sanoamuang & Sivongxay เปนชนิดที่อาศัยอยูในเฉพาะประเทศไทยและลาว 4 ชนิด
ไดแก Dentodiaptomus sarakhamensis Sanoamuang & Lekchan, E. phuvongi Sanoamuang & Sivongxay, E.
phuphanensis Sanoamuang และ Phyllodiaptomus christineae Dumont, Reddy & Sanoamuang ชนิดที่พบเฉพาะในแหลง
น้ําชั่วคราว ไดแก M. pectinidactylus (Shen & Tai), Neodiaptomus songkhramensis Sanoamuang & Athibai และ
Tropodiaptomus oryzanus Kiefer สวนชนิดที่พบบอยในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก E. phuvongi Sanoamuang & Sivongxay
(51.0% ของแหลงน้ํา), M. malaindosinensis (Lai & Fernando) (21.2%), Mongolodiaptomus sp. (20.2%), N. blachei
(Brehm) (15.2%) และ N. laii Kiefer (15.2%)
Species Diversity of Rotifers and Calanoid Copepods in Temporary Waters
in Ubon Ratchathani Province
P. Wansuang (Graduate Student), L. Sanoamuang (Thesis Advisor)
Applied Taxonomic Research Center, Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang,
Khon Kaen 40002

The species diversity and distribution of rotifers and calanoid copepods from 198 samples in temporary
waters in Ubon Ratchathani Province were studied. Qualitative samples were collected using a 60 µm mesh
net in June and October 2002. One-hundred and one species of rotifers were recorded. The most diverse
genera was Lecane with 24 species (23.8%), followed by Trichocerca with 14 species (13.7%) and
Brachionus with 12 species (11.9%). Most of the rotifers recorded were common and tropical species.
Nineteen species from 7 genera of calanoid copepods were identified, one (Mongolodiaptomus sp.) of which
is new to science. Eodiaptomus phuvongi Sanoamuang & Sivongxay is new to Thailand. Dentodiaptomus
sarakhamensis Sanoamuang & Lekchan, E. phuvongi Sanoamuang & Sivongxay, E. phuphanensis
Sanoamuang and Phyllodiaptomus christineae Dumont, Reddy & Sanoamuang are considered endemic to
Thailand and Laos. Three of these (M. pectinidactylus (Shen & Tai), Neodiaptomus songkhramensis
Sanoamuang & Athibai and Tropodiaptomus oryzanus Kiefer) were found in temporary waters only. Species
frequently encountered in this study are E. phuvongi Sanoamuang & Sivongxay (51.0%), M.
malaindosinensis (Lai & Fernando) (21.2%), Mongolodiaptomus sp. (20.2%), N. blachei (Brehm) (15.2%)
and N. laii Kiefer (15.2%).
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สหสัมพันธของไนโตเจนและฟอสฟอรัสในน้ํา ตอความหลากหลายของสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน
ในอางเก็บน้าํ เขื่อนแมงัดสมบูรณชล ป 2544
ขจรเกียรติ์ แซตนั 1 (นักศึกษา), ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ อ. สันทราย จ. เชียงใหม 50290, 2ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200

การศึกษาสหสัมพันธของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ําตอความหลากหลายของสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินในอาง เก็บน้ําเขื่อน
แมงัดสมบูรณชล ป 2544 พบสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน 3 อันดับ 4 วงศ 13 สกุล และ 22 ชนิด ไดแก 1) Aphanocapsa
koordersi Strom, 2) Aphanothece sp., 3) Chroococcus minutus (Kutzing) Naegeli, 4) Chroococcus turgidus (Kutzing)
Naegeli, 5) Chroococcus sp., 6) Dactylococcopsis fascicularis Lemmermann, 7) Merismopedia minima Beck, 8)
Merismopedia punctata Meyen, 9) Microcystis aeruginosa Kutz, 10) Myxosarcina spectabilis Geitler, 11) Lyngbya
limnetica Lemmermann, 12) Oscillatoria angustissima West & West, 13) Oscillatoria prolifica (Greville) Gomont, 14)
Oscillatoria splendida Greville.ex Gomont, 15) Oscillatoria sp., 16) Spirulina sp., 17) Anabaena sp.1, 18) Anabaena
sp.2, 19) Cylindrospermopsis raciborskii (Wolosz) Seenayya & Subba, 20) Cylindrospermopsis philippinensis (Taylor)
Ka., 21) Raphidiopsis curvata Fritsch & Rich และ 22) Raphidiopsis mediterranea Skuja สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินที่เปน
ชนิดเดน คือ Lyngbya limnetica Lemmermann และ Raphidiopsis curvata Fritsch & Rich ผลการศึกษาคุณภาพน้ําพบวามี
คาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน การวิเคราะหสหสัมพันธระหวางสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินกับ N/P ratio พบวา
สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินไมมีความสัมพันธกับ N/P ratio แตมีความสัมพันธแปรผันตามกับอุณหภูมิน้ํา (r=0.588) และ
แปรผกผันกับ NH3-N (r=-0.506) NO3-N (r=-0.545) และ Total N (r= -0.525) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
Correlation of Nitrogen and Phosphorus in Water on Diversity
of Blue-Green Algae in the Mae Ngat Somboonchol Dam Year 2001
K. Saeton1 (Graduate Student), S. Traichaiyaporn2 (Thesis Advisor)
1
Department of Fisheries Technology, Faculty of Agricultural Production, Maejo University, Chiang Mai 50290
2
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang, Chiang Mai 50200

The study of correlation of nitrogen and phosphorus in water on diversity of blue-green algae in the Mae
Ngat Somboonchol dam. As a result the blue-green algae composed of 3 orders, 4 families, 13 genera and
22 species: 1) Aphanocapsa koordersi Strom, 2) Aphanothece sp., 3) Chroococcus minutus (Kutzing)
Naegeli, 4) Chroococcus turgidus (Kutzing) Naegeli, 5) Chroococcus sp., 6) Dactylococcopsis fascicularis
Lemmermann, 7) Merismopedia minima Beck, 8) Merismopedia punctata Meyen, 9) Microcystis aeruginosa
Kutz, 10) Myxosarcina spectabilis Geitler, 11) Lyngbya limnetica Lemmermann, 12) Oscillatoria
angustissima West & West, 13) Oscillatoria prolifica (Greville) Gomont, 14) Oscillatoria splendida
Greville.ex Gomont, 15) Oscillatoria sp., 16) Spirulina sp., 17) Anabaena sp.1, 18) Anabaena sp.2, 19)
Cylindrospermopsis raciborskii (Wolosz) Seenayya & Subba, 20) Cylindrospermopsis philippinensis
(Taylor) Ka., 21) Raphidiopsis curvata Fritsch & Rich and 22) Raphidiopsis mediterranea Skuja. The
dominant species were Lyngbya limnetica Lemmerman and Raphidiopsis curvata Fritsch & Rich. For water
quality in every depth, with in the results were in safety range in water quality of surface water standard.
Correlation analysis between the blue-green algae with N/P ratio. As a result showed that the blue-green
algae was not correlated with N/P ratio. However the blue-green algae was positively correlated with water
temperature (r=0.588) and negatively correlated with ammonia nitrogen (r= -0.506), nitrate nitrogen (r=0.545) and Total nitrogen (r= -0.525) at significant level 95%.
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ความหลากหลายของแพลงกตอนสัตวในจังหวัดตรัง
พรเทพ วิรัชวงศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล อ. สิเกา จ. ตรัง 92150

แพลงกตอนสัตว (zooplankton) เปนองคประกอบที่สําคัญในหวงโซอาหารในระบบนิเวศของแหลงน้ํา เนื่องจากเปนอาหาร
ธรรมชาติของสัตวน้ําตั้งแตระยะวัยออนจนกระทั่งโตเต็มวัย ซึ่งกิจกรรมตางๆ ของมนุษย เชน น้ําทิ้งจากบานเรือน, น้ําทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรม, ยาฆาแมลง, สารเคมีตางๆ ที่ใชทางการเกษตร รวมทั้งสิ่งกอสรางตางๆ เชน อางเก็บน้ํา, ฝายทดน้ํา มี
ผลกระทบตอความหลากหลายของแพลงกตอนสัตว
รวมทั้งทรัพยากรสัตวน้ํา
เนื่องจากกิจกรรมดังกลาวมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และนิเวศวิทยาของแหลงน้ํา ดังนั้นจึงมีความจําเปนในการศึกษาความหลากหลาย
ของแพลงกตอนสัตวในจังหวัดตรัง เพื่อรวบรวมขอมูลดานองคประกอบชนิด (species composition) ของแพลงกตอนสัตว
ไดแก โรติเฟอร (Phylum Rotifera), โคพีพอด (Phylum Arthropoda, Subclass Copepoda), คลาโดเซอรัน (Phylum
Arthropoda, Subclass Cladocera) ศึกษาการแพรกระจายและการผันแปรชนิดตามฤดูกาลในรอบหนึ่งป รวมทั้งขอมูลคุณภาพ
น้ําบางประการ ขอมูลเหลานี้จะเปนขอมูลพื้นฐานและสามารถนําไปใชประกอบการวางแผนอนุรักษและการจัดการความหลากห
ลายทางชีวภาพของแพลงกตอนสัตว และการจัดการทรัพยากรสัตวน้ําและสิ่งแวดลอมทางน้ําของจังหวัดตรัง
Diversity of Zooplankton in Trang Province
P. Wirachwong
Faculty of Science and Fisheries Technology, Rajamangala Institute of Technology, Sikao, Trang 92150

Zooplankton forms part of the food chain in aquatic ecosystems. Both larval and adult stages are food of
aquatic animals. Human disturbances, such as domestic wastewater, industrial wastewater, insecticide,
chemicals in agriculture, reservoirs and irrigation dams, affect the diversity of zooplanton and aquatic
animals, because these disturbances affect the physical and chemical parameter of water. So, this project is
necessary to study the diversity of zooplankton of Trang province. This study will collect data on species
composition of zooplankton, such as rotifers (Phylum Rotifera), copepods (Phylum Arthropoda, Subclass
Crustacea) and cladocerans (Phylum Arthropoda, Subclass Cladocera). This study will also investigate the
distribution, annual species variation and water quality. They are basic data and can be used to develop
conservation plans and to manage the biodiversity of zooplankton, aquatic animal resources and
enviromental water in Trang province.
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การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพรรณไมสกุลติว้ และสกุลบัวทองในประเทศไทย
นฤมล กฤษณชาญดี (นักศึกษา), ดวงใจ ศุขเฉลิม (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพรรณไมสกุลติ้วและสกุลบัวทองในประเทศไทย ศึกษาโดยการสํารวจและเก็บตัวอยางพรรณไม
จากพื้นที่ตามภาคตางๆ ของประเทศไทยเพื่อนําไปตรวจระบุชนิด โดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพรรณไม บรรยาย
ลักษณะทางพฤกษศาสตรของพรรณไมแตละชนิด และจัดทํารูปวิธานจําแนกชนิด จากการศึกษาพบพรรณไมสกุลติ้วจํานวน 4
ชนิด และสกุลบัวทอง 6 ชนิด ในประเทศไทย ดังนี้ สกุลติ้ว (Cratoxylum Blume) ไดแก C. formosum (Jack) Dyer
ประกอบดวย 2 subspecies ไดแก ติ้วขน C. formosum (Jack) Dyer ssp. pruniflorum (Kurz) Gog. ติ้วขาว C. formosum
(Jack) Dyer ssp. formosum ติ้วดํา C. sumatranum (Jack) Blume ssp. neriifolium (Kurz) Gog. ติ้วเกลี้ยง C.
cochinchinense (Lour.) Blume และ โงงงัง C. arborescens (Vahl) Blume ในการศึกษาไดพบลักษณะใหมในการจําแนกพืช
สกุล Cratoxylum ไดแก ลักษณะตอมโปรงแสงที่กลีบดอก สวนพืชในสกุลบัวทอง (Hypericum L.) ไดแก เหลืองดอยอินทนนท
Hypericum wightianum Wight & Arn. เตาแหนด H. japonicum Thunb. ex Murray ถวยทอง H. siamense N. Robson บัว
คํา H. henryi H. Lev. & Vaniot ssp. henryi บัวทอง H. hookerianum Wight & Arn. และ เหลืองดอยเชียงดาว H. sp. ใน
จํานวนนี้มีพรรณไมที่พบครั้งแรกในประเทศไทย คือ H. henryi H. Lev. & Vaniot ssp. henryi และชนิดที่พบวาเปนพืชถิ่นเดียว
ในประเทศไทย คือ H. siamense N. Robson
Systematic Studies of Cratoxylum Blumeand Hypericum L. (Guttiferae) in Thailand
N. Krissanachandee (Graduate Student), D. Sookchaloem (Thesis Advisor)
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

Systematic studies of the genera Cratoxylum Blume and Hypericum L. (Guttiferae) were conducted by
survey and collection of specimens from varous vegetation types in Thailand. The plant materials were
identified using morphological characters. Full descriptions were made and keys to species were constructed.
Four species of the genus Cratoxylum Blume and six species of the genus Hypericum L. were found in
Thailand. The species of Cratoxylum Blume included Cratoxylum formosum (Jack) Dyer comprising the 2
subspecies, C. formosum (Jack) Dyer ssp. pruniflorum (Kurz) Gog. and C. formosum (Jack) Dyer ssp.
formosum. The other Cratoxylum species were C. sumatranum (Jack) Blume ssp. neriifolium (Kurz) Gog., C.
cochinchinense (Lour.) Blume and C. arborescens (Vahl) Blume. A new character was found to be useful for
classification of this genus, that is a punctate dot on the petal. The species of Hypericum L. were: H.
wightianum Wight & Arn., H. japonicum Thunb. ex Murray, H. siamense N. Robson, H. henryi H. Lev. &
Vaniot ssp. henryi, H. hookerianum Wight & Arn. and H. sp. Among them, H. henryi H. Lev. & Vaniot ssp.
henryi is recognized to be a new record for Thailand and H. siamense N. Robson is endemic to Thailand.
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เฟรนในอุทยานแหงชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี
สองศรี สุขสรอย1 (นักศึกษา), ประนอม จันทรโณทัย1 (อาจารยที่ปรึกษา), สุมน มาสุธน2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ศูนยวิจยั อนุกรมวิธานประยุกต ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ. เมือง จ. ขอนแกน 40002
2
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ศึกษาอนุกรมวิธานของเฟรนในอุทยานแหงชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2543 ถึงเดือน
มกราคม พ.ศ. 2544 พบเฟรน 20 วงศ 36 สกุล และ 70 ชนิด และไดทําการบรรยายลักษณะวงศ สกุล และชนิด สรางรูปวิธาน
ระบุวงศ สกุล และชนิด วาดภาพลายเสน ถายภาพ แสดงแหลงการกระจายพันธุ ชื่อพื้นเมือง พรอมขอมูลทางนิเวศวิทยา และ
ศึกษาสปอรของเฟรน 20 ชนิด โดยกรรมวิธีอะซีโตไลซีส ศึกษาดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสง และกลองจุลทรรศนอิเลคตรอ
นแบบสองกราด พบวาลักษณะที่สามารถนํามาใชในการจําแนกชนิดของเฟรน ไดแก ชองเปดเยื่อหุมสปอร ลวดลายบนผนังเยื่อ
หุมสปอร ลวดลายบนผนังสปอร ขนาดของสปอร และรูปรางของสปอร
Ferns in Phuchongnayoi National Park, Ubon Ratchathani Province
S. Sooksoi1 (Graduate student), P. Chantaranothai1 (Thesis Advisor), S. Masuthon2 (Thesis Co-advisor)
1
Applied Taxonomic Research Center, Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang,
Khon Kaen 40002, 2Department of Botany, Faculty of Science, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

A taxonomic study of ferns in Phuchongnayoi National Park, Ubon Ratchathani Province was conducted
between January 2000 and January 2001. Twenty families, 36 genera and 70 species were enumerated.
Descriptions and keys to families, genera and species, line drawings, photographs, distributional and
ecological data are provided. Pollen morphology of 20 studied species were examined with light and
scanning electron microscopes. Aperture, perispore, perispore sculpturing or exine sculpturing, size and
shape were found to be useful for classification.
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โครโมโซมแอทลาสของพันธุไมวงศเปลา (Euphorbiaceae) ในประเทศไทย 2002
พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง, ทยา เจนจิตติกุล และ เชฏฐ สาทรกิจ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถ. พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ฐานขอมูลโครโมโซมแอทลาสของพันธุไมวงศเปลา (Euphorbiaceae) ในประเทศไทย ป 2002 จัดทําขึ้นเพื่อใชเปน
เอกสารอางอิงขอมูลการศึกษาเซลลพันธุศาสตรของพันธุไมวงศเปลา (Euphorbiaceae) ในประเทศไทย โดยมีขอมูลพันธุพืช
วงศเปลา 207 ตัวอยาง ประกอบดวยพืชที่ระบุชนิดแลว 49 สกุล 161 ชนิด 14 พันธุ และพืชที่ยังไมไดระบุชนิดอีก 32 ตัวอยาง
รายละเอียดของขอมูลประกอบดวย ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อพื้นเมือง วาไรตี้ ชื่อพันธุ ลักษณะนิสัย แหลงที่อยู คอลเลคชั่นนัมเบอร
ที่ทําการศึกษา โดยมีการแสดงผลการศึกษาจํานวนโครโมโซมเปนจํานวนดิพลอยด (2n) และ/หรือ จํานวนแฮพลอยด (n) และ/
หรือ จํานวนโครโมโซมพื้นฐาน (x) พรอมทั้งแสดงรูปรางลักษณะการจับคูของโครโมโซม โดยมีรูปภาพของโครโมโซมและพืช
ทุกชนิดที่นํามาศึกษา ฐานขอมูลนี้จัดเรียงตามลําดับอักษรของสกุลตามดวยคําระบุชนิดและพันธุตามลําดับ
Chromosome Atlas of Euphorbiaceae in Thailand 2002
P. Soontornchainaksaeng, T. Jenjittikul and J. Sathornkich
Department of Plant Science, Faculty of Science, Mahidol University, Rama VI Road, Rajdhevee, Bangkok 10400

This database had been created as a practical tool to indicate primary data of chromosome numbers of
Euphorbiaceae investigated in Thailand up until the year 2002. Chromosome numbers of 207 samples
consisting of 32 unidentified plants, 14 cultivars, 161 species and 49 genera were recorded. This database
presents genus, scientific name, local name, variety and cultivar along with plant habit, locality of plant
collection and plant collection numbers. Chromosome numbers are recorded as 2n and/ or n and or x which
can be searched by species, local name or collection number. The data are ordered alphabetically by genera
then by specific epithet. Chromosome and plant figures of most species studied are presented.
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การศึกษาเรณูวิทยาของพืชวงศเปลาในประเทศไทย
โกสุม พีระมาน1, ชุมพล คุณวาสี1, กัญดา เกษตรสินสมบัติ 2 และ รัฐพงศ พวงทับทิม1
1
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 10700

ละอองเรณูของพืชวงศเปลาที่พบในประเทศไทยทั้งจากตัวอยางสดและตัวอยางพันธุไมแหงจํานวน 68 สกุล 216 ชนิดถูกนํามา
ผานกระบวนการอะซีโตไลซิส เพื่อศึกษาลักษณะสัณฐานของเรณูดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสง และกลองจุลทรรศนอิเลคตรอ
นแบบสองกราด การวัดขนาดของสวนตางๆ และการศึกษาลักษณะสัณฐานของละอองเรณู ศึกษาจากเรณูอยางนอย 10 ละออง
เรณูในตัวอยางพืชแตละชนิด ดวยกลองจุลทรรศน Nikon AFX 35 การศึกษาลักษณะภายนอกของเรณูอยางละเอียดพรอม
ภาพถายใชกลองจุลทรรศนอเิ ลคตรอนแบบสองกราด JEOL JSM 5410 LV. ผลการศึกษาพบวาเรณูของพืชวงศเปลามีความ
หลากหลายสูงทั้งลักษณะของชองเปด และลวดลายของผนังเรณู ซึ่งนํามาใชในการจัดกลุมเรณูไดถึง 61 รูปแบบ ลักษณะ
สัณฐานวิทยาของเรณูมีแนวโนมที่สามารถนํามาใชเปนลักษณะในการจัดจําแนกพืชวงศนี้ไดในหลายระดับ แมแตในระดับชนิด
Palynological Study of Euphorbiaceae in Thailand
1

K. Pyramarn , C. Khunwasi1, K. Kasetsinsombat2 and R. Puangtaptim1
1
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330
2
Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok 10700

Pollen materials obtained from fresh and herbarium specimens of 68 genera and 216 euphorbiaceaous
species found in Thailand were acetolysed. Measurement and morphological observations were made under
a Nikon AFX 35, using x10 eyepieces and a x100 immersion objective. All measurements were based on at
least 10 pollen grains. External ultrastructures of pollen grains were observed by scanning electron
microscope. The SEM micrographs were taken using a JEOL JSM 5410 LV. A conspicuous morphological
diversity of euphorbiaceous pollen is evident from 61 pollen types, which are established and described in
the present study. This diversity is mainly based on the various types of apertural system and ornamentation.
Pollen morphology has potential to be used to identify different taxonomic ranks in this family, even to
species level.
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ความหลากหลายของพรรณไมบริเวณวนอุทยานน้ําตกขุนกรณ จังหวัดเชียงราย
ทวีศักดิ์ บุญเกิด1, อบฉันท ไทยทอง1, บุศบรรณ ณ สงขลา1, จิรายุพิน จันทรประสงค2, รสริน พลวัฒน1, ปริญญนุช กลิ่นรัตน1, ปยพงษ
ราชตา1, สุชาดา วงศภาคํา1 และ ภาณุ กัมพลานนท3
1
หนวยปฎิบัติการวิจัยพรรณไมประเทศไทย ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330, 2สวนหลวง ร. 9 สุขุมวิท 103 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260, 3วนอุทยานน้ําตกขุนกรณ อ. เมือง จ. เชียงราย 57000

วนอุทยานน้ําตกขุนกรณตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ 18 ตร.กม. สภาพพื้นที่เปนภูเขาสลับซับซอน มีความสูง
จากระดับน้ําทะเล 580-1,635 เมตร ชนิดปาที่พบสวนใหญเปนปาเบญจพรรณและปาดิบเขา จากการสํารวจและเก็บตัวอยาง
พรรณไมระหวางเดือนมกราคม 2540 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2542 เก็บตัวอยางพรรณไมได 1,976 หมายเลข สามารถจําแนก
และตรวจสอบพืชมีเนื้อเยื่อทอลําเลียงไดทั้งหมด 771 ชนิด 11 ชนิดยอย 41 พันธุ จัดอยูใน 453 สกุล 135 วงศ 3 วงศยอย เปน
เฟรนและพืชกลุมใกลเคียงเฟรน 151 ชนิด 11 พันธุ พืชเมล็ดเปลือย 3 ชนิด และไมดอก 617 ชนิด 11 ชนิดยอย และ 30 พันธุ
ผลการศึกษาพบวาพืชที่มีจํานวนชนิดมากที่สุดคือไมดอกในวงศกลวยไม (Orchidaceae) พบ 77 ชนิด 41 สกุล รองลงมาคือ
เฟรนในวงศ Polypodiaceae พบ 39 ชนิด 2 พันธุ 14 สกุล พืชที่รายงานพบเปนครั้งแรกจากการศึกษาครั้งนี้มี 6 ชนิด 3 พันธุ
นอกจากนี้ยังพบพืช 24 ชนิด 1 ชนิดยอย 2 พันธุเปนพืชถิ่นเดียวที่พบเฉพาะในประเทศไทย และอีก 3 ชนิด คือ Olax sp.,
Curcuma aff. stenochila และ Zingiber aff. rubens อาจเปนพืชชนิดใหมของโลก
Plant Diversity at Khun Korn Waterfall Forest Park, Chiang Rai Province
T. Boonkerd1, O. Thaithong1, B. Na Songkhla1, C. Chantharaprasong2, R. Pollawatn1, P. Klinratana1, P. Rachata1,
S. Wongpakam1 and P. Kumpalanon3
1
Plants of Thailand Research Unit, Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan,
Bangkok 10330, 2Suan Luang Rama IX, Sukhumvit 103 Rd., Pra-ves, Bangkok 10260, 3Khun Korn Waterfall Forest
Park, Muang, Chiang Rai 57000

Khun Korn Waterfall Forest Park is situated in Muang district, Chiang Rai Province, and covers a
mountainous area of approximately 18 km2 from 580 to 1,635 metres above mean sea level. Mixed
deciduous and lower montane forests are the main forest types found in the park. Exploration and collection
of botanical specimens was made from January 1997 to November 1999. One thousand nine hundred and
seventy-six (1,976) specimens of vascular plants were collected. They were classified into 771 species, 11
subspecies and 41 varieties of 453 genera, 135 families and 3 subfamilies. Among these, 151 species and 11
varieties were pteridophytes, 3 species were gymnosperms and 617 species, 11 subspecies and 30 varieties
were flowering plants. The greatest number of species occurred in the Orchidaceae, which comprised 77
species in 41 genera. The second most species-rich family was the Polypodiaceae, which included 39 species
and 2 varieties in 14 genera. Six species and 3 varieties were newly recorded for Thailand, whilst Olax sp.,
Curcuma aff. stenochila and Zingiber aff. rubens are expected to be new species.
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พรรณพืชใหมในวงศบุก บอน (Araceae)
ดวงใจ ศุขเฉลิม
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

จากการศึกษาทางอนุกรมวิธานของพรรณพืชวงศบุก บอน ในประเทศไทย โดยการสํารวจและเก็บตัวอยางจากพื้นที่ที่มีความ
หลากหลายของลักษณะทางนิเวศวิทยา มีการคนพบพรรณพืชใหมที่จัดวาเปนพืชชนิดใหมของโลก (new species) และพืชที่
พบครั้งแรกในประเทศไทย (new record) พบ new species ในสกุล Aglaonema, Amorphophallus และ Typhonium ซึ่งสกุล
หลังพบมากที่สุด โดยพบในสกุล Amorphophallus ประมาณ 9 ชนิด และสกุล Typhonium ประมาณ 17 ชนิด ตัวอยางเชน
กาบเชิงเทียน Aglaonema chermsiriwattanae D. Sookchaloem, บุก Amorphophallus albispathus Hett., บุกสีน้ําตาล
Amorphophallus atroviridis Hett., กรกนก Typhonium smitinandii D. Sookchaloem et. J. Murata, กรทัศน Typhonium
saraburiense Sookchaloem, Hett.& J. Murata, กรพรรณ Typhonium reflexum Hett..& Sookchaloem, และ Typhonium
pusillum Sookchaloem, Nguyen V.D. & Hett. ฯลฯ. มีการพบ new record จากพืชสกุล Alocasia, Amorphophallus,
Homalomena, Piptospatha, Pothos และ Rhaphidophora ตัวอยางเชน Alocasia acuminata Schott, Amorphophallus
haematospadix Hook. f., Homalomena pygmae (Hassk.) Engl., Piptospatha perakensis (Engl.) N.E.Br., Pothos kingii
Hook.f., และ Rhaphidophora hongkongensis Schott ฯลฯ. โดยเฉพาะสกุล Piptospatha จัดวาเปนพืชสกุลใหมที่พบครั้งแรก
ในประเทศไทย ในการศึกษาพืชวงศนี้คาดวาจะมีการพบพืชชนิดใหมเพิ่มขึ้นอีกในบางสกุล และไดจัดทําคําอธิบายลักษณะ
สําคัญของพืชที่คนพบใหมไวดวย
New Taxa in Araceae
D. Sookchaloem
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

Systematic studies of Araceae were conducted by surveying and collecting specimens from various
vegetation types in Thailand. New species and records were found in the genera Aglaonema,
Amorphophallus and Typhonium. Most of them were found in the latter genus. Nine and seventeen species in
Amorphophallus and Typhonium are recognized to be new, respectively, for instance, Aglaonema
chermsiriwattanae D. Sookchaloem, Amorphophallus albispathus Hett., Amorphophallus atroviridis Hett.,
Typhonium smitinandii D. Sookchaloem et J. Murata, Typhonium saraburiense Sookchaloem, Hett. & J.
Murata, Typhonium reflexum Hett. & Sookchaloem, Typhonium pusillum Sookchaloem, Nguyen V.D. &
Hett., etc. New records were found in the genera Alocasia, Amorphophallus, Homalomena, Piptospatha,
Pothos and Rhaphidophora, for instance, Alocasia acuminata Schott, Amorphophallus haematospadix
Hook.f., Homalomena pygmae (Hassk.) Engl., Piptospatha perakensis (Engl.) N.E.Br., Pothos kingii Hook.f.
and Rhaphidophora hongkongensis Schott, etc. In particular, Piptospatha is recogized as a new generic
record. In the present study, more taxa are expected to be new in some genera. The characteristics of new
taxa are described.
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พรรณไมวงศไมกอของไทย
จําลอง เพ็งคลาย1, ธีรวัฒน บุญทวีคุณ2, ธวัชชัย วงศประเสริฐ2, พงษศักดิ์ พลเสนา2, ทนงศักดิ์ จงอนุรกั ษ2
1
ราชบัณฑิต สํานักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสถาน ในพระบรมมหาราชวัง ถนนหนาพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
2
กลุมพฤกษศาสตรปาไม ฝายวนวัฒนวิจยั และพฤกษศาสตร กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

พรรณไมวงศกอ (Fagaceae) เกือบทุกชนิดเปนไมใหญที่ขึ้นตามภูเขาสูง ในประเทศไทยมี 4 สกุล คือ สกุลกอเดือยหรือกอ
หนาม สกุลกอตาหมู สกุลกอตลับ และสกุลกอสามเหลี่ยม ประเมินวามีจํานวนประมาณ 110 ชนิด มีการใชประโยชนจากเนื้อไม
เพื่อสิ่งปลูกสราง ทําถังชั้นดีบมเหลาและเบียร น้ําฝาดจากเปลือกใชฟอกหนัง เนื้อในของเมล็ดใชเปนอาหารได และที่สําคัญเปน
กลุมพืชหลักในการคลุมดินบนภูเขาสูงอันเปนแหลงของตนน้ําในทุกภูมิภาคของประเทศ วัตถุประสงคของโครงการเพื่อใหทราบ
ชนิดและลักษณะรูปรางแตละชนิดของพรรณไมวงศกอของไทยทั้งหมด ถิ่นกําเนิดตามธรรมชาติ ความสัมพันธตอสิ่งแวดลอม
ของสังคมพืชที่ไมวงศกอขึ้นอยู การใชประโยชนจากไมวงศกอของไทยเทาที่เปนอยูและที่นาจะเปน เพื่อเปนฐานขอมูลของ
ทรัพยากรไทยในดานพันธุพืชและเปนสวนชวยจัดทําพรรณไมของประเทศไทยไดสําเร็จสมบูรณเร็วขึ้น โดยทําการศึกษาพันธุ
ไมที่เก็บไวตามหอพรรณไม และสํารวจเพิ่มในเขตภาคเหนือที่อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่อุทยานแหงชาติภูกระดึง จังหวัดเลย ภาคตะวันออกที่เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ภาคใตที่อุทยานแหงชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดรวมทั้งสิ้น 486 หมายเลข ทุกตนติดหมายเลขประจําตนเพื่อ
ติดตามเก็บใหไดความสมบูรณทั้งดอกและผล ตัวอยางพรรณไมจะนํามาประกอบเพื่อความสมบูรณในการศึกษารูปลักษณะรวม
กับพรรณไมที่มีการเก็บมากอนที่รักษาไวตามหอพรรณไมหลักในประเทศและตางประเทศตอไป
Fagaceae of Thailand
C. Phegklai1, T. Boonthavikoon2, T. Wongprasert2, P. Pholsena2 and T. Jonganurak2
Fellow of the Academy of Sciences, Royal Institute of Thailand 10200, 2 The Forest Herbarium, National Parks,
Wildlife and Plant Conservation Department, Bangkok 10900

1

In the family Fagaceae or the “oak group”, most species are large trees. So far as we know, this family is
composed of 4 genera, namely Castanopsis, Lithocarpus, Quercus and Trigonobalanu. It is thought that not
less than 110 species occur in Thailand, and many of them are used as wood for construction, bark for
tanning, and fruits for food, as well as being the main trees of watershed areas. This research aims to study
morphology, classification, genetic distribution, ecology, and utilization of each species. This plant database
will fulfill the family Fagaceae in the Flora of Thailand Project. Data were collected from plant specimens in
the herbarium and from specimens collected in the field from Doi Inthanon National Park, Chiang Mai, Phu
Kradung National Park, Loei, Khao Soidao Wildlife Sanctuary, Chanthaburi and Khao Luang National Park,
Nakhon Si Thammarat. Permanent number tags were placed on 486 trees. Plant specimens will be studied in
more detail and compared with type specimens in the main herbaria of the world.
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การศึกษาความหลากชนิดของไมสกุลไทรในเขตรักษาพันธุสัตวปา ฮาลา –-บาลา
จังหวัดยะลา และ นราธิวาส
ภานุมาศ จันทรสวุ รรณ1 และ ศิริพร ทองอารีย 2
1
กองวิจัยธรรมชาติวิทยา องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
2
สถานีวิจัยสัตวปา ปาพรุ ปาฮาลา – บาลา อ. แวง จ. นราธิวาส 96160

การศึกษาความหลากชนิดของไมสกุลไทรในเขตรักษาพันธุสัตวปา ฮาลา – บาลา มีเปาหมายหลักเพื่อสํารวจหาจํานวนชนิดไม
สกุลไทรในพื้นที่แหงนี้ อันจะเปนประโยชนตอมนุษยและสัตวปา โดยการสํารวจและเก็บตัวอยางตามแนวสํารวจที่กําหนดไว 10
เสนทาง ซึ่งครอบคลุมทุกสภาพพื้นที่ และเฝาสังเกตดูชนิดสัตวที่เขามากินผลไทรเปนอาหาร จากการศึกษาสํารวจพบไมสกุล
ไทร 50 ชนิด และสัตวปาไมนอยกวา 40 ชนิด ที่กินผลไทรเปนอาหาร ซึ่งแบงเปนกลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 15 ชนิด และนก 25
ชนิด นอกจากสัตวปาแลว พบวามนุษยยังไดนํายอดออนและหนวยผลของไมสกุลไทรมากินเปนอาหารไมนอยกวา 4 ชนิด
Species Diversity of Ficus L. in Hala – Bala Wildlife Sanctuary,
Yala and Narathiwat Provinces
B. Chantarasuwan1 and S. Thong-aree2
1
Natural History Museum, National Science Museum, Klong Laung, Patumthani 12120, 2Hala - Bala Wildlife Research
Station, Weang, Narathiwat 96160

An intensive study of the species diversity of figs was done in Hala - Bala Wildlife Sanctuary. The aim was
to investigate the species richness of figs in the area and to determine their beneficial values for local humans
and wildlife. By survey and specimen collection along 10 transect lines, which were designed to cover all
important habitat types, the utilization of figs by wildlife species and humans was able to be observed and
recorded in the field. There were altogether 50 fig species and about 40 wildlife species, i.e., about 15
mammal and 25 bird species, came to visit them at fruiting time. Concerning human use, only 4 fig species,
whose tender shoots and sweet fruits were used, were found to be of importance to humans.
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ความหลากหลายของชนิดพันธุไมปาเชิงปริมาณในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน
ดนัย แสนจันทอง (นักศึกษา), สุนทร คํายอง (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200

ศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุไมเชิงปริมาณในปาชนิดตางๆ พื้นที่อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ตั้งแตเดือน
กันยายน พ.ศ. 2545 ถึงสิงหาคม 2546 โดยใชวิธีการวางแปลงสุมตัวอยางที่มีขนาด 40 X 40 เมตร ภายในแบงออกเปนแปลง
ยอยขนาด 10 X 10 เมตร จํานวน 16 แปลง สุมตัวอยางในปาแตละชนิดโดยใหครอบคลุมพื้นที่ยอดเขา ไหลเขา และเชิงเขา ใช
แปลงสุมตัวอยางทั้งหมด 100 แปลง โดยลงพิกัดของแปลงสุมตัวอยางแตละแปลงในแผนที่ 1:50,000 บันทึกระดับความสูงของ
พื้นที่และชนิดของหินตนกําเนิดดิน ในแตละแปลงทําการวัดขนาดของลําตนที่ระดับอก (1.3 เมตรจากพื้นดิน) ประมาณคาความ
สูงและขนาดของทรงพุมของตนไมทุกตนและทุกชนิดที่มีความสูง 1.5 เมตรขึ้นไป พรอมทั้งระบุการขึ้นอยูในแปลงยอยแตละ
แปลง เลือกแปลงยอย 2 แปลงบริเวณตรงกลางของแปลงใหญสําหรับศึกษาจํานวนพืชพื้นลางและกลาไม วินิจฉัยการกระจาย
จํานวนประชากรและสถานภาพของพันธุไมแตละชนิด ศึกษาลักษณะดินในปาแตละชนิด ไดแก ชนิดของดิน คุณสมบัติทาง
กายภาพและทางเคมี รวมทั้งปริมาณการสะสมธาตุอาหารจากการศึกษาพบวามีปาไมทั้งหมด 4 ชนิด คือ ปาเบญจพรรณ ปา
เต็งรัง ปาสน และปาดิบเขา ปาสนแบงออกเปนปาสนผสมปาเต็งรังและปาสนผสมปาดิบเขา ในหลายพื้นที่นั้นมีปาขึ้นผสมกัน
จากการวางแปลงสํารวจไปแลว 72 แปลง พบวา จํานวนชนิดพันธุไมในปาเบญจพรรณ ปาเบญจพรรณผสมปาเต็งรัง ปาเต็งรัง
ปาเต็งรังผสมปาสนและปาสนผสมปาดิบเขา เทากับ 87, 121, 79, 55 และ 74 ตามลําดับ สําหรับปาดิบเขาอยูระหวางการ
ทําการศึกษา มีปจจัยหลายอยางที่ทําใหความหลากหลายของชนิดพันธุไมผันแปรไปตามพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สภาพภูมิ
ประเทศ ความสูงจากระดับน้ําทะเล หินตนกําเนิดดิน ความชื้น ดิน ฯลฯ พบทั้งหินปูน หินแกรนิตและหินตะกอน ซึ่งมีอิทธิพล
ตอลักษณะดิน
Quantitative Floral Diversity of Forests in Pang Ma Pha District,
Mae Hong Son Province
D. Seanchanthong (Graduate Student), S. Khamyong (Thesis Advisor)
Department of Soil Science and Conservation, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Muang, Chiang Mai
50200

The floral diversity of different forests in Pang Ma Pha District, Mae Hong Son Province, was studied from
September 2002 and August 2003 using a quantitative approach. A quadrat method was applied using a plot
size of 40 X 40 m with 16, 10 X 10 m subplots inside. A total of 100 plots were used. These plots were
located on a 1:50,000 topographic map with parent rock indicated. In each plot, for all trees and woody
climbers (>1.5 m height), the stem girth (1.3 m above ground), was measured and the height and crown
width estimated. The numbers of seedlings and ground-cover species were counted in two subplots located at
the center of the plot. Distribution, population abundance and status of each plant were determined. Soil
characteristics including soil type, physical and chemical properties as well as nutrient accumulation in these
forests were studied. Four forest types were determined in this district: mixed deciduous forest (MDF), dry
dipterocarp forest (DDF), pine forest (PF) and lower montane forest (LMF). There were 87, 121, 79, 55 and
74 species of trees and woody climbers in MDF, MDF-DDF, DDF, PF-DDF and PF-LMF, respectively.
Many factors influenced floral diversity, particularly topography, altitude, parent rock, moisture and soil.
Limestone, granitic and sedimentary rocks were present in this area, which further influenced soil
characteristics.
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กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของพืชวงศกระเชาสีดา (Aristolochiaceae)ในประเทศไทย
เอื้อมพร จันทรสองดวง (นักศึกษา), อัจฉรา ธรรมถาวร (อาจารยทปี่ รึกษา), ประนอม จันทรโณทัย (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ. เมือง จ. ขอนแกน 40002

ศึกษากายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของพืชวงศกระเชาสีดา (Aristolochiaceae) จํานวน 2 สกุล 16 ชนิด ที่เก็บจากพื้นที่ทั่ว
ประเทศไทย ระหวางเดือนสิงหาคม 2543 ถึงเดือนมีนาคม 2545 โดยศึกษาลักษณะกายวิภาคศาสตรของเนื้อเยื่อชั้นผิวใบจาก
การลอกผิวใบ การตัดตามขวางแผนใบ กานใบ ลําตน ลําตนใตดิน ราก ตัดตามยาวลําตนดวยกรรมวิธีพาราฟน และศึกษา
ลักษณะของเซลลในลําตนทุติยภูมิโดยการยุยเซลล ลักษณะกายวิภาคศาสตรของแผนใบที่นํามาใชในการระบุชนิดพืชที่ศึกษา
ไดแก รูปรางของเซลลในเนื้อเยื่อชั้นผิว การมีหรือไมมีขน ชนิดและบริเวณที่ปรากฏของขนและปากใบ การมีหรือไมมีเซลลซิลิ
กา เซลลหลั่ง ปุมเล็กที่เนื้อเยื่อชั้นผิว แถบเซลลสเกลอเรงคิมาในคอรเทกซของเสนกลางใบ การเรียงตัวของเซลลในมีโซฟลล
การมีหรือไมมีเซลลซิลิกาหรือเซลลหลั่งในมีโซฟลล รูปรางและจํานวนชั้นของเซลลแพลิเซดและลักษณะของขอบใบ ลักษณะ
กายวิภาคศาสตรของกานใบที่นํามาใชในการระบุชนิดพืชที่ศึกษาไดแก รูปรางในภาคตัดขวาง การมีหรือไมมีปากใบในเนื้อเยื่อ
ชั้นผิว ขนและชนิดของขน การมีหรือไมมีแถบเซลลสเกลอเรงคิมาหรือแถบเซลลพาเรงคิมาในคอรเทกซของกานใบ และรูปแบบ
การเรียงตัวของมัดทอลําเลียง ลักษณะกายวิภาคศาสตรของลําตนที่นํามาใชในการระบุชนิดพืชที่ศึกษาไดแก รูปรางใน
ภาคตัดขวาง การมีหรือไมมีขนและชนิดของขน รูปรางและจํานวนของมัดทอลําเลียง ชองวางกลางลําตน และลักษณะของไสไม
สวนลักษณะกายวิภาคศาสตรของรากไดแก การมีหรือไมมีเพอริเดิรมและเซลลหลั่ง ชนิดของสตีล ชนิดของเซลลสเกลอเรงคิมา
ในคอรเทกซ รูปรางและจํานวนแฉกของไซเล็ม เปนลักษณะที่นํามาพิจารณาจําแนกชนิดพืชที่ศึกษาได
Comparative Anatomy of Aristolochiaceae in Thailand
A. Junsongduang (Graduate Student), A. Thammathaworn (Thesis Advisor), P. Chantaranothai (Thesis Co- Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang, Khon Kaen 40002

The comparative anatomy of 2 genera and 16 species of plants in the Family Aristolochiaceae collected from
various parts of Thailand between August 2000 to March 2002 was studied. All collected species were
investigated by lamina epidermal peel, transection of blades, petioles, stems, rhizomes and roots, longsection
and maceration of stems. Leaf blade anatomical characters which are useful for species identification are the
presence or absence of hairs, the distribution and types of hairs and stomata, shape and wall of epidermal
cells, the presence or absence of silicifield cells, secretory cells and epidermal papillae, sclerenchyma sheath
in midribs, arrangement of mesophyll cells, shape and layer number of palisade cells and types of leaf
margin. Petiole anatomical characters which are useful for species identification are the shape in transection,
the presence or absence of stomata in the epidermis, the presence or absence and types of hairs, pattern and
number of vascular bundles, presence or absence of sclerenchyma or parenchyma sheath in the cortex. Stem
anatomical characters which are useful for species identification are the presence or absence and types of
hairs, the shape and number of vascular bundles in stems and the types of pith. Root anatomical characters
which are useful for species identification are the presence or absence of periderm and secretory cells, types
of stele, types of sclerenchyma cells in the cortex and shape and number of xylem arches.
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ความหลากหลายของไบรโอไฟตบริเวณยอดเขาหลวง อุทยานแหงชาติน้ําตกหวยยาง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
สหัช จันทนาอรพินท (นักศึกษา), ทวีศักดิ์ บุญเกิด (อาจารยที่ปรึกษา), อบฉันท ไทยทอง (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การศึกษาความหลากหลายของไบรโอไฟตบริเวณยอดเขาหลวง อุทยานแหงชาติน้ําตกหวยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่
ความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,000-1,200 เมตร ไดดําเนินการระหวางเดือนพฤษภาคม 2542 - เดือนกรกฎาคม 2545 เก็บ
ตัวอยางไดทั้งสิ้น 575 หมายเลข จัดจําแนกได 81 ชนิด 51 สกุล และ 26 วงศ จัดเปนฮอรนเวิรต 1 ชนิด มอสส 42 ชนิด และลิ
เวอรเวิรต 38 ชนิด (ทัลลอยดลิเวอรเวิรต 2 ชนิด และ ลีฟฟลิเวอรเวิรต 36 ชนิด) วงศที่พบมากที่สุดคือ Lejeuneaceae พบ 7
สกุล 11 ชนิด รองลงมาคือ วงศ Plagiochilaceae และ Hypopterygiaceae มีจํานวน 7 และ 6 ชนิด ตามลําดับ เมื่อแบงตาม
ถิ่นอาศัยพบวา เปนพืชอิงอาศัย 44 ชนิด พืชขึ้นบนดิน 27 ชนิด และขึ้นอยูบนถิ่นอาศัยทั้ง 2 แบบ 10 ชนิด ในจํานวนนี้พบวา
เปนชนิดที่ไมเคยมีรายงานวาพบมากอนในประเทศไทย 11 ชนิด คือ Aerobryopsis subdivergens (Broth.) Broth., Fissidens
bogorensis Fleisch., Lejeunea discreta Lindenb., Plagiochila acanthophylla Gottsche subsp. japonica (Sande Lac.)
Inoue, P. javanica (Sw.) Dumort., P. microdonta Mitt., P. yokogurensis Steph., Plagiochilion oppositus (Reinw., Blume
et Nees) S. Hatt., Rhodobryum ontariense (Kindb.) Kindb., Spruceanthus semirepandus (Nees) Verd. และ
Symphyogynopsis filicum (Nadeaud) Grolle และพบวาเปนพืชเฉพาะถิ่นของประเทศไทย 1 ชนิด คือ Radula caduca
Yamada ในการศึกษาครั้งนี้ไดจัดทําคําบรรยายลักษณะโดยละเอียดของพันธุไมที่ศึกษาแตละชนิด รูปวิธานจําแนกวงศ รูป
วิธานจําแนกสกุล และรูปวิธานจําแนกชนิดรวมทั้งลักษณะทางนิเวศวิทยา การกระจายพันธุ พรอมทั้งวาดภาพลายเสนประกอบ
ตัวอยางพรรณไมแหงที่เก็บรวบรวมได เก็บรักษาไว ณ พิพิธภัณฑพืชศาสตราจารยกสิน สุวตะพันธุ ภาควิชาพฤกษศาสตร
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Bryophyte Diversity at the Summit of Khao Luang, Huai Yang Waterfall National
Park, Prachaup Khiri Khan Province
S. Chantanaorrapint (Graduate Student), T. Boonkerd (Thesis Advisor), O. Thaithong (Thesis Co-advisor)
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

Bryophyte diversity at the summit of Khao Luang, Huai Yang Waterfall National Park, Prachaup Khiri Khan
Province, was investigated from May 1999 to July 2002 at elevations ranging from 1,000 to 1,200 meters
above mean sea level. So far, 575 specimens have been collected. They were classified into 81 species, 51
genera and 26 families, including 1 species of hornwort, 42 species of moss and 38 species of liverwort (2
species of thalloid liverworts and 36 species of leafy liverworts). The common families were Lejeuniaceae,
including 11 species in 7 genera, and Plagiochilaceae and Hypopterygiaceae, including 7 and 6 species
respectively. Of the 81 collected species, 44 were epiphytes, 27 were terrestrial and 10 species occurred in
both habitats. There were 11 species which have not previously been recorded for Thailand: Aerobryopsis
subdivergens (Broth.) Broth., Fissidens bogorensis Fleisch., Lejeunea discreta Lindenb., Plagiochila
acanthophylla Gottsche subsp. japonica (Sande Lac.) Inoue, P. javanica (Sw.) Dumort., P. microdonta Mitt.,
P. yokogurensis Steph., Plagiochilion oppositus (Reinw., Blume et Nees) S. Hatt., Rhodobryum ontariense
(Kindb.) Kindb., Spruceanthus semirepandus (Nees) Verd. and Symphyogynopsis filicum (Nadeaud) Grolle;
and 1 species endemic to Thailand, namely Radula caduca Yamada. Full descriptions of all species are
given, and a key to families, genera and species for their identification has been constructed, together with
ecological data and their distributions. In addition, line drawings have also been provided. The collected dry
specimens are deposited at the Professor Kasin Suvathabhandu Herbarium, Department of Botany,
Chulalongkorn University.
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พรรณไมพื้นลางในสวนรุกขชาติไมเมืองหนาว จังหวัดเชียงใหม
วังวร สังฆเมธาวี (นักศึกษา), วิไลวรรณ อนุสารสุนทร (อาจารยที่ปรึกษา), เจ. เอฟ. แมกซเวลล (อาจารยที่ปรึกษารวม)
หอพรรณไม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200

สวนรุกขชาติไมเมืองหนาว อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่ประมาณ 500 ไร (0.8 กม.2) เปนพื้นที่ปาที่ตอเนื่องกับอุทยาน
แหงชาติแมโถ ที่ระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล 950-1,125 เมตร สภาพโดยทั่วไปเปนปากอผสมเต็งรังและมีสนกระจายอยู
หางๆ (deciduous dipterocarp–oak with some pine forest) บนเนินเขาสลับกับหุบเขา บนชั้นหินแกรนิต พรรณไมเดนใน
พื้นที่คือเหียง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. var. obtusifolius: Dipterocarpaceae) และไมวงศกอ (Fagaceae)
หลายชนิด ไดทําการสํารวจพรรณไมพื้นลางประเภทมีทอลําเลียงที่มีการออกดอกผล หรือผลิตสปอร โดยมีความสูงไมเกิน 1.5
เมตรเดือนละ 2 ครั้ง เปนเวลา 1 ป ตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2545 ทําการบันทึกชีพลักษณ
(phenology) ถิ่นที่อยู และความมากนอยของแตละชนิด พบวาพื้นที่ศึกษามีลักษณะถิ่นที่อยู (habitat) 3 แบบยอย คือ 1) พื้นที่
ปาเสื่อมโทรมที่มีไฟปา ซึ่งเปนพื้นที่สวนใหญ 2) พื้นที่ชุมน้ําขนาดเล็ก (open bog/marsh areas) 3) พื้นที่ริมหวยที่มีน้ําตาม
ฤดูกาล (seasonal stream) และมีไผปกคลุม จากการสํารวจพบพรรณไมพื้นลาง 59 วงศ 180 สกุล 262 ชนิด แบงเปนพืชใบ
เลี้ยงเดี่ยว 12 วงศ พืชใบเลี้ยงคู 37 วงศ และกลุมเฟรน 10 วงศ โดยวงศที่พบมากที่สุดคือวงศดาวเรือง (Compositae) พบ 20
สกุล 30 ชนิด รองลงมาคือ วงศถั่ว (Leguminosae, Papilionoideae) พบ 10 สกุล 29 ชนิด สกุล Crotalaria เปนสกุลที่พบมาก
ที่สุดถึง 10 ชนิด สวนกลุมพืชที่ปกคลุมพื้นที่มากที่สุดคือวงศหญา (Gramineae) ทั้งนี้พรรณไมสวนมากเปนพืชลมลุกผลัดใบที่
มีอายุหลายป (perennial, deciduous herb) คิดเปนรอยละ 65 และเปนกลุมพืชอายุสั้นปเดียว (annual herb) รอยละ 25.3
นอกจากนี้ยังพบวาเดือนตุลาคมมีจํานวนพืชออกดอกมากที่สุดรวม 94 ชนิด พืชวงศกลวยไม (Orchidaceae) แมจะพบถึง 21
ชนิด แตจํานวนประชากรในแตละชนิดมีนอยมากและเสี่ยงตอการสูญพันธุจากพื้นที่ ประกอบกับปจจุบันยังขาดการอนุรักษและ
การควบคุมการบุกรุกปา ปาแหงนี้จึงเปนพื้นที่ที่ควรมีการอนุรักษ อีกทั้งยังมีความเหมาะสมในการพัฒนาเปนแหลงศึกษา
ธรรมชาติ รวมทั้งการจัดการเรือนเพาะชําเพื่อการฟนฟูปา
Vascular Ground Flora at Mai Muang Nao Arboretum, Chiang Mai Province
W. Sankamethawee (Graduate Student), V. Anusarnsunthorn (Thesis Adviser), J. F. Maxwell (Thesis Co-adviser)
CMU Herbarium, Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang, Chiang Mai, 50200

A study of the vascular ground flora was done at Mai Muang Nao Arboretum in Hod District, Chiang Mai
Province. The area includes 0.8 km2 of deciduous dipterocarp-oak with some pine forest on granite bedrock
at 950-1,125 meters elevation and is adjacent to Mae Toh National Park. The study site is dominated by
Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. var. obtusifolius (Dipterocarpaceae) and many species of
Fagaceae. Fieldwork was done twice a month from March 2001 to February 2002. This included collecting
specimens of vascular ground flora up to c. 1.5 meter tall, as well as recording plant phenology, habitats, and
abundance for each species. There are three main habitats, viz. 1) open, fire-damaged, degraded areas, 2)
open bog/marsh areas, and 3) shaded areas with bamboo thickets along the seasonal stream. There are 59
families, 180 genera, and 262 species of vascular plants. The number of families of monocotyledons,
dicotyledons, and pteridophytes, are 12, 37, and 10, respectively. The most common family is Compositae
with 30 species, then Leguminosae, Papilionoideae with 29 species, including 10 species of Crotalaria – the
most common genus there. Gramineae (grasses) is the most abundant family and is found throughout the
area. Sixty five percent of the ground flora species are deciduous herbs and 25.3 % are annual. The peak
flowering period is in October with 94 species. Orchidaceae has 21 species, but most have medium and rare
abundances and some species have only a few individuals. This area is clearly in need of protection and it
would be an excellent site to promote nature education as well as develop a nursery for forest restoration.
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การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุล Argyreia Lour. (Convolvulaceae) ในประเทศไทย
ปวีณา ไตรเพิ่ม (นักศึกษา), ชุมพล คุณวาสี (อาจารยที่ปรึกษา), บุศบรรณ ณ สงขลา (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุล Argyreia Lour. (Convolvulaceae) ในประเทศไทย ระหวางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2544 ถึง
เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2546 จากตัวอยางพืชที่ไดสํารวจและเก็บใหมพรอมทั้งตัวอยางพันธุไมแหงที่เก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑ
พืช 7 แหงในประเทศไทย ไดแก พิพิธภัณฑพืชศาสตราจารยกสิน สุวตะพันธุ (BCU), พิพิธภัณฑพืชกรุงเทพ (BK), พิพิธภัณฑ
พืชหอพรรณไม กรมปาไม (BKF), พิพิธภัณฑพืช ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU),
พิพิธภัณฑพืช ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (KKU), พิพิธภัณฑพืชภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ (PSU) และ พิพิธภัณฑพืชสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ (QSBG) พบพืชสกุลนี้ในประเทศไทย 27 ชนิด 1 พันธุ ไดบรรยายลักษณะพืชอยางละเอียด สรางรูปวิธานจําแนกชนิด
วาดภาพลายเสน และถายภาพ การศึกษาครั้งนี้พบพืชถิ่นเดียว จํานวน 8 ชนิด คาดวาเปนพืชที่พบครั้งแรกในประเทศไทย
จํานวน 2 ชนิด คือ Argyreia fulvocymosa C.Y. Wu var. fulvocymosa และ Argyreia thorelii Gagnep. ไมสามารถระบุชนิด
ได 3 ชนิด การศึกษาละอองเรณูของพืชสกุลนี้ จํานวน 21 ชนิด และ 1 พันธุ ดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสงและกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด พบวาเรณูมีลักษณะเปนเม็ดเดี่ยว สมมาตรแบบรัศมี มีขั้วแบบ apolar มีชองเปดแบบ
polypantoporate รูปรางแบบ spheroidal ขนาดของเรณู 83-118 ไมโครเมตร มีลวดลายของผนังชั้นนอกแบบ echinate ซึ่ง
ลักษณะสัณฐานวิทยาของเรณูไมสามารถนํามาใชจําแนกระดับชนิดได พรอมนี้ไดแสดงภาพของเรณูจากกลองจุลทรรศนและ
กลองจุลทรรศอิเล็กตรอนแบบสองกราด
Taxonomic Study of Argyreia Lour. (Convolvulaceae) in Thailand
P. Traiperm (Graduate Student), C. Chunwasi (Thesis Advisor), B. Na Songkhla (Thesis Co-advisor)
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

A taxonomic study of Argyreia Lour. in Thailand was carried out between May 2001 and February 2003
based on collection of fresh materials as well as on herbarium specimens deposited at seven herbaria in
Thailand. The herbaria were: the Professor Kasin Suvatabhandhu Herbarium (BCU); the Bangkok
Herbarium (BK); the Forest Herbarium (BKF); the Herbarium, Department of Biology, Faculty of Science,
Chiang Mai University (CMU); the Herbarium, Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen
University (KKU); the Herbarium, Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkhla
University (PSU) and the Queen Sirikit Botanic Garden Herbarium (QSBG). There were found 27 species
and one variety. Descriptions, a key to species, illustrations and photographs were prepared. Eight species
are endemic to Thailand, two are new records for Thailand, viz. Argyreia fulvocymosa C.Y. Wu var.
fulvocymosa and Argyreia thorelii Gagnep., and 3 new species are expected. Pollen morphology of 21
species and one variety were also studied by light microscope and scanning electron microscope. The pollen
is monad, has radial symmetry, and is apolar. The aperture is polypantoporate. The shape of pollen grains is
spheroidal. Pollen grain size ranges from 83-118 microns. The exine is echinate. The pollen does not provide
good taxonomic characters for species identification. Photographs from light microscope and scanning
electron microscope of pollen also have been added.
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การศึกษาอนุกรมวิธานของพรรณไมสกุล Alocasia (Schott) G. Don
และ Colocasia Schott (Araceae) ในประเทศไทย
ธีรวุฒิ แสงนิล (นักศึกษา), ดวงใจ ศุขเฉลิม (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาอนุกรมวิธานของพรรณไมสกุล Alocasia (Schott) G. Don และสกุล Colocasia Schott ในประเทศไทย ดําเนินการ
โดยทําการสํารวจเก็บรวบรวมตัวอยางพรรณไมจากแหลงธรรมชาติตามภูมิภาคตางๆ
นําตัวอยางพรรณไมมาวิเคราะห
เปรียบเทียบกับตัวอยางพรรณไมแหงเพื่อจําแนกชนิด พบพรรณไมในสกุล Alocasia 8 ชนิด ดังนี้ เอาะนก A. acuminata
Schott ขึ้นในปาดิบใกลลําธารหรือบริเวณเขาหินปูน กระดาดขาว A. alba Schott พบขึ้นในปาดิบแลง วานนกคุม A. cucullata
(Lour.) G. Don ปลูกเปนไมประดับในที่โลงแจง กระดาดเขียว A. indica (Roxb.) Schott พบขึ้นในปาที่ถูกทําลายหรือที่โลงแจง
กะเจาะนก A. longiloba Miq. พบทั่วไปในปาตามลําธาร ซึ่งมีลักษณะคลายแกวหนามา A. denudata Engl. ซึ่งถูกเปลี่ยนเปน
ชื่อพองของ A. longiloba Miq. ทําให A. longiloba Miq. ประกอบดวย 2 กลุม ไดแก กลุม 'longiloba' และกลุม 'denudata' สอง
กลุมนี้มีขนาดและรูปรางของใบที่คลายกันมาก แตใบของกลุมแรกมีใบแบบกนปด สวนกลุมหลังใบไมเปนแบบกนปด กระดาด
A. macrorrhizos (L.) G. Don ขึ้นในปาดิบใกลแหลงน้ําหรือเขาหินปูนที่ชุมชื้น เมาะ A. odora (Roxb.) C. Koch มีลําตนใตดิน
ขนาดใหญ ขึ้นในปาดิบชื้นหรือที่โลงแจงใกลแหลงน้ํา มีลักษณะคลายกับกระดาดเขียว A. indica (Roxb.) Schott แตรยางคที่
ปลายชอดอกของทั้งสองชนิดนี้ตางกัน คือรยางคของเมาะเปนรองยาวแตของกระดาดเขียวรยางคเรียบและสวนยอดเกสรเพศ
เมียของเมาะแบนกลม สวนกระดาดเขียวแบนเปนแฉกคลายดาว 3-5 แฉก สวนที่ยงั ไมทราบชนิดที่แนนอนในสกุล Alocasia มี
1 ชนิด สําหรับพรรณไมในสกุล Colocasia พบ 4 ชนิด คือ บอน C. esculenta (L.) Schott ขึ้นตามที่ชื้นแฉะตามแหลงน้ํา
ทั่วไป ดอกมีกาบหุมชอดอกสีเหลือง คูน C. gigantea (Blume) Hook.f. ขึ้นในที่โลงแจง ดอกมีกาบหุมชอดอกสีขาว บอนเขา
C. fallax Schott มีขนาดเล็ก พบขึ้นบริเวณเขาหินปูนในปาดิบผสมไผ และยังไมทราบชนิดที่แนนอนอีก 1 ชนิด
Systematic Studies of Alocasia (Schott) G. Don
and Colocasia Schott (Araceae) in Thailand
T. Sangnin (Graduate Student), D. Sookchaloem (Thesis Advisor)
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

Studies of the genera Alocasia (Schott) G. Don and Colocasia Schott were conducted by survey and
collection of specimens in several regions. Living and dried plants were identified by comparison with
herbarium specimens deposited in several herbaria. Eight species of the Genus Alocasia were found,
including A. acuminata Schott, A. alba Schott, A. cucullata (Lour.) G. Don, A. indica (Roxb.) Schott and
Alocasia longiloba Miq., which is similar to A. denudata Engl. The latter is reduced to a synonym of
A. longiloba Miq. Therefore, A. longiloba Miq. consists of two groups, a 'longiloba' group and a 'denudata'
group. The first group has leaf shape and size similar to the second group but the first group differs in having
peltate leaves which are absent in the second one. A. macrorrhizos (L.) G. Don and A. odora (Roxb.)
C. Koch have stem and leaf characters similar to A. indica (Roxb.) Schott but differ in the characters of the
appendix and stigma. A. odora has a furrowed appendix and round stigma but A. indica has a smooth
appendix and star-shaped stigma. There is one species of Alocasia still in doubt. Four species of Colocasia
were found, i.e., C. esculenta (L.) Schott, C. gigantea (Blume) Hook.f, C. fallax Schott and one species of
Colocasia still in doubt. The first species generally occurs in wet areas and the flower has a yellow spathe.
The second species occurs in open areas and the flower has a white spathe. The third species has a small size
and occurs on limestone in evergreen forest mixed with bamboo. There is one species of Colocasia still in
doubt.
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การศึกษาอนุกรมวิธานของไมพุม ไมลมลุก และไมเลื้อย
ในเขตอุทยานแหงชาติปางสีดา จังหวัดสระแกว
ปวีณา ใจกระเสน (นักศึกษา), ตอศักดิ์ สีลานันท (อาจารยที่ปรึกษา), บุศบรรณ ณ สงขลา (อาจารยทปี่ รึกษารวม)
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

อุทยานแหงชาติปางสีดาตั้งอยูในจังหวัดสระแกว เปนอุทยานแหงชาติลําดับที่ 41 ของประเทศไทย เปนบริเวณที่ยังมีการศึกษา
ความหลากหลายของพันธุพืชนอยเมื่อเทียบกับพื้นที่ใกลเคียง การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพรรณพฤกษชาติ
บางสวนในบริเวณนี้ โดยดําเนินการสํารวจและเก็บตัวอยางพรรณไมพุม ไมลมลุก และไมเลื้อย ระหวางเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2544 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2545 ใน 3 เสนทางศึกษา คือ เสนทางหลักจากที่ทําการอุทยานถึงจุดชมวิวกิโลเมตรที่ 25
เสนทางทุงหญาบุตาปอด และเสนทางน้ําตกปางสีดา-ผาตะเคียน ไดตัวอยางพรรณไมทั้งสิ้น 250 หมายเลข และตรวจหาชื่อ
วิทยาศาสตรได 110 ชนิด 1 ชนิดยอย และ 7 พันธุ ใน 86 สกุล และ 30 วงศ แยกเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 25 ชนิด วงศที่พบมาก
ที่สุดคือ วงศกลวยไม (Orchidaceae) พบถึง 17 ชนิด รองลงมาคือวงศขิงขา (Zingiberaceae) พบ 6 ชนิด เปนพืชใบเลี้ยงคู 85
ชนิด 1 ชนิดยอย และ 7 พันธุ วงศที่พบมากที่สุดคือวงศดอกเข็ม (Rubiaceae) พบ 10 ชนิด 1 พันธุ รองลงมาคือวงศถั่ว
(Fabaceae) และวงศผักบุง (Convolvulaceae) วงศละ 9 ชนิด ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบ Merremia cissiodes (Lam.) Hallier
(Convolvulaceae) ซึ่งเปนพรรณไมชนิดที่ยังไมเคยมีรายงานวาพบในประเทศไทยและคาดวาจะเปนพืชตางถิ่น ทั้งยังพบพรรณ
ไมที่มีรายงานวาเปนพรรณไมถิ่นเดียว 6 ชนิด และพรรณไมหายากอีก 2 ชนิด เมื่อเทียบกับการศึกษาพรรณไมในพื้นที่
ใกลเคียงที่สุดแลวพบวามีพืชชนิดเดียวกันกับที่รวบรวมจากอุทยานแหงชาติปางสีดา 50 ชนิด สวนที่เหลืออีก 60 ชนิดเปนชนิด
ที่แตกตางกัน ซึ่งอาจเนื่องมาจากสภาพปา ปจจัยทางดินและภูมิอากาศที่แตกตางกัน ตัวอยางพรรณไมที่รวบรวมไดทั้งหมด
นํามาเก็บรักษาไว ณ พิพิธภัณฑพืชศาสตราจารยกสิน สุวตะพันธุ ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
Taxonomic Study of Shrubs, Herbs and Climbers
at Pang Sida National Park, Sra Kaew Province
P. Jaikrasane (Graduate Student), T. Seelanan (Thesis Advisor), B. Nasongkhla (Thesis Co-advisor)
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

Pang Sida National Park, Sra Kaew Province, is the 41st national park of Thailand. There is little information
on plant diversity compared with adjacent areas. The present study, thus, has the objective to investigate the
flora of this area. Collections of shrubs, herbs and climbers were carried out from May 2002 to April 2003
along 3 routes. The first route started at the park headquarters and ended at the view point, a distance of ca.
25 km. The second is the Bu Ta Pod grassland route and the third is the Pang Sida - Pha Ta Kien waterfall
route. Collected specimens totalled 250 and were identified to 110 species, 1 subspecies and 7 varieties in 86
genera and 30 families. Of these, 25 species were monocotyledonous plants and 85 species, 1 subspecies and
7 varieties were dicotyledonous plants. Among monocotyledonous families, Orchidaceae and Zingiberaceae
were the first and second highest in terms of the numbers of species found, with 17 and 6 species,
respectively. Of dicotyledonous families, Rubiaceae was the richest, with 10 species and 1 variety, while
Fabaceae and Convolvulaceae were the second richest with 9 species each. In this research we found a new
record for Thailand, Merremia cissoides (Lam.) Hallier, which may be an exotic species, 6 endemic species
of Thailand, and 2 rare species. A comparison between Pang Sida National Park and the nearest area found
50 species in common. The other areas are different, which may be due, in part, to vegetation, climatic and
edaphic factors. Voucher specimens are deposited at the Professor Kasin Suvatabhandhu Herbarium,
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University.
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พืชเผา Vernonieae (Asteraceae) ในประเทศไทย
สุคนธทิพย บุญวงค (นักศึกษา), ประนอม จันทรโณทัย (อาจารยทปี่ รึกษา), อัจฉรา ธรรมถาวร (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ศูนยวจิ ัยอนุกรมวิธานประยุกต ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ. เมือง จ. ขอนแกน 40002

ศึกษาพืชเผา Vernonieae ในประเทศไทย ระหวางเดือนตุลาคม 2544 ถึงตุลาคม 2546 โดยศึกษาจากตัวอยางพรรณไมแหง
และตัวอยางพรรณไมภาคสนาม สรางรูปวิธานระดับสกุล ระดับชนิด และระดับพันธุ ตามลําดับ จากการศึกษาพบพืช 5 สกุล 33
ชนิด 42 แทกซา ไดแก Camchaya eberhardtii (Gagnep.) Kitamura, C. kampotensis Gagnep.,C. loloana Kerr, C. loloana
var. mukdahanensis H. Koyama, C. loloana var. pseudotenuiflora H. Koyama, C. pentagona H. Koyama,
C. spinulifera H. Koyama, C. tenuiflora Kerr, C. sp., Elephantopus scaber L., E. scaber var. sinuata Miq, E. scaber
var. penicillatus Gagnep., E. mollis L., E. cf. spicatus Jussieu ex Aublet, Ethulia conyzoides L., Struchium
sparganophorum (L.) Kuntze, Vernonia andersonii C.B.Clarke, V. arborea Buch.-Ham., V. arborea var. javanica
(Blume) C.B.Clarke, V. attenuata DC., V. cinerea (L.) Less., V. cinereae var. montana (C.B.Clarke) Koster, V. cinerea
var. parviflora (Reinw. et Blume) DC., V. craibiana Kerr, V. cumingiana Benth., V. curtisii Craib et Hutchinson,
V. curtisii var. tomentosa Kerr, V. divergens (DC.) Edgew., V. elliptica DC., V. extensa DC., V. garrettiana Kerr,
V. juncea Hook.f., V. kerrii Craib., V. kingii C.B.Clarke, V. ngaoensis H. Koyama, V. parishii Hook.f., V. patula Merr.,
V. silhetensis Craib, V. solanifolia Benth., V. squarrosa Less., V. sutepensis Kerr, V. volkameriifolia DC. var. siamica
Hoss.
The Tribe Vernonieae (Asteraceae) in Thailand
S. Bunwong (Graduate Student), P. Chantaranothai (Thesis Advisor), A. Thammathaworn (Thesis Co-advisor)
Applied Taxonomic Research Center, Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang,
Khon Kaen 40002

The plant tribe Vernonieae in Thailand has been studied since October 2001 and will continue to be studied
until October 2003. Both dried and living specimens have been examined. Keys to genera, species and
varieties have been constructed. Five genera, 33 species and 42 taxa of the tribe were enumerated. They are
Camchaya eberhardtii (Gagnep.) Kitamura, C. kampotensis Gagnep., C. loloana Kerr, C. loloana var.
mukdahanensis H. Koyama, C. loloana var. pseudotenuiflora H. Koyama, C. pentagona H. Koyama, C.
spinulifera H. Koyama, C. tenuiflora Kerr, C. sp., Elephantopus scaber L., E. scaber var. sinuata Miq, E.
scaber var. penicillatus Gagnep., E. mollis L., E. cf. spicatus Jussieu ex Aublet, Ethulia conyzoides L.,
Struchium sparganophorum (L.) Kuntze, Vernonia andersonii C.B.Clarke, V. arborea Buch.-Ham., V.
arborea var. javanica (Blume) C.B.Clarke, V. attenuata DC., V. cinerea (L.) Less., V. cinerea var. montana
(C.B.Clarke) Koster, V. cinerea var. parviflora (Reinw. et Blume) DC., V. craibiana Kerr, V. cumingiana
Benth., V. curtisii Craib et Hutchinson, V. curtisii var. tomentosa Kerr, V. divergens (DC.) Edgew., V.
elliptica DC., V. extensa DC., V. garrettiana Kerr, V. juncea Hook.f., V. kerrii Craib., V. kingii C.B.Clarke,
V. ngaoensis H. Koyama, V. parishii Hook.f., V. patula Merr., V. silhetensis Craib, V. solanifolia Benth., V.
squarrosa Less., V. sutepensis Kerr, and V. volkameriifolia DC. var. siamica Hoss.
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สัณฐานวิทยาเรณูและกายวิภาคศาสตรของพืชวงศชมพูในประเทศไทย
ชอทิพย กัณฑโชติ (นักศึกษา), ประนอม จันทรโณทัย (อาจารยที่ปรึกษา), อัจฉรา ธรรมถาวร (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ศูนยวจิ ัยอนุกรมวิธานประยุกต ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ. เมือง จ. ขอนแกน 40002

ศึกษาสัณฐานวิทยาเรณูและกายวิภาคศาสตรของพืชวงศชมพูในประเทศไทย จํานวน 10 สกุล 18 ชนิด ดวยกลองจุลทรรศน
แบบใชแสง พบวาสัณฐานวิทยาเรณูไมสามารถนํามาใชในการระบุชนิดพืชได เนื่องจากเรณูมีรูปรางคลายคลึงกันและมีขนาด
แตกตางกันเพียงเล็กนอย สวนลักษณะทางกายวิภาคศาสตรที่นํามาใชในการระบุชนิดพืชได คือ รูปรางของเซลลในเนื้อเยื่อชั้น
ผิว ชนิดและระดับของปากใบ การมีหรือไมมีขน ลวดลายคิวติน การมีหรือไมมีเนื้อเยื่อชั้นรองจากผิว จํานวนชั้นของเซลลแพ
ลิเซดและเซลลสปองจี รูปรางทอลําเลียงในเสนกลางใบ และรูปรางของขอบใบ
Pollen Morphology and Anatomical Studies of Thai Myrtaceae
C. Kantachote (Graduate Student), P. Chantaranothai (Thesis Advisor), A. Thammathaworn (Thesis Co-advisor)
Applied Taxonomic Research Center, Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang,
Khon Kaen 40002

Pollen morphology and anatomical studies of 18 taxa from 10 genera of Thai Myrtaceae were investigated to
determine its taxonomic significance. Pollen morphological characters and leaf anatomy were examined
using light microscopy. In the species studied, it was not possible to distinguish the taxa on the basis of
pollen morphology because any difference in shape and size are small and inconsequential. Epidermal shape,
type and level of stomata, presence or absence of trichomes, cutin sculpturing, presence or absence of
hypodermis, arrangement of mesophyll, midrib bundle shape and leaf margin shape were found to provide
taxonomically useful characters.
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พืชสกุลยอ (Morinda L.) ในประเทศไทย
วิโรจน เกษรบัว (นักศึกษา), ประนอม จันทรโณทัย (อาจารยที่ปรึกษา), อัจฉรา ธรรมถาวร (อาจารยทปี่ รึกษารวม)
ศูนยวจิ ัยอนุกรมวิธานประยุกต ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ. เมือง จ. ขอนแกน 40002

ศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุลยอในประเทศไทย ระหวางเดือนมีนาคม 2545 - เดือนเมษายน 2546 จากการศึกษาพบพืชสกุล
นี้ 9 ชนิด ไดแก M. angustifolia, M. citrifolia, M. coreia, M. elliptica, M. nana, M. pandurifolia, M. scabrida, M. tomentosa
และ M. umbellata ศึกษากายวิภาคศาสตรของเนื้อเยื่อชั้นผิวและภาคตัดขวางของแผนใบของพืชทั้งหมด พบลักษณะที่สามารถ
นํามาใชในการระบุชนิดได คือ รูปรางและผนังเซลลของเนื้อเยื่อชั้นผิว เซลลปุม ไทรโคม รูปรางของเนื้อเยื่อทอลําเลียง และเยื่อ
หุมทอลําเลียง ศึกษาความแปรผันของลักษณะสัณฐานวิทยาเรณูของพืช 4 ชนิด พบวาเรณูเปนแบบเม็ดเดี่ยว รูปรางเปนแบบ
oblate spheroidal ขนาดกลาง (27.5-57.5 x 27.5-50 ไมโครเมตร) สมมาตรแบบรัศมี มีขั้วแบบ isopolar ชองเปดแบบ
tricolporate ลวดลายของผนังชั้นนอกเปนแบบ reticulate หรือ rugulate ซึ่งลักษณะรูปรางและขนาดของเรณูไมสามารถใชใน
การจําแนกชนิดของพืชสกุลนี้ได
The Genus Morinda L. in Thailand
W. Kasonbua (Graduate Student), P. Chantaranothai (Thesis Advisor), A. Thammathaworn (Thesis Co-advisor)
Applied Taxonomic Research Center, Department of Biology, Faculty of Science. Khon Kaen University, Muang,
Khon Kaen 40002

A taxonomic study of the genus Morinda L. in Thailand was carried out between March 2002 and April
2003. So far, nine species have been recognized, namely M. angustifolia, M. citrifolia, M. coreia, M.
elliptica, M. nana, M. pandurifolia, M. scabrida, M. tomentosa and M. umbellata. The anatomical characters,
shape and epidermal cell wall, papillae, trichome, shape of vascular tissue and present or absent of bundle
sheath, provided good identification for all species studied. A survey of pollen morphological variation of
Thai Morinda was conducted. The pollen grains were found to be oblate spheroidal, medium size (27.5-57.5
x 27.5-50 µm), tricolporate, radially symmetrical and isopolar. The exine of these is reticulate or rugulate.
Based on palynological results, the shape and size of pollen grains can not be used to classify Morinda
species.
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โครงสรางสังคมพืชน้ําในบึงโขงหลง และกุดทิง จังหวัดหนองคาย
ไชยา อุดมศรี1 (นักศึกษา), ศิรประภา เปรมเจริญ2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
สาขาพฤกษเศรษฐกิจ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
2
สาขาสัตววิทยา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140

จากการศึกษาโครงสรางสังคมพืชน้ําและคุณสมบัติของปจจัยแวดลอมบางประการในบึงโขงหลงและกุดทิง ในชวงฤดูฝน ฤดู
หนาว และฤดูรอน ระหวางเดือน มีนาคม 2544 - เมษายน 2545 โดยการนั่งเรือสํารวจทั่วพื้นที่แหลงน้ําและกําหนดจุดเก็บ
ตัวอยางพื้นที่ละ 5 สถานี ตามลักษณะความแตกตางของสังคมพืชน้ําที่ปรากฏ วางแปลงสุมตัวอยางขนาด 1 ตารางเมตร
จํานวน 6 แปลง ในแตละสถานี พบพืชน้ําทั้งหมด 91 ชนิด 74 สกุล 46 วงศ (75 ชนิด 62 สกุล 38 วงศ พบที่บึงโขงหลง และ
59 ชนิด 52 สกุล 33 วงศ พบที่กุดทิง) แบงออกเปน 4 กลุม คือ พืชชายน้ํา 58 ชนิด พืชใตน้ํา 13 ชนิด พืชลอยน้ํา 12 ชนิด
และพืชโผลเหนือน้ํา 8 ชนิด ชนิดพืชเดนที่บึงโขงหลง คือ สาหรายขาวเหนียว สาหรายหางกระรอก และกกทรงกระเทียม โดยมี
คาดัชนีความสําคัญ (Important Value Index) เทากับ 84.66, 54.30 และ 31.09% ตามลําดับ สวนชนิดพืชเดนที่กุดทิง คือ เทป
สาหรายขาวเหนียว และสาหรายหางกระรอก โดยมีคาดัชนีความสําคัญ เทากับ 53.34, 52.80 และ 44.32% ตามลําดับ มวล
ชีวภาพเฉลี่ยโดยน้ําหนักแหงของพืชน้ําในบึงโขงหลงมีคา 296.50 กรัม/ตารางเมตร โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดในชวงฤดูฝน สวนใน
กุดทิง มีคา 368.99 กรัม/ตารางเมตร โดยมีคา เฉลี่ยสูงสุดในชวงฤดูรอน การเปลี่ยนแปลงมวลชีวภาพของพืชน้ําบางชนิดมี
ความสัมพันธทางสถิติ (ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05) กับการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติของดินและคุณภาพน้ําบางประการ
ชาวบานในทองถิ่นมีการเก็บหาพืชน้ําอยางนอย 37 ชนิด มาใชประโยชน เชน เปนอาหาร อาหารเลี้ยงสัตว เปนตน
Community Structure of Aquatic Plants in Bung Khong Long
and Kut Thing, Nong Khai Province
C. Udomsri1 (Graduate Student), S. Premcharoen2 (Thesis Advisor)
1
Program of Economic Botany, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kamphaengsaen Campus,
Nakhon Pathom 73140, 2Zoology Section, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kamphaengsaen
Campus, Nakhon Pathom 73140

This study was conducted from March 2001 to April 2002 in three seasons, i.e., the rainy, winter and
summer seasons. Five sampling stations were established in different vegetation communities in each of two
reservoirs and six 1m2 sampling plots were sampled at each station for biomass estimation and study of
environmental factors. There were 91 species in 74 genera and 46 families of aquatic plants (75 species, 62
genera, and 38 families in Bung Khong Long reservoir, and 59 species, 52 genera, and 33 families in Kut
Thing reservoir that were found by visual census by boat throughout both wetlands. They were divided into 4
groups: 58 marginal, 13 submerged, 12 floating and 8 emerged species. At Bung Khong Long, the dominant
species were Utricularia aurea, Hydrilla verticillata and Eleocharis dulcis with Importance Value Indices of
84.66, 54.30 and 31.09%, respectively. At Kut Thing, the dominant species were Vallisneria spiralis,
Utricularia aurea and Hydrilla verticillata with Importantce Value Indices of 53.34, 52.80 and 44.32%,
respectively. Average dry weight of aquatic plants was 296.60 g/m2 and was highest in the rainy season at
Bung Khong Long and 368.99 g/m2 and highest in summer at Kut Thing. Some species had significant
correlations (P<0.05) with some sediment properties and some water quality parameters. At least 37 species
were collected as food, fodder and for miscellaneous purposes by local people.
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อนุกรมวิธานเชิงตัวเลขของพืชสกุล Cassia sensu lato
สหณัฐ เพชรศรี (นักศึกษา), ทวีศกั ดิ์ บุญเกิด (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

พืชสกุล Cassia L. s.l. จัดเปนสกุลที่มีสมาชิกมากมีจํานวนชนิดประมาณ 600 ชนิด พบกระจายทั่วไปในเขตรอนของโลก จาก
ลักษณะสัณฐานวิทยาที่ซับซอนและยากตอการตรวจหาชื่อจึงมีผูศึกษาสถานะทางอนุกรมวิธานของพืชกลุมนี้และเสนอวาควร
แบงพืชกลุมนี้ออกเปน 3 สกุลคือ Cassia L. s.s., Senna Miller และ Chamaecrista Moench อยางไรก็ตามยังคงมีผูจัดพืช
กลุมนี้ไวในสกุล Cassia L. s.l. เพียงสกุลเดียว การศึกษาครั้งนี้จึงไดยืนยันสถานะทางอนุกรมวิธานของพืชกลุมนี้จาํ นวน 18
หนวยอนุกรมวิธาน (taxa) จากตัวอยางจํานวน 508 ตัวอยาง โดยใชเทคนิคทางอนุกรมวิธานเชิงตัวเลข 3 วิธีคือ การวิเคราะห
ปจจัย การวิเคราะหการจัดกลุมและการวิเคราะหการจัดจําแนก ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาทั้งลักษณะที่ใชในการสืบพันธุ
และลักษณะที่ไมใชในการสืบพันธุจํานวน 32 ลักษณะ ผลจากการวิเคราะหปจจัยพบวาลักษณะตางๆ สามารถรวมกลุมเขาเปน
2 ปจจัย ไดแก ปจจัยของลักษณะที่เกี่ยวของกับการสืบพันธุและปจจัยของลักษณะที่ไมเกี่ยวของกับการสืบพันธุ สวนการ
วิเคราะหการจัดกลุมนั้นพบวาที่คา average taxonomic distance เทากับ 1.30 สามารถจําแนก Cassia s.l. ไดเปน 4 กลุมคือ
1. Chamaecrista 2. Senna alata 3. Senna และ 4. Cassia s.s. โดยกลุมของ Cassia s.s. ไดรวมเอา Senna spectabilis
เขาไวดวย ไดอภิปรายผลการจัดจําแนกเปน 4 กลุม แตเมื่อนําผลการจัดกลุมที่ไดนี้ไปวิเคราะหดวยการวิเคราะหการจัดจําแนก
พบวาควรจัดจําแนกพืชกลุมนี้ออกเปน 3 กลุมหรือ 3 สกุล โดยลักษณะที่มีความสําคัญในการจัดจําแนก คือ ความยาวของกาน
ชูอับเรณู ความยาวของผล ความยาวของกานรังไข นอกจากนี้การสํารวจรวบรวมตัวอยางครั้งนี้ไดพบ Senna obtusifolia ซึ่งยัง
ไมเคยมีรายงานวาพบพืชชนิดนี้มากอนในประเทศไทย
Numerical Taxonomy of Cassia sensu lato
S. Pechsri (Graduate Student), T. Boonkerd (Thesis Advisor),
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

Cassia s. l. is one of the largest genera of flowering plants, occurs naturally in the tropics around the world.
It has been found that some species are difficult to distinguish due to morphological complexes.
Accordingly, this genus was separated by some workers into three genera, namely Cassia L. s.s., Senna
Miller and Chamaecrista Moench. However, some authors still placed all species in a single genus, i.e.
Cassia s. l. In order to confirm their taxonomic status, 508 specimens of 18 taxa were investigated in this
thesis by numerical taxonomy techniques. Three multivariate morphometric analyses, namely factor analysis,
cluster analysis and canonical discriminant analysis were used. A total 32 vegetative and reproductive
morphological characters were focused on these analyses. The results of factor analysis revealed that most
vegetative and most reproductive characters were separated on the basis of two factor components. In cluster
analysis, the Cassia s.l. was separated into four groups viz. Chamaecrista, Senna alata, Senna and Cassia
s.s., at average taxonomic distance 1.30. Nevertheless, the fourth group also included Senna spectabilis.
The four-cluster grouping was discussed. From overall canonical discriminant analyses, it can be concluded
that there are three groups within the genus Cassia s.l., as was proposed by Irwin and Barneby earlier. The
most important characters for canonical discriminant analysis are filament length, fruit length, and ovary
stalk length. In addition, Senna obtusifolia L., a new recorded species for Thailand, was found during
specimen collections.
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อนุกรมวิธานของเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรน บริเวณอุทยานแหงชาติภูหินรองกลา จังหวัดพิษณุโลก
วิลาวัณย รัตนถิรกุล (นักศึกษา), ทวีศักดิ์ บุญเกิด (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทบยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

จากการศึกษาอนุกรมวิธานของเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรน บริเวณอุทยานแหงชาติภูหินรองกลา จังหวัดพิษณุโลก ระหวาง
เดือนมีนาคม 2544 ถึงเดือนกรกฎาคม 2545 เก็บตัวอยางไดจํานวน 217 ตัวอยาง นํามาศึกษาและตรวจหาชื่อวิทยาศาสตร ได
จํานวนทั้งสิ้น 23 วงศ 55 สกุล 112 ชนิด 2 พันธุ แบงออกเปนเฟรนจํานวน 21 วงศ 53 สกุล 108 ชนิด 2 พันธุ พืชใกลเคียง
เฟรนจํานวน 2 วงศ 2 สกุล 4 ชนิด และวงศที่พบมากที่สุดคือวงศ Polypodiaceae จํานวน 26 ชนิด รองลงมาคือวงศ
Aspleniaceae จํานวน 15 ชนิด และ Dryopteridaceae จํานวน 9 ชนิด สามารถแบงพืชกลุมนี้ตามถิ่นอาศัยได 3 แบบ คือ ขึ้น
บนดินจํานวน 44 ชนิด 1 พันธุ พืชอิงอาศัยจํานวน 34 ชนิด 1 พันธุ ขึ้นบนหินจํานวน 16 ชนิด และพบพืชที่มีถิ่นอาศัยตั้งแต 1
แบบขึ้นไปจํานวน 18 ชนิด และพบวามีเฟรนจํานวน 2 ชนิด ที่จัดเปนพรรณไมถิ่นเดียวของประเทศไทยคือ Diplazium
siamense C. Chr. และ Christella siamensis Tagawa & K. Iwats. จากการสํารวจบริเวณน้ําตกหมันแดง ซึ่งมีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลประมาณ 1,200-1,600 เมตร และมีสภาพเปนปาดิบเขาที่ยังอุดมสมบูรณแหงหนึ่ง ไดพบเฟรนที่มีรายงานวาพบ
เปนครั้งแรกในประเทศไทย และพบที่น้ําตกหมันแดงเพียงแหงเดียวเทานั้น คือ Acrorumohra diffracta (Baker) H. Itô ใน
การศึกษาครั้งนี้ไดจัดทําคําบรรยายลักษณะของพรรณไมแตละชนิด รูปวิธานจําแนกวงศ สกุล และชนิด พรอมทั้งศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับการใชประโยชน ขอมูลทางนิเวศวิทยา การกระจายพันธุ ชื่อพื้นเมือง พรอมทั้งมีภาพประกอบ ตัวอยางพรรณไมแหง
ที่เก็บไดนําไปเก็บไวที่พิพิธภัณฑพืชศาสตราจารยกสิน สุวตะพันธุ ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และหอพรรณไม กรมปาไม
Taxonomy of Ferns and Fern Allies at Phuhin Rongkla National Park,
Phitsanulok Province
W. Rattanathirakul (Graduate Student), T. Boonkerd (Thesis Advisor)
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok, 10330

The taxonomy of ferns and fern allies at Phu Hin Rong Kla National Park, Phitsanulok Province, was
investigaed from March 2001 to July 2002. Two hundreds and seventeen specimens were collected. A total
of 23 families, 55 genera, 112 species and 2 varieties were identified. Among these, 21 families, 53 genera,
108 species and 2 varieties were ferns, while 2 families, 2 genera and 4 species were fern allies. Three
families of ferns, namely Polypodiaceae, Aspleniaceae and Dryopteridaceae are among the common
families. Polypodiaceae included 26 species, while Aspleniaceae and Dryopteridaceae included 15 and 9
species, respectively. According to habitat, it was found that there were 44 species and 1 variety of terrestrial
plants, 34 species and 1 variety of epiphytes, and 16 species of lithophytes. In addition, 18 species of ferns
and fern allies could be found in more than one habitat. It was concluded that two endemic species of
Thailand occur in the study area, i.e. Diplazium siamense C. Chr. and Christella siamensis Tagawa & K.
Iwats. It was also found that Acrorumohra diffracta (Baker) H. Itô is a new recorded species for Thailand. It
is rather rare and can be found only in small populations along the forest trail to Man Daeng Waterfall. Key
to genera and species was constructed. A full description, together with ecological data, distribution,
vernacular name and utilization of each species, was prepared. In addition, photographs of the collected
species were also provided. The voucher specimens are deposited at the Professor Kasin Suvatabhandhu
Herbarium, Department of botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University and the Forest Herbarium,
Royal Forest Department.
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การเปรียบเทียบความหลากชนิดของมวนน้ําจืดในแหลงน้ํานิง่ และแหลงน้ําไหล
ศิริพร แซเฮง1 (นักศึกษา), นฤมล แสงประดับ2 (อาจารยที่ปรึกษา), ชุติมา หาญจวณิช2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ศูนยวิจยั อนุกรมวิธานประยุกต ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ. เมือง จ. ขอนแกน 40002
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ. เมือง จ. ขอนแกน 40002

การเปรียบเทียบความหลากชนิดของมวนน้ําจืดในแหลงน้ํานิ่ง 13 แหลง และแหลงน้ําไหล 3 แหลง ในเขตอุทยานแหงชาติ
ภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยเก็บตัวอยางตัวออนและตัวเต็มวัยดวยวิธีเชิงคุณภาพเดือนละครั้ง ระหวางเดือนกรกฎาคม 2541 มิถุนายน 2542 พบมวนน้ําจืดทั้งหมด 11 วงศ 32 สกุล 41 ชนิด โดยพบวาในแหลงน้ําไหล (10 วงศ 27 สกุล 34 ชนิด) มีความ
หลากชนิดของมวนน้ําจืดมากกวาในแหลงน้ํานิ่ง (11 วงศ 23 สกุล 28 ชนิด) 21 ชนิดพบในแหลงน้ําทั้งสองแบบ 16 ชนิดเปน
รายงานการพบครั้งแรกของประเทศไทย ไดบรรยายสัณฐานวิทยาและชีววิทยาบางประการของมวนน้ําจืดที่พบ การวิเคราะห
แบบแผนการกระจายตัวของมวนในแหลงอาศัยยอยจํานวน 142 ตัวอยาง ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป PATN โดยการจัดกลุมแหลง
อาศัยยอยดวย UPGMA และจัดเรียงอันดับแหลงอาศัยยอยเหลานี้บน Ordination Space ดวย HMDS ไดผลสอดคลองกันคือ
กลุ ม อาศั ย ย อ ยทั้ ง หมดในแหล ง น้ํ า ไหล มวนที่ พ บมากในแหล ง อาศั ย ย อ ยแบบนี้ คื อ Limnometra
anadyomene และ
Strongylovelia sp. 1 สวนอีก 3 กลุมเปนแหลงอาศัยยอยในแหลงน้ํานิ่งที่มีลักษณะแตกตางกันเมื่อเปรียบเทียบกันเองใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมแรกเปนแหลงน้ํานิ่งที่มีคาการนําไฟฟาของน้ําต่ํา ความเปนกรด-ดางของน้ําสูง มวนที่พบบอยคือ
Mesovelia vittigera กลุมที่ 2 เปนแหลงน้ํานิ่งที่มีคาการนําไฟฟาของน้ําสูง ความเปนกรด-ดางของน้ําต่ํา มวนที่พบบอยคือ
Microvelia leveillei และ Merragata pallescens กลุมที่ 3 เปนแหลงน้ํานิ่งที่มีคาการนําไฟฟาของน้ําสูง ความเปนกรด-ดางของ
น้ําสูง มวนที่พบบอยคือ Neogerris parvulus สรุปไดวา ความหลากชนิดและการกระจายของมวนน้ําจืดในแหลงน้ํานิ่งและแหลง
น้ําไหลมีความแตกตางกันมาก แหลงน้ําไหลมีความสําคัญในแงของการเปนแหลงอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ คาการ
นําไฟฟาและความเปนกรด-ดางของน้ํามีผลตอการกระจายตัวและความชุกชุมของมวนในแหลงน้ํานิ่ง
Comparison of Species Diversity of Freshwater Bugs (O. Hemiptera: Insecta)
in Lentic and Lotic Habitats
S. Saeheng1 (Graduate Student), N. Sangpradub2 (Thesis Advisor), C. Hanjavanit2 (Thesis Co-advisor)
1
Applied Taxonimic Research Center, Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang,
Khon Kaen 40002, 2Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang, Khon Kaen 40002

Qualitative sampling of aquatic bugs was conducted monthly from July 1998 to June 1999 in lentic and lotic
habitats at Phu Phan National Park, Sakonakorn province. The aim of this study was to compare species
diversity of freshwater bugs in both habitats. A total of 11 families, 32 genera and 41 species were found.
The lotic bugs (10 families, 27 genera, 34 species) were more diverse than the lentic bugs (11 families, 23
genera, 28 species). Twenty-one species occupied both habitats. Sixteen species were new records for
Thailand. Pattern analysis on the distribution of aquatic bugs using both UPGMA and HMDS (in the PATN
statistics package) showed similar results as follows: group 1 included lotic habitats in which only
Limnometra anadyomene and Strongylovelia sp. 1 were abundant; group 2 comprised lentic habitat with low
electrical conductivity and high pH in which Mesovelia vittigera was a common species; group 3 comprised
lentic habitats with high conductivity and low pH in which Microvelia leveillei and Merragata pallescens
were commonly found; the last group included lentic habitats with high conductivity and pH in which
Neogerris parvulus was a common inhabitant. This study showed that species diversity and distribution of
freshwater bugs in lentic and lotic habitats were different mainly due to adaptation of morphological
structures to water current. Lotic habitats play an important role in biodiversity conservation. Water
conductivity and pH affected distribution and abundance of lentic bugs.
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การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของกลุมสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ
บริเวณหาดทรายของจังหวัดระยอง
วาสนา พรรณเทวี (นักศึกษา), ธรรมศักดิ์ ยีมิน (อาจารยที่ปรึกษา)
กลุมวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญบริเวณเขตน้ําขึ้น-น้ําลงของหาดทราย ที่มีปจจัยสิ่งแวดลอม
แตกตางกัน 4 แหง ไดแก ปากน้ําประแสร หาดแมพิมพ หาดแมรําพึง และหาดตะกวน ตั้งแตเดือนธันวาคม 2541 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2543 โดยมุงเนนศึกษาโครงสรางของประชาคมสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ ซึ่งไดแก รูปแบบการแพรกระจาย
ความหนาแนนของประชากร องคประกอบของชนิด ความหลากหลายของชนิด และความแปรปรวนตามฤดูกาล จากการ
วิเคราะหดวย Principle Components Analysis (PCA) พบวาองคประกอบของชนิดสัตวทะเลหนาดินของหาดปากน้ําประแสรมี
ความแตกตางจากบริเวณอื่นอยางเดนชัด โครงสรางของประชาคมสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญแปรผันตามแรงกระทําของคลื่น
อิทธิพลจากน้ําจืด ผลกระทบจากอุตสาหกรรม และกิจกรรมจากการทองเที่ยว การแพรกระจายและความชุกชุมของกลุมสัตว
ทะเลหนาดินขนาดใหญมีความแปรปรวนมากตามเวลาและสถานที่ ซึ่งความแปรปรวนตามเวลาของประชากรสวนหนึ่งเปนผล
มาจากการทดแทนประชากรของสัตวทะเลหนาดิน สัตวทะเลหนาดินชนิดที่พบบอยบริเวณหาดปากน้ําประแสร คือ ไสเดือน
ทะเล Glycera sp., Nothria sp., Scoloplos sp. หอยสองฝา Tellina sp. หอยหลอด Solen sp. หอยทับทิม Umbonium
vestiarium และปูทหาร Dotilla wichmani สัตวทะเลหนาดินที่พบบอยบริเวณหาดแมพิมพและหาดแมรําพึง คือ ไสเดือนทะเล
Glycera sp. หอยเสียบ Donax incarnatus และเหรียญทะเล Echinodiscus sp. แตจะพบปูทหาร D. wichmani ในบริเวณหาด
แมพิมพดวย สําหรับบริเวณหาดตะกวนสัตวทะเลหนาดินที่พบบอย คือ ไสเดือนทะเล Glycera sp. และหอยเสียบชนิด Donax
cuneatus สัตวทะเลหนาดินกลุมหอยสองฝามีการอพยพตามระดับของน้ําขึ้น-น้ําลง
Temporal Changes in Macrobenthos Communities
on Sandy Shores of Rayong Province
W. Phantewee (Graduate Student), T. Yeemin (Thesis Advisor)
Marine Biodiversity Research Group, Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University,
Huamark, Bangkok 10240

Temporal changes in macrobenthos communities on four intertidal sandy beaches with different
environmental conditions, i.e., Pak Nam Prasae, Haad Maepim, Haad Maerampueng and Haad Takuan were
examined from December 1998 to July 2000. The present study focused on community structure of
macrobenthos including zonation pattern, population density, species composition and diversity and seasonal
variation. Mutivariate analyses by using Principle Components Analysis (PCA) revealed that species
composition of Haad Paknamprasae was remarkably different from the others. Community structure of
macrobenthos varied with exposure to wave action, fresh water, industrial and tourism activities. Variations
in the distribution and abundance of macrobenthos and other environmental factors existed at different
temporal and spatial scales. Temporal changes in population density were partly correlated with recruitment
patterns The macrobenthos frequently found at Haad Paknamprasae were the polychaetes, Glycera sp. and
Nothria sp., the bivalve, Tellina sp., the gastropod, Umbonium vestiarium, and the crab, Dotilla wichmani.
For Haad Maepim and Haad Maeramphueng, the polychaete, Glycera sp., the bivalve, Donax incarnatus,
and the sand dollar, Echinodiscus sp., were frequently found, and the crab, D. wichmani, was also found
frequently at Haad Maepim. The polychaete, Glycera sp., and the bivalve, Donax cuneatus, were found
frequently at Haad Takuan. Several bivalve species migrated along different tidal levels.

46

รวมเลมบทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 7
13-16 ตุลาคม 2546 โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว จ.เชียงใหม

การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายของชนิดและความชุกชุมของดวงมูลสัตว (Coleoptera:
Scarabaeidae) ระหวางปาที่สมบูรณและปาที่ถูกรบกวน บริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปา โตนงาชาง
จังหวัดสงขลา
สิงโต บุญโรจนพงศ (นักศึกษา), จุฑามาส ผลพันธิน (อาจารยที่ปรึกษา), สุนทร โสตถิพันธุ (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ. หาดใหญ จ. สงขลา 90112

การศึกษาครั้งนี้พบดวงมูลสัตวทั้งหมด 20 ชนิด ใน 7 สกุล 5 เผา และ 2 วงศยอย โดยดวงมูลสัตว 7 ชนิดพบในปาสมบูรณ
เทานั้น ไดแก Microcopris reflexus, Oniticellus tessellatus, Onthophagus pilularius, O. taeniatus, O. ventralis, O. sp. 3
และ O. sp. 4 ดวงมูลสัตวในสกุล Onthophagus มีความหลากหลายของชนิดมากที่สุด ผลการศึกษาความชุกชุมครั้ง พบวา
ความชุกชุมของดวงมูลสัตวเกือบทุกชนิดไมมีความแตกตางกันระหวางปาทั้งสอง ยกเวน Onthophagus sp. 2 มีความชุกชุมใน
ปาสมบูรณมากกวาปาที่ถูกรบกวนอยางมีนัยสําคัญ สําหรับการเปลี่ยนแปลงของดวงมูลสัตวตามฤดูกาลและชนิดปา พบวาชนิด
ของดวงมูลสัตวไดรับอิทธิพลจากปาที่มีความแตกตางกัน ในทางตรงกันขาม พบวาจํานวนตัวของดวงมูลสัตวไดรับอิทธิพลจาก
ฤดูกาลที่แตกตางกัน การศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามระยะทางของดวงมูลสัตว พบวาชนิดดวงมูลสัตวมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นเมื่อ
เขาสูปาสมบูรณ และดวงมูลสัตวที่มี functional group แบบ Roller พบในฤดูรอนมากกวาฤดูฝน แตดวงมูลสัตวที่มี functional
group แบบ Tunneller พบในฤดูฝนมากกวาฤดูรอน สวนดวงมูลสัตวในสกุล Onthophagus สามารถพบไดทั้งในฤดูรอนและฤดู
ฝนไมแตกตางกัน
A Comparative Study of Species Diversity and Abundance of Dung Beetle
(Coleoptera: Scarabaeidae) in Primary and Secondary Forests at
Ton Nga Chang Wildlife Sanctuary, Songkhla Province
s. Boonrotpong (Graduate Student), C. Pholpunthin (Thesis Advisor), S. Sotthibandhu (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112

A total of 20 species belonging to 7 genera, 5 tribes and 2 subfamilies were identified. Microcopris reflexus,
Oniticellus tessellatus, Onthophagus pilularius, O. taeniatus, O. ventralis, O. sp. 3 and O. sp. 4 were
restricted to the primary forest. The genus Onthophagus was the most diverse species group in which 12
species were found. The abundances of most dung beetles were significantly different between the primary
forest and the secondary forest, except for Onthophagus sp. 2. Species richness of dung beetles depended on
the forest. On the other hand, the numbers of individuals of dung beetles depended on the seasonal variation.
The number of dung beetle species increased from the secondary forest to the primary forest. Dung beetles
were divided in to 2 functional groups: Roller and Tunneller. The roller group was found in the wet
season more than in the dry season whereas the tunneller group was found in the dry season more than in
the wet season.
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ความหลากหลายของชนิด การแพรกระจาย และผลของปจจัยทางกายภาพ
ตอประชากรทากในวงศ Haemadipsidae ที่พบในประเทศไทย
ธงชัย งามประเสริฐวงศ (นักศึกษา), กําธร ธีรคุปต (อาจารยที่ปรึกษา), สมศักดิ์ ปญหา (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

จากการศึกษาความหลากหลายของชนิดของทากในประเทศไทย พบทากที่สามารถจําแนกชื่อวิทยาศาสตรไดจํานวน 5 ชนิดใน
2 สกุล คือ Haemadipsa sylvestris, H. zeylanica, H. picta, Tritetrabdella scandens และ T. taiwana โดยทาก 3 ชนิดหลัง
ไมเคยมีรายงานการพบในประเทศไทยมากอน พบวา H. sylvestris สามารถจําแนกไดเปน 2 ชนิดยอย คือ H. sylvestris
interrupta และ H. sylvestris subsp.1 และพบวา H. zeylanica สามารถจําแนกไดเปน 2 ชนิดยอยไดเชนกันตามลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาและลักษณะของถิ่นอาศัยที่แตกตางกัน นอกจากนี้ยังพบทากที่ไมสามารถจัดจําแนกไดอีกจํานวน 3 ชนิด ซึ่งจะ
ทําการศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดตอไป จากการศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดประชากรทากที่พบกับปจจัยทางกายภาพ
ในอุทยานแหงชาติเขาใหญ พบวา ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธมีความสัมพันธเชิงบวกกับขนาดประชากรทาก
ฤดูกาลมีอิทธิพลอยางมากตอการดํารงชีวิตของทากโดยพบวาทากจะมีจํานวนคอนขางนอยในฤดูแลงและมีรูปแบบการกระจาย
ตัวแบบกลุม สวนในฤดูฝนจะพบทากเปนจํานวนมากและมีการกระจายตัวเปนแบบสุม ซึ่งในชวงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน
ทากจะมีการสืบพันธุและวางไข
Species Diversity, Distribution and Effects of Physical Factors on Populations of
Haemadipsid Land Leeches in Thailand
T. Ngamprasertwong (Graduate Student), K. Thirakhupt (Thesis Advisor), S. Panha (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

Five species in two genera of land leeches, namely Haemadipsa sylvestris, H. zeylanica, H. picta,
Tritetrabdella scandens and T. taiwana, were found in Thailand. Two subspecies of H. sylvestris, i.e., H.
sylvestris interrupta and H. sylvestris subsp.1, were distinguished. H. zeylanica was also classified into two
subspecies by differences in their ecological and morphological characters. Moreover, three unidentified
species were also distinguished in this study. The taxonomic status of these species will be later investigated
in detail. Three out of five identified species, namely H. picta, T. scandens and T. taiwana, were new records
for Thailand. The relationship between the population size of land leeches at Khao Yai National Park and
physical factors was investigated. Rainfall, temperature and relative humidity were positively correlated
with population size. It was found that seasonal change strongly affected the number and the dispersion of
land leeches. In the dry season, few of them were found and their dispersion was clumped while in the rainy
season many of them were found and they were dispersed randomly. Cocoon deposition occurred during the
early rainy season from May to June.
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การศึกษาความหลากหลายของแมลงหนอนปลอกน้ําที่สัมพันธกับถิ่นที่อยูแบบตางๆ
โดยใชกับดักอีเมอรเจนซ
ธรรมวัตร แกวตาป (นักศึกษา), พรทิพย จันทรมงคล (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200

ไดทําการศึกษาความหลากหลายของแมลงหนอนปลอกน้ํา 2 วิธีคือ การใชกับดักแสงไฟและการใชกับดักอีเมอรเจนซใน
ระหวางเดือนตุลาคม 2542 ถึงเดือนกันยายน 2543 โดยการใชกับดักแสงไฟไดวางกับดักเดือนละ 1 ครั้ง สําหรับการใชกับดัก
อีเมอรเจนซไดวางไวในแตละถิ่นที่อยูยอย คือ riffles, pools, และ debris pools ผลการศึกษาพบวา การใชกับดักแสงไฟพบ
แมลงหนอนปลอกน้ําตัวเต็มวัย 17 วงศ 91 ชนิด วงศที่พบความหลากหลายสูงสุดคือ Hydropsychidae และ Philopotamidae
ชนิดที่พบทุกเดือนคือ Chimarra suthepensis และ Cheumatopsyche cocles โดยในฤดูรอนพบจํานวนและชนิดแตกตางจาก
ฤดูอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) สวนการใชกับดักอีเมอรเจนซโดยการวางกับดักอยางตอเนื่องนั้น พบแมลงหนอนปลอกน้ํา
ทั้งหมด 8 วงศ 20 ชนิด เมื่อเปรียบเทียบความหลากหลายปรากฏวาเขต riffles พบ 39% เขต pools พบ 42% และเขต debris
pools พบ 19% สามารถประเมินคา emergence rate จากทุกพื้นที่ไดคา 49 ตัวตอตารางเมตรตอป แบงเปนเขต riffles ไดคา
19 ตัวตอตารางเมตรตอป เขต pools ไดคา 22 ตัวตอตารางเมตรตอป และเขต debris pools ไดคา 8 ตัวตอตารางเมตรตอป
สําหรับการทดลองใช artificial substrates เพื่อลอใหตัวออนแมลงหนอนปลอกน้ํามาเกาะนั้น เมื่อเวลาผานไป 7 วันพบวา มี
การเปลี่ยนแปลงของปลอกหุมและลักษณะตัวออนและยังพบวาการพัดพาของทรายเปนปจจัยสําคัญในการเปลี่ยนที่อยูของตัว
ออน การศึกษาความหลากหลายแมลงหนอนปลอกน้ําตัวเต็มวัยโดยการใชกับดักแสงไฟพบวามีความหลากหลายมากกวาการ
ใชกับดักอีเมอรเจนซ แตการใชกับดักอีเมอรเจนซสามารถประมาณคา emergence rates และเชื่อมโยงตัวออนกับชนิดตัวเต็ม
วัยได ในการเชื่อมโยงครั้งนี้สามารถเชื่อมโยงแมลงหนอนปลอกน้ําได 3 ชนิด คือ Agapetus lalus, Anisocentropus janus และ
Ganonema extensum
Biodiversity of Trichoptera in Relation to Different Microhabitats as Determined by
Emergence Trap Studies
T. Kaewtapee (Graduate Student), P. Chantaramongkol (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang, Chiang Mai 50200

The biodiversity of Trichoptera was studied from October 1999 to September 2000. The study had two main
collecting methods, viz light traps and emergence traps. Light traps were operated once a month. Emergence
traps were put in different microhabitats, viz riffles, pools, and debris pools. Adult Trichoptera found at light
traps comprised 17 families and 91 species. The dominant families were Hydropsychidae and
Philopotamidae. Chimarra suthepensis and Cheumatopsyche cocles were present every time in the light
traps. The greatest abundance of individuals and of species of Trichoptera was found in the hot – dry season
with a significant difference at P<0.05 among seasons for numbers of both individuals and species of adult
Trichoptera. Adult Trichoptera were caught in emergence traps placed in various microhabitats, viz riffles,
pools, and debris pools. The total found for the whole year was 8 families and 20 species. The percentage of
total species in riffles was 39%, with 42% being in pools and 19% in debris pools. Estimates of emergence
rates gave a total of 49 individuals per 1 m2 per year. For riffles, pools, and debris pools, emergence rates
were 19, 22, and 8 individual per 1 m2 per year, respectively. Artificial substrates were used for larval
colonization to observe metamorphosis from larvae to adult. It was found that larvae colonized the substrate
in 7 days, after which changes in composition were due to the disturbance of flow and sand particles. Light
traps have advantages for studying the diversity of adult Trichoptera, but emergence traps have other
advantages for estimating emergence rates and can indicate larval species in limited areas and can be used to
associate larval stages with adults for larval identification at species level. Larvae of Trichoptera, viz
Agapetus lalus, Anisocentropus janus and Ganonema extensum, were associated with adults at species level.
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ความหลากหลายของชนิดกุงสกุล Penaeus ที่พบในบริเวณอาวไทยตอนบน
แขวลี วิบูลยกิจ (นักศึกษา), ประจวบ หลําอุบล (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาความหลากหลายของชนิดกุงสกุล Penaeus จากทาเทียบเรือ ทาขึ้นปลา สะพานปลา และตลาดใน 11 จังหวัดบริเวณ
อ า วไทยตอนบน ได แ ก ตราด จั น ทบุ รี ระยอง ชลบุ รี ฉะเชิ ง เทรา สมุ ท รปราการ สมุ ท รสาคร สมุ ท รสงคราม เพชรบุ รี
ประจวบคีรีขันธ และกรุงเทพมหานคร ดวยการวิเคราะหรูปแบบดีเอ็นเอโดยใช microsatellite markers ที่พัฒนามาจากกุง
กุลาดําจํานวน 78 ตําแหนง ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และลักษณะวัดนับ สามารถจําแนกกุงได 8 ชนิด แบงเปน 3 กลุม ไดแก
กลุมที่ 1 ประกอบดวย Penaeus monodon (Fabricius) และ P. semisulcatus (De Haan) แยกความแตกตางไดจากขนาดของ
แถบดีเอ็นเอจากการใช DFUPm316 กลุมที่ 2 ประกอบดวย P. indicus (H. Milne Edwards), P. merguiensis (De Man) และ
P. silasi (Muthu and Motoh) โดย P. indicus มีความใกลชิดทางพันธุกรรมกับ P. merguiensis มากกวา P. silasi และแยก
ความแตกตางไดจากขนาดของแถบดีเอ็นเอจากการใช DFUPm130 และ DFUPm316 แตพบวา P. indicus มีความใกลชิดทาง
สัณฐานวิทยากับ P. silasi มากกวา P. merguiensis กลุมที่ 3 ประกอบดวย P. japonicus (Bate), P. latisulcatus
(Kishinouye) และ P. longistylus (Kubo) โดย P. latisulcatus มีความใกลชิดทางพันธุกรรม กับ P. japonicus มากกวา
P. longistylus และแยกความแตกตางไดจากขนาดของแถบดีเอ็นเอจากการใช DFUPm118 แตพบวา P. latisulcatus มีความ
ใกลชิดทางสัณฐานวิทยากับ P. longistylus มากกวา P. japonicus ผลการวิเคราะหรูปแบบดีเอ็นเอเทียบเคียงกับลักษณะทาง
สัณฐานวิทยานํามาปรับปรุงคูมือวิเคราะหชนิดทางสัณฐานวิทยา จัดทําคูมือวิเคราะหชนิดทางดานดีเอ็นเอดวย microsatellite
markers และจัดทําคูมือวิเคราะหชนิดทางดานดีเอ็นเอรวมกับลักษณะทางสัณฐานวิทยา
Species Diversity of Penaeid Shrimps in the Genus Penaeus from the
Upper Gulf of Thailand
K. Viboonkit (Graduat Student), P. Lumubol (Thesis Advisor)
Department of Marine Science, Faculty of Fishery, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

Penaeid shrimps in the genus Penaeus were collected from fish ports, fish landing places and fish markets as
well as from eleven Provinces in the Upper Gulf of Thailand, i.e., Trat, Chanthaburi, Rayong, Chonburi,
Chachoensao, Samutprakhan, Samutsakhon, Samutsongkham, Petchaburi, Prachuap Khiri Khan and
Bangkok. Seventy-eight positions of microsatellite markers, morphological characters and morphometric
measurements were used to identify specimens. The specimens were identified into 8 species and were
divided into 3 groups. The first group consisted of Penaeus monodon (Fabricius) and P. semisulcatus (De
Haan) which can be distinguished by the DNA pattern at the position DFUPm316. The second group is
composed of P. indicus (H. Milne Edwards), P. merguiensis (De Man) and P. silasi (Muthu and Motoh). The
results showed that P. indicus is more genetically similar to P. merguiensis than to P. silasi. It was found that
P. indicus and P. merguiensis can be distinguished from P. silasi at the positions, DFUPm130 and
DFUPm316. However, morphologically P. indicus is more similar to P. silasi than to P. merguiensis. The
third group is composed of P. japonicus (Bate), P. latisulcatus (Kishinouye) and P. longistylus (Kubo). It
was found that, P. latisulcatus is more genetically similar to P. japonicus than to P. longistylus which can be
distinguished at the position DFUPm118. However, the results from morphological study showed that P.
latisulcatus is more morphologically similar to P. longistylus than to P. japonicus. The results from DNA
analysis, when compared with morphological characters, can be applied to improve the morphological
character key, and to establish a DNA pattern key by using microsatellite markers and a morpho-genetic key
for species identification of these shrimps.
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ความหนาแนนของสัตวหนาดินขนาดเล็กในแหลงอาศัยทีแ่ ตกตางกัน
ของเกาะภูเก็ต
สุภาวดี จุลละศร
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง บางกะป กรุงเทพฯ 10240

ศึกษาความหนาแนนของสัตวหนาดินขนาดเล็กในแหลงอาศัยที่แตกตางกัน 5 แหงของเกาะภูเก็ต ไดแก หาดกะตะ (ทราย
ละเอียด) หาดไนยาง (ทรายหยาบ) แหลมพันวา (ทรายปะการัง) บานปาคลอก (ดินโกงกาง) บานปาคลอก (ดินหญาทะเล) เปน
เวลา 1 ป คือตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2541 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2542 โดยเก็บตัวอยางดินลึก 2 ซม. เพื่อหาความชุกชุม
และความหลากหลายของสัตวหนาดินขนาดเล็ก ปริมาณอินทรียสาร และขนาดดินตะกอน พรอมทั้งเก็บขอมูลสภาวะแวดลอม
ไดแก ความเค็ม ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา อุณหภูมิ และความเปนกรดเปนเบส ผลการศึกษา พบทรายปะการังมีความ
หนาแนนของสัตวหนาดินขนาดเล็กมากที่สุด 7,770.00 ตัว/10 ซม.2 รองลงมาเปนดินหญาทะเล 6,496.75 ตัว/10 ซม.2 ดิน
โกงกาง 5,336.50 ตัว/10 ซม.2 ทรายละเอียด 4,237.00 ตัว/10 ซม.2 และทรายหยาบ 2,809.75 ตัว/10 ซม.2 ตามลําดับ พบสัตว
หนาดินขนาดเล็กรวมทั้งหมด 21 กลุม โดยมี Nematodes มากที่สุดเปนอันดับหนึ่ง Harpacticoid copepods มากเปนอันดับ
สอง สําหรับสัตวกลุมอื่นๆ ที่พบ ไดแก Polychaetes, Oligochaetes, Nemerteans, Turbellarians, Crustacean nauplii,
Ostracods, Tardigrades, Kinorhynchs, Amphipods, Isopods, Tanaidaceans, Cumaceans, Sipunculans, Halacarids,
Gastrotrichs, Bivalves, Ciliophorans, Insects และ Cladocerans รวมทั้งไดพบ Gastropods และ Foraminiferans ดวย ผล
จากการหาคาทางสถิติ ปรากฏวาความหนาแนนของสัตวหนาดินขนาดเล็กในแตละแหลงอาศัยและการแพรกระจายของสัตวใน
แนวลึกของชั้นดินมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) นอกจากนี้ พบสัตวอยูหนาแนนมากในดินลึก 2 ซม.
แตหนาแนนมากที่สุดที่ผิวดินลึกเพียง 1 ซม.
Densities of Meiobenthic Fauna in Various Habitats of Phuket Island
S. Chullasorn
Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University, Bangkok 10240

Densities of meiobenthic fauna in 5 different habitats of Phuket Island were studied at Kata Beach (fine
sands), Naiyang Beach (coarse sands), Cape Panwa (coralline sands), Banpaklok (mangrove sediments) and
Banpaklok (seagrass sediments) from October 1998 to July 1999. Collection was done by pushing a plastic
hand corer to 5 cm depth sediments and abundace and diversity of meiofauna, organic matter content and
grain-size were determined. Environmental factors, such as salinity, dissolved oxygen, temperature and pH,
were obtained simultaneously. The results showed that meiofaunal densities were highest in coralline sands
with 7,770.00 ind./10 cm2, followed by seagrass sediments 6,496.75 ind./10 cm2, mangrove sediments
5,336.50 ind./10 cm2, fine sands 4,237.00 ind./10 cm2 and coarse sands 2,809.75 ind./10 cm2. Twenty-one
groups of meiofauna were found in the sediment samples. Nematodes were the most dominant group and
Harpacticoid copepods ranked second. Other groups of meiofauna, such as Polychaetes, Oligochaetes,
Nemerteans, Turbellarians, Crustacean nauplii, Ostracods, Tardigrades, Kinorhynchs, Amphipods, Isopods,
Tanaidaceans, Cumaceans, Sipunculans, Halacarids, Gastrotrichs, Bivalves, Ciliophorans, Insect larvae and
Cladocerans, were also found. In addition, Gastropods and Foraminiferans also occurred in the sediment
samples. Significant differences in meiofaunal densities were found among habitats (p < 0.05), as well as in
meiofaunal densities among sediment layers (p < 0.05). The meiofauna were concentrated in the upper 2 cm
of the sediments, but the highest density of meiofauna was found at 1 cm depth.
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วิธีการตรวจกลุมประชากรผึ้งโพรงในประเทศไทย
จันทรประภา อิ่มจงใจรัก1 (นักศึกษา), ศิริพร สิทธิประณีต1 (อาจารยที่ปรึกษา), ศิราวุธ กลิ่นบุหงา2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2
ศูนยพันธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

ไดพัฒนาวิธีการวิเคราะหที่เรียกวา Restriction endonuclease analysis (REA) ซึ่งเปนวิธีการที่งายใหผลเชื่อถือได เพื่อใช
ตรวจกลุมประชากรผึ้งโพรงในประเทศไทย โดยการตัดดีเอ็นเอทั้งหมดของเซลล (total DNA) ดวยเรสทริกชันเอนไซม HaeIII
การวิเคราะหใหรูปแบบของชิ้นดีเอ็นเอขนาดตางๆ 3 รูปแบบ ไดแก รูปแบบ A (9.6, 6.5 และ 4.1 กิโลเบส) รูปแบบ B (12.0,
6.0 และ 4.1 กิโลเบส) และรูปแบบ C (8.4,5.7,4.1 และ 2.6 กิโลเบส) โดยรูปแบบ A จะพบเฉพาะตัวอยางผึ้งโพรงกลุมตอน
เหนือ (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง) สวนรูปแบบ B จะพบเฉพาะในกลุมผึ้งโพรงภาคใต และ 35% ของ
ผึ้งโพรงบนเกาะสมุย และรูปแบบ C จะพบเฉพาะในกลุมประชากรผึ้งโพรงบนเกาะสมุย (65%) ผลการทดลองแสดงวา การ
วิเคราะหดวย REA–HaeIII ใหผลเหมือนการวิเคราะหดวย PCR-RFLP ของไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ แตเปนวิธีที่ทําไดงายและ
ราคาถูกกวามาก
Method for Typing Population Origins of The Honey Bee (Apis cerana) in Thailand
C. Imjongjirak1 (Graduate Student), S. Sittipraneed1 (Thesis Advisor), S. Klinbunga2 (Thesis Co-advisor)
1
Department of Biochemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330
2
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), Klong Luang, Pathumthani 12120

A simple and reliable method for determination of the population origins of the honey bee (Apis cerana) in
Thailand was developed based on restriction endonuclease analysis (REA) of total DNA with HaeΙΙΙ.
Three profiles, A (9.6, 6.5 and 4.1 kb), B (12.0, 6.0 and 4.1 kb) and C (8.4, 5.7, 4.1 and 2.6 kb), were
observed. Pattern A was found only in specimens originating from the northern Thailand population (north,
north-east and the central region) whereas pattern B was observed in all bees from peninsular Thailand and
35% of those from Samui Island. Pattern C was not found in the mainland population but was restricted to
bees from the Samui population (65%). Results indicated that REA- Hae ΙΙΙ produced comparable results to
PCR-RFLP of mtDNA products, but were less tedious and more cost effective to perform.
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การวิเคราะหทางมอรโฟเมตริกของผึง้ มิ้ม Apis florea Fabricius, 1787 ในประเทศไทย
ทรรศนีย ไชยวงศ (นักศึกษา), สิริวัฒน วงษศิริ (อาจารยที่ปรึกษา), สุรีรัตน เดีย่ ววาณิชย (อาจารยทปี่ รึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ผึ้งมิ้ม Apis florea Fabricius, 1787 เปนผึ้งพื้นเมืองชนิดหนึ่งของประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้เปนการวิเคราะหทางมอรโฟ
เมตริกของผึ้งมิ้มในประเทศไทยเพื่อตรวจหาความแตกตางภายในชนิดเดียวกัน โดยสุมเก็บตัวอยางผึ้งงานจากรังผึ้งมิ้มที่อยูใน
พื้นที่ตางๆ ของประเทศไทยจํานวน 50 รัง ๆ ละ 15 ตัว เก็บรักษาตัวอยางในแอลกอฮอลเขมขน 70 เปอรเซ็นตเพื่อรอการ
ผาตัด เลือกผาตัดสวนตางๆ ที่ใชวิเคราะห 9 ชนิด ไดแก โพรบอสซิส หนวด ปกหนา ปกหลัง ขาหลัง สเตอรไนตที่ 3 และ 6
และเทอรไกตที่ 3 และ 4 ติดตัวอยางบนสไลด วัดขนาดความกวาง ความยาวและมุมของลักษณะที่ศึกษา 22 ลักษณะภายใต
กลองจุลทรรศนแบบสเตอริโอและบันทึกภาพลงในคอมพิวเตอร ผลการวิเคราะหปจจัยพบวามี 14 ลักษณะที่ถูกคัดเลือกเปน
ปจจัยใหมได 4 กลุม คือ ปจจัยที่ 1 มีความสัมพันธกับความยาวลําตัว ขาหลัง และหนวด ปจจัยที่ 2 มีความสัมพันธกับความ
ยาวเสนปกหนาและปกหนา ปจจัยที่ 3 มีความสัมพันธกับจํานวนฮามูไลและขนาดมุมที่ 37 และปจจัยที่ 4 มีความสัมพันธกับ
ขนาดมุมที่ 34 ผลการวิเคราะหปจจัยและการจําแนกกลุมโดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยาทั้ง 22 ลักษณะ พบวาไมสามารถ
จําแนกกลุมตัวอยางผึ้งมิ้มได แตสามารถจําแนกตัวอยางผึ้งมิ้มจากหมูเกาะออกจากแผนดินใหญของประเทศไทยไดจาก
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา 4 ลักษณะ ไดแก forewing radial cell length (RCL), metatarsus length (ML), 3rd sternite length
(SL3) และ antenna length (AL) โดยใชการทดสอบเปรียบเทียบเชิงซอนดวยสถิติ Student–Newman-Keuls ซึ่งอาจจะ
อธิบายไดจากเหตุผ ลที่ผึ้งมิ้มมีพฤติกรรมการอพยพตามฤดูกาล การแยกรัง และการหนีรังคอนขางสูง ทํ าใหผึ้งมิ้มมีการ
แพรกระจายในธรรมชาติอยางรวดเร็วและครอบคลุมทั่วทั้งประเทศมากกวาการถูกจํากัดอยูภายในทองถิ่น
Morphometric Analysis of the Dwarf Honey Bee, Apis florea Fabricius, 1787
in Thailand
T. Chaiyawong (Graduate Student), S. Wongsiri (Thesis Advisor), S. Deowanish (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

Apis florea Fabricius, 1787 is a native honey bee species of Thailand. In this study, morphometric analyses
of A. florea in Thailand were carried out in order to detect differences within this species. Fifteen worker
bees per colony of A. florea from fifty colonies from different locations were randomly collected. The bees
were preserved in 70% ethanol until they were dissected. Nine body parts were selected for analysis:
proboscis, antenna, forewing, hindwing, hind leg, the third and sixth sternites, and the third and fourth
tergites. These parts were mounted on slides. Twenty-two characters consisting of widths, lengths or angles
were measured using a stereo microscope and recorded into a computer. Factor analysis sorted 14 characters
of worker bees into four factors as follows: Factor 1 -characters associated with size, hind legs and antennae;
Factor 2 - length of wing veins and forewings; Factor 3 - number of hamuli and venation angle 37; and
Factor 4 - venation angle 34. The results of factor and cluster analyses using these 22 characters revealed that
A. florea of Thailand could be placed into one group. Four characters, forewing radial cell length (RCL),
metatarsus length (ML), 3rd sternite length (SL3) and antenna length (AL), can be used to separate A. florea
of Samui and Pha-ngan Islands from mainland samples using Student–Newman–Keuls Statistics. This might
be explainable by the behaviors of A. florea, such as seasonal migration, swarming, and absconding, which
ensures that these bees are distributed very widely and rapidly throughout the country, rather than being
restricted to local populations.
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ชนิดและการกระจายทางภูมิศาสตรของปูเสฉวนในประเทศไทย
ธนาคม บัณฑิตวงศรัตน (นักศึกษา), สมศักดิ์ ปญหา (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การเก็บตัวอยางปูเสฉวนจากบริเวณชายฝงทะเลอาวไทยและทะเลอันดามันระหวางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2542 ถึงเดือน
มกราคม พ.ศ. 2545 และการตรวจสอบตัวอยางปูเสฉวนที่เก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑตางๆ ในประเทศไทย สามารถจําแนกชนิด
ปูเสฉวนไดจํานวน 3 วงศ 8 สกุล 35 ชนิด และ 1 ชนิดยอย และไดจัดทํา Key ที่ใชในการจําแนกปูเสฉวนที่พบในประเทศไทย
โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกระดอง รยางคสวนหนา กาม ขาเดินคูที่ 2 และ 3 และรยางควายน้ําเปนหลัก ประกอบ
กับสีและลวดลายของปูเสฉวนบางสกุลที่สามารถใชรวมในการจําแนกชนิดได พบวาปูเสฉวน 7 ชนิดและ 1 ชนิดยอยมีการ
กระจายเฉพาะในบริเวณชายฝงทะเลอาวไทย ปูเสฉวน 11 ชนิดพบมีการกระจายเฉพาะในบริเวณชายฝงทะเลอันดามัน และ
ปูเสฉวน 17 ชนิดพบมีการกระจายทั้งในบริเวณชายฝงอาวไทยและชายฝงอันดามัน และพบวาจํานวนชนิดของปูเสฉวนที่พบใน
ถิ่นที่อยูอาศัย 10 ประเภทใน 3 บริเวณ คือ ถิ่นอาศัยบนบก ซึ่งประกอบดวยปาชายหาด พบ 3 ชนิด และหาดทรายบนบก พบ
3 ชนิด ถิ่นอาศัยในเขตน้ําขึ้นน้ําลง ประกอบดวย ปาชายเลน พบ 7 ชนิด หาดโคลน พบ 6 ชนิด หาดโคลนปนทราย พบ 8
ชนิด หาดทรายปนโคลน พบ 13 ชนิด หาดทราย พบ 12 ชนิด หาดหิน พบ 16 ชนิด แนวปะการัง พบ 9 ชนิด และถิ่นอาศัยใน
บริเวณใตระดับน้ําลงต่ําสุด พบ 14 ชนิดและ 1 ชนิดยอย นอกจากนี้พบวามีปูเสฉวน 7 ชนิดที่คาดวาเปนชนิดที่พบนอยหรือ
นอยมากเนื่องจากการมีถิ่นที่อยูอาศัยที่จําเพาะ รวมทั้งการกระจายที่จํากัด สําหรับปูเสฉวนชนิด Clibanarius longitarsus และ
Diogenes avarus เปนชนิดที่พบไดทั่วไป และพบอาศัยอยูไดหลายถิ่นที่อยูอาศัย รวมทั้งมีการกระจายกวาง และยังพบวา
ปูเสฉวนสวนใหญใชเปลือกหอยฝาเดียวที่ตายแลวอยูอาศัย โดยเฉพาะหอยทะเล แตมีปูเสฉวนบางชนิดสามารถใชเปลือกหอย
น้ําจืดและหอยทากบก จากการศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับชนิดของเปลือกหอยที่ปูเสฉวนใชพบวาปูเสฉวนแตละชนิดสามารถใช
เปลือกหอยไดหลายชนิด
Species and Geographical Distribution of Hermit Crabs in Thailand
T. Bundhitwongrut (Graduate Student), S. Panha (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

Hermit crabs were collected along the coasts and shallow seas of the Gulf of Thailand and of the Andaman
Sea from June 1999 to January 2002. The reference collections of hermit crabs from various museums in
Thailand were also studied. Thirty-five species and one subspecies in 8 genera and 3 families were
identified. An identification key was constructed using various morphological characteristics, i.e., carapace
morphology, anterior appendages, chelipeds, second and third pereiopods and pleopods. Color patterns of
some colorful genera were recorded for description. Seven species and one subspecies occupy only the gulf
areas and 11 species live only in the Andaman Sea areas but there are 17 species that occupy both areas. The
number of species in ten different habitats were as follows: 3 species in beach forest, 3 species in sandy
beach areas (supralittoral zone); 7 species in mangrove forest, 6 species on mud flats, 8 species in sandy mud
areas, 13 species in muddy sand areas, 12 species in sandy beach areas, 16 species in rocky beach areas and 9
species on coral reefs (intertidal zone), and 14 species and 1 subspecies in the subtidal zone. Seven species
are predicted to be rare or very rare species based on some specific characteristics, such as specific habitat
type requirements and limited distributions. Clibanarius longitarsus and Diogenes avarus were most
abundant and were found in almost all habitats and had wide distributions. Most species of hermit crabs
utilize dead marine gastropod shells as their shelters. However, many of them were found using freshwater
and land gastropod shells. Preliminary analysis showed that each hermit species utilized various shell
species.
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ความผันแปรทางสัณฐานโครงสรางหินปูนในปะการัง Galaxea fascicularis ในประเทศไทย
จีรวรรณ ชวยพัฒน1 (นักศึกษา), เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ2 (อาจารยทปี่ รึกษา), นิพนธ พงศสุวรรณ3 , (อาจารยที่ปรึกษารวม),
ศุภฤกษ วัฒนสิทธิ1์ (อาจารยทปี่ รึกษารวม)
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ. หาดใหญ จ. สงขลา 90112, 2ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพ 10330, 3กลุมงานนิเวศวิทยา สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล อ. เมือง
จ. ภูเก็ต 83000

ศึกษาความผันแปรของลักษณะสัณฐานโครงสรางหินปูนในปะการังชนิด Galaxea fascicularis ตามแนวปะการังทั้ง 2 ชายฝง
ทะเลในประเทศไทย โดยทางฝงทะเลอันดามันแบงเปน 3 บริเวณใหญคือ กลุมเกาะสิมิลัน-สุรินทร กลุมเกาะภูเก็ต และกลุม
เกาะศรีบอยา ทางฝงทะเลอาวไทยแบงเปน 3 บริเวณใหญ คือ กลุมเกาะมัน กลุมเกาะสีชัง และกลุมเกาะสมุย-พงัน-เตา
ทําการศึกษาภาคสนามตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2545 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2546 เก็บตัวอยางดวยการดําน้ําลึก บันทึก
ขอมูลลักษณะตัวอยางขณะที่ยังมีชีวิตและบันทึกขอมูลสิ่งแวดลอมบางประการ เก็บตัวอยางไดทั้งหมด 235 ตัวอยางจากแนว
ปะการัง 42 แนว ทําการวัด นับ และบันทึกลักษณะสัณฐานของโครงสรางหินปูนจาก 5 คอรอลไลท ตอ 1 ตัวอยาง แลวนําคา
ลักษณะ 18 ลักษณะเชิงปริมาณมาประมวลผลดวยสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร 2 ปจจัย แบบ Nested
design ผลการวิเคราะหพบวาลักษณะทางสันฐานโครงสรางหินปูนของปะการังจาก 2 แนวชายฝงมีความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติโดยมีคาเฉลี่ยตางกัน 14 ลักษณะ และภายในแตละชายฝงทะเลทั้ง 6 บริเวณใหญมีความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติโดยมีคาเฉลี่ยตางกัน 15 ลักษณะ ผลการวิเคราะหดวย Canonical Discriminant Analysis สามารถอธิบาย
ความผันแปรในแกนที่ 1 ได 64% และสามารถอธิบายความผันแปรในแกนที่ 2 ได 23% สวนผลการวิเคราะหดวย Cluster
Analysis แสดงผลความตางระหวาง 2 ชายฝงทะเลไดอยางชัดเจน และตัวอยางจากกลุมเกาะสุรินทร-สิมิลันกับกลุมเกาะ
ภูเก็ตตางกันนอยกวากลุมเกาะศรีบอยาและตัวอยางจากกลุมเกาะสีชังและกลุมเกาะมันมีความตางกันนอยกวากลุมเกาะสมุยพงัน-เตา
Skeleton Morphological Variation in Galaxea fascicularis
(Scleractinia: Oculinidae) in Thailand
J. Chuaypat1 (Graduate Student), P. Jarayabhand2 (Thesis Advisor), N. Phongsuwan3 (Thesis Co-Advisor),
S. Wattanasit1 (Thesis Co-Advisor)
1
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkla, 90112, 2Department of
Marine Science, Chulalonkon University, Bangkok 10330, 3Ecology Office, Phuket Marine Biology Center, Muang,
Phuket 83000

The purpose of this research was to determine the variation in skeleton morphological structure of Galaxea
fascicularis. The study areas included the Similan-Surin Islands, the Phuket Islands and the Siboya Islands in
the Andaman Sea, and the Mun Islands, the Sichang Islands, and the Samui-Pha Ngan-Tao Islands in the
Gulf of Thailand. Field work was carried out from January 2002 to April 2003. By SCUBA diving,
characters of live coral and some environmental data were recorded. A total of 235 specimens were collected
from 42 stations. Eighteen quantitative characteristics were measured or counted from five corallites per
colony. The results from two factor multivariate analysis of variance (Nested Design) revealed significant
differences in fourteen characters between the Andaman Sea specimens and the Gulf of Thailand specimens.
In addition, there were significant differences among 6 locations (fifteen characteristics). Canonical
Discriminant Analysis showed that the 1st and 2nd canonical variables accounted for 64% and 23% of the
variation among the 6 locations. A tree diagram from Cluster Analysis indicated that samples from the Andaman
Sea and the Gulf of Thailand could be distinguished based on Euclidean distances. Distances between
Similan-Surin Island and Phuket Island specimens were less than those between Siboya Island specimens
and distances between Mun Island specimens and Sichang Island specimens were also less than SamuiPhangan-Tao Island specimens.
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ความหลากหลายและความชุกชุมของผีเสื้อหนอนคืบ (Lepidoptera: Geometridae) ในบริเวณเขต
รักษาพันธุสัตวปาฮาลา–บาลา จังหวัดนราธิวาส
ชัยวัฒน ประมวล1 (นักศึกษา), ศุภฤกษ วัฒนสิทธิ1์ (อาจารยที่ปรึกษา), สุรไกร เพิ่มคํา2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
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การศึกษาความหลากหลายและความชุกชุมของผีเสื้อหนอนคืบในบริเวณปาบาลา เขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา–บาลา จังหวัด
นราธิวาส ชวงระหวางเดือน กรกฎาคม 2544–กรกฎาคม 2545 โดยเก็บตัวอยาง 2 เดือนตอหนึ่งครั้ง พื้นที่ศึกษามีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลไมเกิน 200 เมตร ดวยวิธีการติดตั้งกับดักแสงไฟ 3 จุด แตละจุดหางกันอยางนอย 200 เมตร เปนระยะเวลา 3 คืน
ติดตอกัน เก็บตัวอยางทุกๆ 2 ชั่วโมง เริ่มตั้งแตเวลา 18.00 น.–24.00 น. ผลจากการสํารวจพบผีเสื้อหนอนคืบทั้งหมด 756 ตัว
จัดจําแนกได 5 วงศยอย 129 ชนิด 17 เผาพันธุ 67 สกุล ซึ่งวงศยอย Ennominae พบจํานวนชนิดมากที่สุด คือ 79 ชนิด
รองลงมา คือ วงศยอย Geometrinae, Desmobathrinae, Sterrhinae และวงศยอย Larentiinae ตามลําดับ (32, 8, 7 และ 3
ชนิด ตามลําดับ) ขณะที่จํานวนตัวในแตละวงศยอย พบวา ในวงศยอย Ennominae พบจํานวนตัวมากที่สุดเทากับ 522 ตัว
รองลงมา คือ วงศยอย Geometrinae (88 ตัว), Larentiinae (80 ตัว), Desmobathrinae (42 ตัว) และ Sterrhinae (24 ตัว)
ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบจํานวนชนิดและจํานวนตัวของผีเสื้อหนอนคืบในแตละวงศยอยระหวางฤดูรอนและฤดูฝน โดย
การทดสอบทางสถิติแบบ Independent Samples T-Test ปรากฏวาจํานวนชนิดและจํานวนตัวของผีเสื้อหนอนคืบในแตละวงศ
ยอยไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางทั้งสองฤดูกาล (P>0.05)
Species Diversity and Abundance of Geometrid Moths (Lepidoptera: Geometridae) in
Hala–Bala Wildlife Sanctuary, Narathiwat Province
C. Pramual1 (Graduate Student), S. Watanasit1 (Thesis Advisor), S. Permkam2 (Thesis Co-advisor)
1
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112, 2Department of
Pest Management, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112

This research was conducted to investigate species diversity and abundance of Geometrid moths in Hala–
Bala Wildlife Sanctuary, Narathiwat Province, Thailand. This study was carried out every 2 months from
July 2001 to July 2002 in lowland tropical forest (at least 200 meters above sea level). The specimens were
collected by using three light traps located at least 200 meters apart from each other. The moths were
collected every two hours from 6.00 pm – 12.00 pm for three consecutive nights. A total of 756 geometrid
moth individuals, were found and were classified into 5 subfamilies comprising 129 species, 67 genera and
17 tribes. The subfamily Ennominae was the most diverse (79 species), followed by Geometrinae (32
species), Desmobathrinae (8 species), Sterrhinae (7 species) and Larentiinae (3 species). The highest number
of individuals of geometrid moths were found in 5 subfamilies. Ennominae had the highest number of
individuals (522), followed by Geometrinae (88), Larentiinae (80), Desmobathrinae (42) and Sterrhinae (24).
Independent Samples T-Tests were applied to analyse the effects of season (wet and dry) on species diversity
the and total number of individuals. The results showed that seasonal change had no effect on species
diversity and total number of individuals in each subfamily (t-test, P>0.05).

56

รวมเลมบทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 7
13-16 ตุลาคม 2546 โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว จ.เชียงใหม

ชนิดและความชุกชุมของมดบนเรือนยอดไมบริเวณปาดิบชื้นระดับต่ําของเขตรักษาพันธุสัตวปา
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การศึกษาชนิดและความชุกชุมของมดที่พบบนเรือนยอดไมบริเวณปาดานในและบริเวณขอบปา ของปาดิบชื้นระดับต่ํา ในพื้นที่
เขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง จังหวัดสงขลา ทําการวางแปลงขนาด 100x100 เมตร พื้นที่ละหนึ่งแปลง เก็บตัวอยางทุกๆ
สองเดือน เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2544 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2545 โดยใชวิธีการฉีดพนกลุมหมอกควันสารเคมีประเภท
ไพเรททรอยดไปยังเรือนยอดของตนไมที่สุมเลือกไวพื้นที่ละสามตนของการเก็บตัวอยางหนึ่งครั้ง ปรากฏวาพบมดทั้งสิ้น 118
ชนิด 29 สกุล 6 วงศยอย มดในวงศยอย Formicinae สกุล Polyrhachis และ Camponotus มีจํานวนชนิดมากที่สุด (28 ชนิด
และ 26 ชนิด) รองลงมาเปนมดในสกุล Crematogaster วงศยอย Myrmicinae และสกุล Tetraponera วงศยอย
Pseudomyrmecinae (11 ชนิด และ 10 ชนิด ตามลําดับ) นํามดทั้งหมดมาจัดแบงตามพื้นที่สรางรังปรากฏวา 74 ชนิด (63%)
เปนกลุมมดที่สรางรังตามตนไม, 24 ชนิด (20%) สรางรังตามพื้นดิน และ 20 ชนิด (17%) ไมทราบขอมูลของพื้นที่สรางรัง เมื่อ
ตรวจสอบผลของพื้นที่ศึกษาและฤดูกาลตอจํานวนชนิดของมดปรากฏวาพื้นที่ศึกษามีผลตอจํานวนชนิดของมดที่สรางรังตาม
พื้นดิน (P<0.05) และฤดูกาลมีผลตอชนิดของมดที่สรางรังตามตนไม (P<0.05) ในขณะที่จํานวนชนิดของมดที่ไมทราบขอมูล
ของพื้นที่สรางรังไมมีความแตกตางกันในแตละพื้นที่ศึกษาและฤดูกาล (P>0.05)
Species Composition and Abundance of Ants (Hymenoptera : Fomicidae)
on Canopy Trees in Lower Tropical Rain Forest at Ton-Nga Chang
Wildlife Sanctuary, Songkhla Province
S. Tongjerm1 (Graduate Student), S. Watanasit1 (Thesis Advisor), D. Wiwatwitaya2 (Thesis Advisor),
1
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112, 2Department of
Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

Ants on canopy trees were examined in terms of species composition and species abundance at edge and
interior sites in lowland tropical rain forest at Ton-Nga Chang wildlife sanctuary, Songkhla Province, from
November 2001 to November 2002. Pyrethroid fogging was applied to collect canopy ants on 3 randomly
selected trees in a permanent plot of 100x100 m2 at each study site every two months. A total of 118 species
comprising 29 genera and 6 subfamilies was collected and identified. The highest species richness of ants
was Polyrhachis (28 species), followed by Camponotus in the subfamily Fomicinae, then Crematogaster in
the subfamily Myrmicinae (11 species) and Tetraponera in the subfamily Pseudomyrmecinae (10 species).
The ant samples were classified by nesting site into 3 groups. There were 74 species (63%), 24 species
(20%) and 20 species (17%), nesting on trees, on ground and unknown sites, respectively. The results also
showed that study site had an effect on the number of ants nesting on the ground (P<0.05), and seasonal
change influenced species number of ants species nesting on trees (P<0.05) whereas study site and seasonal
change had no effect on ant species number of unknown sites (P>0.05).
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ชนิด การกระจายพันธุ และโครงสรางประชากรของปะการังแข็งครอบครัว Faviidae
ในแนวปะการังบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย
นรินทรรัตน คงจันทรตรี (นักศึกษา), วิภูษิต มัณฑะจิตร (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาวาริชศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี 20131

ศึกษาชนิด การกระจายพันธุ และการกระจายขนาดโคโลนีของปะการังครอบครัว Faviidae โดยวิธี Belt transect ขนาด 45 ม2
จาก 11 หมูเกาะในอาวไทย 8 หมูเกาะของจังหวัดชลบุรี - ตราด และ 3 หมูเกาะของจังหวัดประจวบคีรีขันธ - สุราษฎรธานี พบ
ปะการังครอบครัว Faviidae ทั้งหมด 13,123 โคโลนี จําแนกไดเปน 38 ชนิด จาก 14 สกุล โดยพบวาหมูเกาะหมากมีความ
หลากชนิดของปะการังในกลุมนี้สูงที่สุด คือพบ 33 ชนิด และหมูเกาะเตามีความหลากชนิดต่ําที่สุด คือพบ 18 ชนิด บริเวณที่มี
ความชุกชุมของปะการังครอบคัว Faviidae สูงที่สุดคือหาดจาวหลาว พบจํานวนโคโลนีเฉลี่ย 250-350 โคโลนี/ม2 บริเวณที่พบ
ความชุกชุมต่ํากวา 40 โคโลนี/ม2 คือ หมูเกาะไผ หมูเกาะคราม หมูเกาะหมาก และหมูเกาะเตา ทําการจัดกลุมปะการังตาม
ความชุกชุมขององคประกอบชนิดที่พบในแตละจุดสํารวจ โดยพิจารณาจากจํานวนโคโลนีและปริมาณการปกคลุมพื้นที่ พบวา
สามารถจัดกลุมได 7 กลุม และ 3 กลุม ตามลําดับ เมื่อพิจารณาการกระจายขนาดของปะการังแตละชนิด โดยแบงเปนชนิดที่มี
ความชุกชุมสูง (พบมากกวา 400 โคโลนี) และชนิดที่พบไดทั่วไป (100 - 400 โคโลนี) สามารถแบงขนาดโคโลนีออกไดเปน 5
ขนาดคือ โคโลนีที่มีเสนผานศูนยกลาง 1-10 ซม., 11-20 ซม., 21-40 ซม., 41-60 ซม. และ > 60 ซม. โดยขนาดที่พบมากอยู
ใน 3 ขนาดแรก ซึ่งเปนปะการังที่มีขนาดเล็ก แสดงใหเห็นถึงสถานภาพโครงสรางประชากรของปะการังในครอบครัว Faviidae
วาเปนกลุมประชากรใหมที่มีการพัฒนามาไมนานนักหลังจากเกิดปรากฏการณแนวปะการังฟอกขาวเมื่อป 2541
Species Distribution and Population Structure of Faviid Corals (Cnidaria:
Scleractinia) on Coral Reefs along the East Coast of Thailand
N. Khongjandtre (Graduate Student), V. Manthachitra (Thesis Advisor)
Department of Aquatic Science, Faculty of Science, Burapha University, Bangsean, Chonburi 20131

Corals of the family Faviidae are the dominant group within coral assemblages in the Gulf of Thailand. This
study investigated species, distribution pattern and size distribution of colonies. Belt transects of 45 m2 in
area were employed at 11 islands in the Gulf of Thailand, 8 islands along the coast from Chonburi to Trad
Province and 3 islands along the coast from Prachuabkirikhan to Suratthanee Province. There were a total of
13,123 faviid colonies found, comprising 38 species belonging to 24 genera. The Mark Islands had the
highest diversity of faviid species with 33 faviid species being found. The Tao Islands were the least diverse
with 18 faviid species being found. The highest abundance of faviid colonies occurred at Chaolaw Beach;
there were 250-35 colonies/45m2. The lowest abundance of faviid colonies (less than 40 colonies/45m2),
occurred at the Phai Islands, the Kram Islands, Mark Islands and the Tao Islands. Species of faviid corals
were grouped by colony abundance and area cover into 7 groups and 3 groups, respectively. If the number of
colonies of a species was higher than 400 colonies, that species was classified as an abundant species. The
abundant species comprised 11 faviid species. Those species with 100 - 400 colonies were classified as
common species. Colonies were classified by diameter into 5 categories: 1-10 cm, 11-20 cm, 21-40 cm, 4160 cm and >60 cm. Colonies in the first - third categories were found to be abundant size; almost all had
small colony size. This information provided insight into the status of the population structure of faviid
corals and showed that the population was a newly established population after the 1998 bleaching event in
the Gulf of Thailand.
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ความหลากหลายของดวงมูลสัตวในสภาพนิเวศวิทยาที่แตกตางกัน ในแหลงสงวนชีวมลฑลสะแกราช
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มงคล ไพรเขียว (นักศึกษา), ยุพา หาญบุญทรง (อาจารยที่ปรึกษา), มโนชัย กีรติกสิกร (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ. เมือง จ. ขอนแกน 40002

จากการสํารวจเก็บตัวอยางดวงมูลสัตวเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงประชากรและความหลากหลายของดวงมูลสัตวในแหลง
สงวนชีวมลฑลสะแกราช อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา จากพื้นที่ที่แตกตางกันทางนิเวศวิทยา 6 สภาพพื้นที่ไดแก
พื้นที่การเกษตร ปาฟนฟู ปาเต็งรังสะแกราช ปาดิบแลง แปลงปลูกปาไทย-ญี่ปุน และปาเต็งรังตรงขามแปลงปลูกปาไทย-ญี่ปุน
โดยการวางกับดักแบบหลุมตกที่มีมูลสุกรสดเปนเหยื่อลอ ทําการสํารวจเปนเวลา 2 ป ตั้งแตเดือนเมษายน 2543 - เมษายน
2545 พบดวงมูลสัตวจํานวน 36,157 ตัว จําแนกได 184 ชนิด จาก 11 สกุล ไดแก สกุล Aphodius, Caccobius, Cassolus,
Catharsius, Copris, Onthophagus, Paragymnopleurus, Panellus, Phacosoma, Sisyphus และ Synapsis จากการคํานวณ
ความหลากหลายของดวงมูลสัตวในแตละพื้นที่โดยใช Fisher’s Index พบวาพื้นที่การเกษตรมีความหลากหลายของดวงมูล
สัตวนอยที่สุด โดยมีคาดัชนีความหลากหลายเทากับ 11.7512 จํานวน 7 สกุล สวนพื้นที่ปาธรรมชาติ (ปาฟนฟู ปาเต็งรัง ปา
ดิบแลง) มีความหลากหลายของดวงมูลสัตวใกลเคียงกัน โดยเฉพาะปาฟนฟูซึ่งมีลักษณะของปาเบญจพรรณพบวามีความ
หลากหลายของดวงมูลสัตวมากที่สุด โดยมีคาดัชนีความหลากหลายเทากับ 15.412 จํานวน 10 สกุล นอกจากนี้ยังพบวา
ปริมาณประชากรและความหลากชนิดของดวงมูลสัตวมีความสัมพันธกับปริมาณน้ําฝน ซึ่งจะสูงขึ้นเมื่อปริมาณน้ําฝนเพิ่มขึ้น
และลดลงในชวงฤดูแลงที่มีปริมาณฝนนอย สวนอุณหภูมิไมมีอิทธิพลกับการเปลี่ยนแปลงของจํานวนดวงมูลสัตวที่สํารวจ
ในครั้งนี้
The Diversity of Dung Beetles in Different Ecosystems of Sakaerat Biosphere,
Northeast Thailand
M. Praikhiaw (Graduate Student), Y. Hanboonsong (Thesis Advisor), M. Keerati-kasikorn (Thesis Co-advisor)
Departmant of Entomology, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Muang, Khon Kaen 40002

The population dynamics and diversity of dung beetles in different ecosystems, i.e., agroecosystems,
reforestation areas, dry-dipterocarp forests and plantations, were surveyed and monitored in Sakaerat
Biosphere, Northeast Thailand, by using pig dung-baited pitfall traps. Each habitat had two 20 x 20 m2 plots
with 5 traps / plot. The traps were placed at 2 months intervals between April 2000 and April 2002. A total of
184 species from 36,157 individuals in 11 genera (Aphodius, Caccobius, Cassolus, Catharsius, Copris,
Onthophagus, Paragymnopleurus, Panellus, Phacosoma, Sisyphus and Synapsis) were collected. Different
ecosystems had varying effects on dung beetle species richness and abundance. Fisher’s index results
showed that the diversity index in the agroecosystem was lowest at 11.7512 while the index in the natural
forests (reforestation, dry dipterocarp forest and dry-evergreen forest) were not significantly different. The
reforestation forest had the greatest dung beetle species diversity and showed the highest diversity index of
15.412. The study also showed that the dung beetle population size is correlated directly with the amount of
rainfall but not with the temperature.
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การสํารวจหนอนพยาธิในปลาวงศ Cyprinidae บริเวณอางเก็บน้ําเขื่อนแมงัดสมบูรณชล
จังหวัดเชียงใหม
กิ่งกานต บุญโชติ (นักศึกษา), ชโลบล วงศสวัสดิ์ (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200

การสํารวจหนอนพยาธิในปลาวงศ Cyprinidae บริเวณอางเก็บน้ําเขื่อนแมงัดสมบูรณชล จังหวัดเชียงใหม ในฤดูหนาวระหวาง
เดือนตุลาคม 2545 - เดือนมกราคม 2546 จากปลา 5 ชนิด ไดแก ปลากระมัง (Puntioplites proctozyron) ปลากระสูบขีด
(Hampala macrolepidota) ปลาซา (Labiobarbys burmanicus) ปลาตะเพียนขาว (Bardodes gonionotus) และปลาสรอยขาว
(Cirrhina jullieni) ผลการศึกษาพบวา มีคาความชุก (prevalence) รวม 85.46% (141/165) พบหนอนพยาธิ 12 ชนิด เปน
พยาธิปลิงใส 9 ชนิด คือ Dactylogyrus macrolepidoti, D. protozysron, D. puntioplites, D. quadribrachiatus, Dactylogyrus
sp.I, Dactylogyrus sp.II, Dactylogyrus sp.III, Paradiplozoon kamang, P. krasoopensis ตัวออนของพยาธิใบไมระยะเมตา
เซอคาเรีย 2 ชนิด คือ Haplorchis taichui และ Haplorchoides sp. พยาธิตัวกลม 1 ชนิด คือ Rhabdochona sp. โดยพบวา
ปลาสรอยขาวมีคา prevalence สูงสุด คือ 100% (37/37) และปลาตะเพียนขาว มีคา prevalence ต่ําสุด คือ 66.67% (20/30)
A Survey of Helminths in Cyprinoid Fish from Mae Ngad Somboonchon
Reservoir, Chiang Mai Province
K. Boonchot (Graduate Student), C. Wongsawad (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang, Chiang Mai 50200

Five species of Cyprinoid fish, namely Puntioplites proctozyro, Hampala macrole, Labiobarbys Burmanicus,
Bardodes gonionotus and Cirrhina jullieni, collected during the cold season, i.e., October 2002 to January
2003, from Mae Ngad Somboonchon reservoir, Chiang Mai province, were investigated for helminths. The
overall prevalence of infection was 85.46 % (141/165). Twelve species of helminths were recorded: nine
species of monogenea, Dactylogyrus macrolepidoti, D. protozysron, D. puntioplites, D. quadribrachiatus,
Dactylogyrus sp.I, Dactylogyrus sp.II, Dactylogyrus sp.III, Paradiplozoon kamang and P. krasoopensis; two
species of metacercariae, Haplorchis taichui and Haplorchoides sp.; and one species of nematode,
Rhabdochona sp. The highest prevalence was found in Cirrhina jullieni (100%, 37/37) and the lowest
prevalence was found in Bardodes gonionotus (66.67%, 20/30).
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ชนิด ความหนาแนน รูปแบบการแพรกระจาย และพฤติกรรมบางประการของมดในไรออย
พิทักษพงศ ปอมปราณี 1 (นักศึกษา), จุฑารัตน อรรถจารุสิทธิ์ 1 (อาจารยที่ปรึกษา), เดชา วิวัฒนวิทยา 2 (อาจารยทปี่ รึกษารวม)
1
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000
2
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

มดเป น แมลงศั ต รู ธ รรมชาติ ที่ มี ศั ก ยภาพในการควบคุ ม หนอนกออ อ ยแมลงศั ต รู สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให อ อ ยได รั บ ความเสี ย หาย
ทําการศึกษา ชนิด ความหนาแนนของประชากรมดที่ออกหาอาหาร (foraging activity) และของประชากรรัง (nest) รูปแบบการ
แพรกระจายของมดที่ออกหาอาหารและรังมด รวมทั้งพฤติกรรมของมดในไรออยโดยวิธีการเฝาสังเกต ตรวจนับอยางเปนระบบ
ควบคูกับการทดสอบทางชีววิทยาในแหลงปลูกออยของเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย ระหวางเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2545 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546 ผลการศึกษาพบมดในไรออยทั้งหมด 18 ชนิด แตมีเพียง 5 ชนิด ไดแก Pheidole
plagiria Fr. Smith, Iridomyrmex anceps Roger, Camponotus rufoglaucus Jerdon, Paratrechina longicornis Latreille
และ Diacamma sp. ที่มีความหนาแนนของประชากรมากที่สุด และพบวาเปนมดที่มีบทบาทในการควบคุมหนอนกอออย
รูปแบบการแพรกระจายในการออกหาอาหารในแปลงออยของมดทั้ง 5 ชนิดดังกลาว เปนแบบรวมกลุม (clump) แตรูปแบบการ
แพรกระจายของรังสวนใหญเปนแบบมีระเบียบ (uniform) สวนพฤติกรรมการออกหาอาหารในรอบปจะมีขึ้นในชวงเดือน
มิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน ในระหวางเวลา 06.00 – 18.00 น. และในเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม มี 2 ชวงเวลาคือ
06.00 – 10.00 น. และ 15.00 – 18.30 น. และปจจัยที่มีผลตอการออกหาอาหารของมดคือ แหลงอาหาร อุณหภูมิผิวดิน และ
ความเขมแสง กลาวคือ ถาอุณหภูมิผิวดินสูงกวา 45 °C และความเขมแสงสูงกวา 80,000 lux จะไมพบมดออกหาอาหาร และ
สภาพอากาศดังกลาวจะอยูในชวงเวลา 10.00 – 14.00 น. ในระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเปนระยะออยเริ่ม
แตกหนอใหมถึงระยะเริ่มแตกกอ
Species, Abundance, Distribution Pattern and Behavior
of Ants on Sugarcane Fields
P. Pompranee1(Graduate Student), J. Attajarusit1 (Thesis Advisor), D. Wiwatwittaya2 (Thesis Co-advisor)
1
School of Crop Production Technology, Institute of Agricultural Technology, Suranaree University of Technology,
Nakhon Ratchasima 30000, 2Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok 10900

Ants possess high potential in the natural control of sugarcane stem borers. Studies were carried out from
June 2002 to May 2003 in sugarcane fields of Nakhon Ratchasima and Buri Ram province. The objectives
were to determine ant species richness, distribution and population density (nests), foraging activities and
their distribution patterns. The total number of ant species found was 18 of which 5 species, namely Pheidole
plagiria Fr.Smith, Iridomyrmex anceps Roger, Camponotus rufoglaucus Jerdon, Paratrechina longicornis
Latreille and Diacamma sp., were most abundant and played significant roles in field control of sugarcane
stem borers. The distribution pattern of foraging activity was mostly clumped while nest distribution was
mainly uniform. Foraging was found to occur between 6.00 –18.00 hr during June – November and 06.00 –
10.00 hr and 15.00 – 18.00 hr. during December – May. Factors affecting ant foraging activity were food
source, soil temperature and light intensity. When soil temperatures exceeded 45 °C °and light intensity was
higher than 80,000 lux, there was no foraging activity. Such conditions were normally found from 10.00 –
14.00 hr in January – May when sugarcane was in the tillering stage.
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การศึกษาความหลากหลายชนิดและการกระจายพันธุของหอยน้ําจืด Paludomus spp.
ในลุมแมน้ําแควนอย
นภัสสร โนตศิร1ิ (นักศึกษา), ดวงเดือน ไกรลาศ1 (อาจารยที่ปรึกษา), เตือนตา เจนจรัตน1, วิโรจน กิติคณ
ุ 2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อ. เมือง จ. นครปฐม 73000, 2ภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม
คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

การศึกษาความหลากหลายชนิดและการกระจายพันธุของหอยน้ําจืดสกุล Paludomus ในลุมแมน้ําแควนอย จ. กาญจนบุรี ทํา
การสุมเก็บตัวอยางดวยวิธี Counts per unit of time (Olivier and Schneiderman, 1956) พรอมทั้งศึกษาลักษณะภูมิประเทศ
สภาพกายภาพ และคุณสมบัติทางเคมีของน้ําในระบบนิเวศของถิ่นอาศัย การจําแนกชนิดของหอยทําโดยศึกษาลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาของเปลือก กายวิภาค ฟน (แรดูลา) และการตรวจสอบเอนไซมเพื่อศึกษารูปแบบทางพันธุกรรม จากการศึกษา
เบื้องตน เก็บตัวอยางหอยน้ําจืด Paludomus spp. ไดจากบริเวณแหลงตนน้ําของแมน้ําแควนอย ไดแก น้ําตกไทรโยคนอย
น้ําตกไทรโยคใหญ หวยเตาดํา ลําธารหินดาด น้ําตกผาตาด น้ําพุหวยเขยง และลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ นํามาศึกษา
ลักษณะสัณฐานวิทยาของเปลือก เปรียบเทียบกับรายงานของ Brandt (1974) ซึ่งพบหอยสกุล Paludomus ในประเทศไทย 2
ชนิด คือ Paludomus petrosus และ Paludomus siamensis พบวาหอยที่ไดจากบริเวณหวยเตาดํามีลักษณะเปลือกคลายคลึง
กับ P. petrosus และหอยที่ไดจากน้ําตกผาตาดและน้ําพุหวยเขยง มีลักษณะเปลือกคลายกับ P. siamensis สวนหอยที่ไดจาก
น้ําตกไทรโยคนอย น้ําตกไทรโยคใหญ น้ําพุรอนหินดาด และลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ มีลักษณะเปลือกแตกตางออกไป
เมื่อนําไปศึกษารูปรางและรอยหยักของฟน (แรดูลา) พบวาฟนหอยที่ไดจากบริเวณหวยเตาดํามีความแตกตางจากฟนหอยที่ได
จากบริเวณอื่นอยางชัดเจน
Species Diversity and Distribution of Freshwater Snails in the
Genus Paludomus spp. in the Kwae Noi River Watershed
N. Notesiri1 (Graduate Student), D. Krilas1 (Thesis Advisor), T. Janecharat1, V. Kitikoon2 (Thesis Co-advisor)
1
Department of Biology, Faculty of Science, Silpakorn University, Muang, Nakornpathom 73000, 2Department of Social
and Enviromental Medicine, Faculty of Topical Medicine, Mahidol University, Rajthevee, Bangkok, 10400

A study of the species diversity and distribution of the freshwater snail genus Paludomus was carried out in
the Kwae Noi River watershed, Kanchanaburi province. The snails were collected using the counts per unit
of time method (Olivier and Schneiderman, 1956). In addition, the microhabitat and physico-chemical
characteristics of streams were examined. Identification of snails was done using shell morphology,
anatomy, radula morphology and enzymes. In this preliminary study, snails were collected from areas which
are sources of the Kwae Noi River. They are Saiyok Noi Waterfall, Saiyok Yai Waterfall, Toa Dum Stream,
Hin Dad Stream, Pa Tad Waterfall, Huay Kha Yang Stream and Ban Tha Ma dua Brook. The conchological
results were compared with the report of Brandt (1974), in which only two species of Paludomus snail were
found in Thailand, namely Paludomus petrosus and Paludomus siamensis. The results of shell morphological
study show that the snails from Toa Dum Stream are similar to Paludomus petrosus, and the snails from Pa
tad Waterfall and Huay Kha Yang Stream are similar to Paludomus siamensi, while the snails from Saiyok
Noi Waterfall, Saiyok Yai Waterfall, Hin Dad Stream and Ban Tha Ma Dua Brook are different from both
species. Radula morphology was compared by number, shape, size and cusp and it was determined that the
snails from Toa Dum are noticeably different from the others.
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ชนิดและความชุกชุมของมดตามฤดูกาลบริเวณปาดิบชื้นระดับต่ําในปาบาลา
เขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา-บาลา จังหวัดนราธิวาส
นาวี หนุนอนันต1 (นักศึกษา), ศุภฤกษ วัฒนสิทธิ1์ (อาจารยที่ปรึกษา), เดชา วิวัฒนวิทยา2 (อาจารยทปี่ รึกษารวม)
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ. หาดใหญ จ. สงขลา 90112, 2ภาควิชาชีววิทยาปาไม
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาชนิดและความชุกชุมของมดตามฤดูกาลบริเวณปาดิบชื้นระดับต่ําในปาบาลา ที่ระดับความสูงจากน้ําทะเลไมเกิน 200
เมตร โดยใชวิธีการ 4 วิธี คือการใชตะแกรงรอนซากใบไม การจับดวยมือ การใชเหยื่อน้ําหวาน และการจับมดที่อาศัยในดิน
เก็บขอมูลทุก 2 เดือน ระหวางเดือนมีนาคม 2544 ถึงมีนาคม 2545 พบมดทั้งหมด 8 วงศยอย 63 สกุล 255 ชนิด ซึ่งชวง
ระยะเวลาและวิธีการเก็บตัวอยางมดแตละวิธีพบจํานวนชนิด ความชุกชุม และองคประกอบของชนิดมดแตกตางกัน โดยเดือน
มกราคม พ.ศ. 2545 พบจํานวนชนิดของมดมากที่สุด (133 ชนิด) การใชวิธีการเก็บตัวอยาง 4 วิธีรวมกัน พบจํานวนชนิด สกุล
และวงศยอยของมด มากกวาการใชวิธีการเพียง 1 วิธี และวงศยอย Myrmicinae มีสัดสวนของสกุลและชนิดมากที่สุด (26 สกุล
104 ชนิด) รองลงมาคือวงศยอย Ponerinae (16 สกุล 74 ชนิด) Formicinae (12 สกุล 47 ชนิด) และ Dolichoderinae (4 สกุล
8 ชนิด) ตามลําดับ ขณะที่มดในสกุล Pheidole มีสัดสวนของชนิดมากที่สุด (25 ชนิด) รองลงมาคือ Pachycondyla (15 ชนิด),
Hypoponera (13 ชนิด), Cerapachys (12 ชนิด) และ Camponotus (11 ชนิด) ตามลําดับ ผลของฤดูกาลและความสัมพันธ
ระหวางปจจัยทางทางกายภาพกับจํานวนชนิดของมดพบวาจํานวนชนิดของมดในวงศยอย Aenictinae และสกุล Aenictus,
Pheidole และ Pyramica ในชวงฤดูฝนและฤดูรอนมีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05, F=34.286,
34.286, 0.003 และ 34.286 ตามลําดับ) ขณะที่ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธของอากาศมีรูปแบบความสัมพันธ
กับจํานวนชนิดของมดในระดับสกุลที่แตกตางกัน
Species Diversity and Seasonal Abundance of Ants in Lowland Tropical Rain
Forest of Bala Forest at Hala-Bala Wildlife Sanctuary, Narathiwat Province
N. Noon-anant1 (Graduate Student), S. Watanasit1 (Thesis Advisor), D. Witwatwitaya2 (Thesis Co-advisor)
1
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hadyai, Songkhla 90112, 2Department of
Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

Studies on the species diversity and seasonal abundance of ants in Bala forest at Hala-Bala Wildlife
Sanctuary, Narathiwat province, were conducted in the lowland tropical rain forest at an elevation of less
than 200 meters above mean sea level. Ants were collected every 2 months from March 2001 to March 2002
by 4 methods: leaf litter sifting, hand collecting, honey bait traps and soil samples. Eight subfamiles, 63
genera and 255 species of ants were identified. Different times of the year and methods resulted in
differences in species richness, abundance and species composition of ants. The highest number of species
(133 species) was found in January 2002. A combination of 4 methods yielded higher numbers of species,
genera and subfamilies than the use of one method. The highest number of genera and species was found in
the Myrmicinae (26 genera, 104 species), followed by the Ponerinae (16 genera 74 species), the Formicinae
(12 genera, 47 species) and the Dolichoderinae (4 genera, 8 species). The genus Pheidole had the highest
number of species (25 species), followed by Pachycondyla (15 species), Hypoponera (13 species),
Cerapachys (12 species) and Camponotus (11 species). Seasonal change influenced the number of species in
the subfamily Aenictinae, genera Aenictus, Pheidole and Pyramica; there were significant differences
between the wet and the dry season (P<0.05, F = 34.286, 34.286, 0.003 and 34.286, respectively). The
relationships between physical factors (rainfall, air temperature and air humidity) and number of species
were different.
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สัณฐานวิทยาและกิจกรรมของอวัยวะสรางเซลลสบื พันธุในอึ่งอางกนขีด
ในฤดูกาลทีแ่ ตกตางกัน
สุรพล อาจสูงเนิน ( นักศึกษา), วีรยุทธ เลาหะจินดา (อาจารยที่ปรึกษา), อนันต ศรีขาว (อาจารยที่ปรึกษารวม),
สุรพล วิเศษสรรค (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาความแตกตางระหวางฤดูกาลทางชีววิทยาการสืบพันธุของอึ่งอางกนขีดจากแหลงอาศัยในธรรมชาติโดยพิจารณาจาก
โครงสรางและกิจกรรมของอวัยวะสรางเซลลสืบพันธุดวยกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสองทะลุ กลองจุลทรรศนธรรมดา และ
กลองจุลทรรศนสามมิติ ไดขอมูลความแตกตางระหวางฤดูกาลของขนาดเสนผานศูนยกลางของหลอดสรางอสุจิและนิวเคลียส
ของเซลลไลดิกจากอัณฑะ รวมทั้งรูปรางเซลลเซอโทไลและเซลลไลดิก พบวาเซลลสืบพันธุเพศผูแบงเปน 12 ระยะ จากการ
ประเมินระยะเซลลสืบพันธุเพศผูไดขอมูลกิจกรรมการสรางเซลลสืบพันธุเชิงโครงสรางและปริมาณตลอดป การพัฒนาของเซลล
ไขแบงเปน 6 ระยะ โดยพิจารณาจากขนาด สี โครงสรางเซลล และปริมาณไขแดง อึ่งอางกนขีดเพศผูมีกิจกรรมสรางเซลล
สืบพันธุแบบตอเนื่องตลอดทั้งป โดยมีชวงถดถอยในปลายฤดูฝน จากการประเมินสถานภาพของรังไขพบวากลุมตัวอยาง
ประชากรอึ่งอางกนขีดเพศเมียประกอบดวยรังไขหลายสถานะในชวงเดียวกัน ไดแก รังไขออน รังไขในสภาพที่กําลังสะสมไข
แดงขั้นตางๆ รังไขที่มีเซลลไขพัฒนาเต็มที่ และรังไขที่ปลอยไขแลว สถานภาพของรังไขมีความสัมพันธกับชวงเวลาในรอบป
พัฒนาการของโอโอไซทจากระยะกอนสะสมไขแดงถึงระยะสะสมไขแดงเริ่มตนในฤดูรอนและตอเนื่องฤดูฝน ชวงฤดูฝนระหวาง
เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมพบโอโอไซทระยะหลังสะสมไขแดงและอสุจิที่มีปริมาณมากในเพศเมียและเพศผูตามลําดับ อยางไร
ก็ตามการกอดรัดเพื่อผสมพันธุพบเพียงสองครั้งในเดือนพฤษภาคมและเดือนสิงหาคม พฤติกรรมดังกลาวเกิดขึ้นชวงมีปริมาณ
น้ําฝนมาก น้ําไหลหลากหนาดิน ดินมีความชื้นสูง และมีแหลงน้ําขังชั่วคราว
Gonad Morphology and Activity in the Median-Striped Burrowing Frog, Kaloula
mediolineata, in Different Seasons
S. Ardsungnoen (Graduate Student), V. Laohajinda (Thesis Advisor), A. Srikhao (Thesis Co-advisor),
S. Visetsan (Thesis Co-advisor)
Department of Zoology, Faculty of Science, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

Gonadal morphology and seasonal differences in the reproductive gonadal cycle in a free-living population
of the median-striped burrowing frog, Kaloula mediolineata, were studied. Light and transmission electron
microscopy were used to study gonads in this frog species. Gonad samples were collected throughout a one
year period. Sectioned testes were assessed for spermatogenetic activity. The mean diameter of seminiferous
tubules and Leydig cell nuclei per individual were obtained. Based on nuclear characteristics, twelve stages
of male germ cells in the seminiferous tubules were determined. Developing oocytes in adult females can be
divided into six stages based on size, color, histological and ultrastructural observations. K. mediolineata
belongs to the continuous type of spermatogenetic cycle. Male bearing spermatozoa were present practically
all year-round and spermatogenetic activity showed a regenerative phase from the cold season to the end of
the wet season, and a brief degenerative phase in October. These characteristics resemble those from species
with continuous reproductive cycles. Recruitment of previtellogenic oocytes to vitellogenic oocytes
commences in the hot season (March) through the wet season. The presence of postvitellogenic oocytes from
May to August was correlated with the large amount of spermatozoa in the testes of male frogs. However,
amplexing occurred only in two months of high rainfall (May and August) and was associated with high soil
moisture and surplus water from temporary ponds. Distinct seasonal differences in morphological
appearance of Leydig and Sertoli cells were apparent when observed at different periods of the reproductive
gonadal cycle.
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ปจจัยที่มีผลตอการปองกันอาณาเขตของปลากัดปา
มัลลิกา เจริญสุธาสินี และ กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 222 ต. ไทยบุรี อ. ทาศาลา จ. นครศรีธรรมราช 80160

การศึกษานี้ไดศึกษาวาการเลี้ยงดูของพอแมปลาจะเพิ่มขึ้นเมื่อลูกปลามีอายุเพิ่มขึ้น โดยการพิจารณาระดับความกาวราวของ
พอปลาตอปลาบุกรุกในระหวางที่เฝาไขในปลากัดปา (Betta splendens Regan) ที่อาศัยอยูในธรรมชาติ ระดับความกาวราว
ของพอปลาถูกวัดที่ระยะสืบพันธุ 2 ระยะโดยมีปลาบุกรุก 3 ประเภทคือ ปลาบุกรุกเพศผู ปลาบุกรุกเพศเมีย และปลาบุกรุกที่
เปนแมของไข ปลากัดเจาของหวอดมีพฤติกรรมกาวราวหลังจากไขฟกเปนตัวมากกวาหลังจากปลาตัวเมียเพิ่งออกไข ปลากัด
เจาของหวอดมีพฤติกรรมแผเหงือก กัดหาง ตีและจูโจมดวยอัตราที่สูงสุดตอปลาบุกรุกเพศผู ในระดับปานกลางแกปลาบุกรุก
เพศเมีย และนอยที่สุดตอปลากัดเพศเมียที่เพิ่งวางไข
Factors Influencing Male Territorial Defence in Wild-Caught Siamese Fighting Fish
M. Jaroensutasinee & K. Jaroensutasinee
Institute of Science, Walailak University, 222 Thasala, Nakhon Si Thammarat 80160

This study investigated how parental care increases with offspring age by examining the level of male
aggressiveness toward potential intruders during egg guarding in a natural population of Siamese fighting
fish (Betta splendens Regan). The degree of aggressiveness was measured at two reproductive phases in
response to three types of intruders, i.e., males, females and females that have laid eggs. The nest-holding
males became more aggressive after their eggs hatched than after the eggs were laid. Nest-holding males
displayed gill cover erection, biting, and tail beating and attacked at the highest rate, male intruders attacked
at an intermediate rate and female intruders were least aggressive towards females that had laid eggs.
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ความหลากชนิดของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลานในเขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา-บาลา
จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส
ธัญญา จั่นอาจ1, ยอดชาย ชวยเงิน1 และ ศิริพร ทองอารีย 2
1
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ ต. คลองหา อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120, 2สถานีวิจัยสัตวปา ปาพรุ ปาฮาลา-บาลา
ตู ปณ. 3 อ. แวง จ. นราธิวาส 96160

สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลานที่กระจายอยูในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา-บาลา จังหวัดยะลาและจังหวัด
นราธิวาส ซึ่งเปนผืนปาทางตอนใตสุดของประเทศไทย การศึกษาความหลากชนิดตั้งแต 15 สิงหาคม 2544 ถึง 14 สิงหาคม
2545 พบสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 49 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 98 ชนิด มีรายงานการพบใหม 10 ชนิด ไดแก สัตวสะเทินน้ํา
สะเทินบก จํานวน 8 ชนิด คือ อึ่งกรายหลากลาย (Leptolalax heteropus), คางคกแคระมลายู (Bufo divergens), อึ่งทองแดง
(Phrynella pulchra), กบทูดมลายู (Limnonectes malesianus), กบวากเล็ก (Rana baramica), ปาดแคระลายเหลือง
(Philautus petersi), ปาดแคระทองลาย (Philautus vermiculatus) และเขียดงูดํา (Caudacaecilia larutensis) สัตวเลื้อยคลาน 2
ชนิด คือ งูสายทองมลายู (Leiolepis baliodeira baliodeira) และงูสายทองหางยาว (Leiolepis longicauda) มีสัตวที่อาจจะเปน
ชนิดใหมของโลก 4 ชนิด ซึ่งอาจนับเปนสัตวถิ่นเดียวของพื้นที่ดวย ไดแก กบหลังจุดลายเล็ก (Rana cf. signata) และปาดแคระ
ปามลายู (Philautus sp.) สัตวเลื้อยคลาน 2 ชนิด ไดแก งูดินบาลา (Typhlops sp.) และงูพงออภูเขา (Macrocalamus sp.)
ความหลากหลายของสัตวในพื้นที่ศึกษาสวนใหญเปนชนิดที่มีความใกลชิดกับความหลากหลายในพื้นที่มลายูของประเทศ
มาเลเซียและมีคาความคลายคลึงกับพื้นที่ดังกลาวสูงกวาคาความคลายคลึงทางตอนบนของภาค ในการศึกษาครั้งนี้ไดรายงาน
การใชพื้นที่เชิงนิเวศของสัตวในพื้นที่ศึกษาทั้งในแนวราบและในแนวดิ่งไวดวย
The Diversity of Herpetofauna in Hala-Bala Wildlife Sanctuary,
Yala and Narathiwat Provinces
T. Chan-ard1, Y. Chuaynkern1 and S. Thong-aree2
National Science Museum, Technopolis, Klong 5, Klong Luang, Pathumthani 12120
2
Pa Pru Pa Hala-Bala Wildlife Research Station, P.O. Box 3, Waeng, Narathiwat 96160

1

The herpetofauna of hill forest in Hala Bala Wildlife Sanctuary, Yala and Narathiwat Provinces, located at
the extreme south of Thailand was studied between 15 August 2001 and 14 August 2002. A total of 49
amphibian species and 98 reptile species were found. Of these, 10 were new records for Thailand, including
8 amphibian species, Leptolalax heteropus, Bufo divergens, Phrynella pulchra, Limnonectes malesianus,
Rana baramica, Philautus petersi, Philautus vermiculatus and Caudacaecilia larutensis, and 2 reptile
species, namely Leiolepis baliodeira baliodeira and Leiolepis longicauda. 4 species may be new and
endemic to the area: Rana cf. signata, Philautus sp., Typhlops sp. and Macrocalamus sp. The diversity of
herpetofauna in the study area was very close to that found in Penisular Malaysia and the similarity value
with this area was higher than that with Phang-nga Province, in the upper south of Thailand.
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การแบงปนทรัพยากรอาหารระหวางเพศของกบหวยขาปุม (Limnonectes kuhlii) ที่อาศัยอยูในแหลง
น้ําถาวรที่อทุ ยานแหงชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
วิเชฏฐ คนซือ่ , ปยนุช ทรงเจริญ, สุรีรัตน เดีย่ ววาณิชย และ กําธร ธีรคุปต
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10330

ศึกษาอาหารของกบหวยขาปุม (Limnonectes kuhlii) ที่อาศัยอยูในแหลงน้ําถาวรที่อุทยานแหงชาติทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี ในชวงฤดูแลงป พ.ศ. 2545-2546 โดยวิธีการตรวจสอบชนิดและปริมาตรอาหารที่พบในกระเพาะ พบวาแมลงใน
อันดับ Coleoptera (36.36%) และมดวงศ Formicidae (31.82%) เปนชนิดอาหารที่พบมากที่สุด ตามลําดับ ปริมาตรอาหารที่
กบกินจะสัมพันธกับขนาดของลําตัว เมื่อวิเคราะหคาการซอนทับกันดานชนิดและปริมาตรของเหยื่อ พบวาตัวออนและตัวเต็ม
วัยมีคาการซอนทับกันนอย ในขณะที่ตัวเต็มวัยเพศผูกับเพศเมียมีคาการซอนทับกันมาก แมวาเมื่อพิจารณาลักษณะทาง
สัณฐานโดยเปรียบเทียบขนาดของลําตัวและความกวางของปากของเพศผูและเพศเมียจะไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) แตจากชนิดของเหยื่อในกระเพาะ พบวากบเพศผูจะกินแมลงที่อาศัยอยูในน้ําเปนหลัก ในขณะที่กบเพศเมีย
กินแมลงที่อาศัยอยูบนบกบริเวณใกลแหลงน้ํา แสดงใหเห็นวากบหวยขาปุมตัวเต็มวัยมีแนวโนมที่จะแบงปนทรัพยากรดาน
อาหารเพื่อหลีกเลี่ยงการแกงแยงแขงขันในชนิดเดียวกัน
Food Partitioning between Sexes of Limnonectes kuhlii, Inhabiting A Permanent Pond
in Thongphaphum National Park, Kanchanaburi Province,
Western Thailand
W. Khonsue, P. Songcharoen, S. Deowanich and K. Thirakhupt
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phayathai, Bangkok 10330

During the dry season of 2002-2003, the stomach contents of Limnonectes kuhlii inhabiting a permanent
pond at Thongphaphum National Park, Kanchanaburi Province, were examined for type and volume of food.
Insects in the Order Coleoptera (36.36%) and Family Formicidae (31.82%) were the major types of food
found. Food volume was correlated with body size (SVL). The dietary overlap (numeric proportion and
volumetric proportion) was low in juveniles vs. adults, and high in males vs. females. Although the body
size (SVL) and mouth width between sexes was not significantly different (p>0.05), the male frogs seemed
to eat mainly terrestrial insects while the females consumed mainly aquatic insects. These findings indicate
that the adult Limnonectes kuhlii tended to partition the food resource in order to avoid intraspecific
competition.
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การบรรยายลักษณะของปลาวัยออนวงศปลาบู Gobiidae ที่พบในบริเวณ
ปาชายเลนคลองสิเกา จังหวัดตรัง
ประเสริฐ ทองหนูนุย
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล อ. สิเกา จ. ตรัง 92150

บรรยายลักษณะของปลาวัยออนวงศปลาบู Gobiidae ที่อาศัยอยูในบริเวณปาชายเลนคลองสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธี size
series method ในการจําแนกชนิดนั้นไดอาศัยความสัมพันธของลักษณะเดนที่ปรากฏอยูในแตละขนาดของตัวอยาง พรอมทั้ง
วาดรูปประกอบ ในเบื้องตนสามารถจําแนกชนิดไดมากกวา 6 สกุล โดยตัวอยางปลาที่จําแนกไดสวนใหญอยูในระยะ benthic
stage ซึ่งในการจําแนกปลาในระยะนี้ตองอาศัยลักษณะที่ปรากฏอยูในระยะเต็มวัยเปนหลัก สวนในระยะ planktonic stage ตอง
อาศัยรูปแบบของจุดสีที่แตกตางกันในการจําแนกชนิด อยางไรก็ตาม การทราบชนิดของปลาบูที่อาศัยอยูในบริเวณที่ศึกษาจะ
เปนสวนชวยในการศึกษาชนิดปลาในชวงวัยออนไดชัดเจนมากขึ้น
Size Series Description of Gobiidae Larval Specimens
in Sikao Mangrove Creek, Trang Province
P. Tongnunui
Department of Marine Science, Faculty of Science and Fisheries Technology, Rajamangala Institute of Technology,
Sikao, Trang 92150

This study aims to describe gobiid fishes occurring in Sikao mangrove creek using the size series method
based on the distinct characteristics used for grouping. Roughly, at least 6 genera were classified. The great
majority of specimens were the benthic stage. The characteristics of adults were used for identification. In
the case of the planktonic stage, pigmentation was the principle feature that helped in determination.
Information about gobiid fishes residing in the study area will help in studying the young stage of fish.
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สังคมของคางคาวในปาดิบชื้นของเขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลาบาลา
สาระ บํารุงศรี1 และ ศิริพร ทองอารีย2
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ. หาดใหญ จ. สงขลา 90112
2
สถานีวิจัยสัตวปาปาพรุ-ปาฮาลา-บาลา ตู ปณ. 3 อ. แวง จ. นราธิวาส 96160

คางคาวเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่มีความหลากชนิดมากที่สุดของไทย โดยทั่วไปแลวความหลากชนิดของคางคาวเพิ่มขึ้นใน
บริเวณที่ใกลเสนศูนยสูตรมากขึ้น เขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา-บาลาเปนปาที่ตั้งอยูใกลเสนศูนยสูตรมากที่สุดแหงหนึ่งของไทย
ซึ่งมีลักษณะพืชพรรณที่เปนเอกลักษณ คือ เปนปาดงดิบแบบ Malesia ซึ่งชื้นกวาปาประเภทอื่นๆ ในประเทศไทย การศึกษา
สังคมของคางคาวในปาฮาลา-บาลาครั้งนี้ทําการศึกษาระหวางเดือนกุมภาพันธ 2546 – เดือนมิถุนายน 2547 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อทราบความหลากหลายของคางคาว ความสัมพันธภายในสังคม และสรางฐานขอมูลของคลื่นเสียงของคางคาว
กินแมลง เทคนิคที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยการจับดวยตาขายฮารบแทรป และยังใชการสํารวจโดยอาศัยเครื่องรับฟง
คลื่นเสียงของคางคาว จากการศึกษาเบื้องตนระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม 2546 (19 trap-night และ 40 nethour ) พบคางคาว 23 ชนิด จํานวน 230 ตัว คาดวามีคางคาวอยางนอย 1 ชนิดที่นาจะเปนรายงานใหมของประเทศไทย
ทําการศึกษาลักษณะของปกและคลื่นเสียงของคางคาวแตละชนิด ขณะนี้กําลังดําเนินการตรวจสอบการจําแนกชนิดคางคาว
ดังกลาวอยู
The Bat Community in the Tropical Rain Forest of Hala-Bala Wildlife Sanctuary
S. Bumrungsri1 and S. Thong-Aree2
Department of Biology, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkla 9011, 2Pa Pru Pa Hala-Bala Wildlife Research
Station, P.O. Box 3, Waeng, Narathiwat 96160

1

Bats are the most diverse of all mammals in Thailand, and their species richness is generally greatest in areas
closest to the equator. Hala-Bala Wildlife Sanctuary is one of the closest protected areas to the equator in
Thailand and has been characterised as a 'Malesian type' tropical rain forest. The present study aims to
investigate the diversity of bats and their community ecology, and to compile a reference collection of echolocation calls of insectivorous bats. Mistnets, harp traps and tunnel traps will be used to capture bats. A
preliminary study carried out in Bala forest between February and May 2003 (19 trap-nights and 40 nethours) resulted in 230 individuals from 23 species of bats being captured. At least one species is probably
newly recorded for Thailand. Wing morphology and echo-location calls from each species were collected.
Further clarification of unknown bats is currently being carried out.
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ความหลากชนิดของกบตัวเต็มวัยและลูกออดในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ
จังหวัดจันทบุรี
โกวิท นอยโคตร (นักศึกษา), วีรยุทธ เลาหะจินดา (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การสํารวจกบตัวเต็มวัยและลูกออดในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ระหวางเดือนเมษายน 2543 ถึง เดือน
มีนาคม 2544 พบกบทั้งสิ้น 29 ชนิด โดยพบตัวเต็มวัย 29 ชนิด และลูกออด 20 ชนิด และพบวาเดือนมิถุนายนมีความหลาก
ชนิดของกบสูงที่สุดคือ พบทั้งหมด 21 ชนิด สวนเดือนธันวาคมมีความหลากชนิดต่ําที่สุดคือ พบเพียง 10 ชนิด เดือนที่พบตัว
เต็มวัยมากที่สุดคือ เดือนมิถุนายน พบ 19 ชนิด และเดือนที่พบลูกออดมากที่สุดคือ เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน พบ 13
ชนิด สวนเดือนที่พบตัวเต็มวัยนอยที่สุด คือ เดือนธันวาคม พบ 9 ชนิด และเดือนที่พบลูกออดนอยที่สุด คือ เดือนเมษายน พบ
เพียง 3 ชนิด ชวงเวลาการพบตัวของกบตัวเต็มวัยและลูกออดสามารถแบงได 4 กลุม ไดแก กลุมที่พบตัวตลอดทั้งป
ประกอบดวยตัวเต็มวัย 10 ชนิด ลูกออด 3 ชนิด กลุมที่พบตัวเฉพาะตนฤดูฝนประกอบดวยตัวเต็มวัย 6 ชนิด ลูกออด 3 ชนิด
กลุมที่พบตัวตลอดฤดูฝน ประกอบดวยตัวเต็มวัย 7 ชนิด ลูกออด 10 ชนิด และกลุมที่พบตัวในฤดูหนาวประกอบดวย ตัวเต็มวัย
6 ชนิด ลูกออด 4 ชนิด โดยในแตละกลุมมีความตองการทางนิเวศและพฤติกรรมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ
ระหวางจํานวนชนิดที่พบในแตละเดือนกับปจจัยสภาพอากาศพบวา จํานวนชนิดทั้งหมดมีความสัมพันธกับความชื้นสัมพัทธ
เฉลี่ยรายเดือนอยางมีนัยสําคัญ จํานวนชนิดของตัวเต็มวัยมีความสัมพันธกับปริมาณน้ําฝนอยางมีนัยสําคัญ จํานวนชนิดของ
ลูกออดมีความสัมพันธกับปจจัยสภาพอากาศอยางไมมีนัยสําคัญ และเมื่อแยกลูกออดตามแหลงอาศัยพบวาจํานวนชนิดของ
ลูกออดที่อาศัยในแหลงน้ํานิ่งมีความสัมพันธกับปจจัยสภาพอากาศอยางไมมีนัยสําคัญ แตจํานวนชนิดของลูกออดที่อาศัยใน
แหลงน้ําไหลมีความสัมพันธในลักษณะที่ผกผันกับความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยรายเดือนอยางมีนัยสําคัญ แตมีความสัมพันธกับ
ปริมาณน้ําฝนอยางไมมีนัยสําคัญ
Diversity of Mature Anurans and Their Tadpoles in
Khao Kitchakut National Park, Chanthaburi Province
K. Noikotr (Graduate Student), V. Lauhachinda (Thesis Advisor)
Department of Zoology, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

A survey of mature anurans and tadpoles in Khao Kitchakut National Park, Chanthaburi province, Thailand,
from April 2000 to March 2001 found a total of 29 species (29 adult species and 20 tadpole species). The
greatest number of species (21 species) was found in June and the least (10 species) in December. The most
adult species were found in June (19 species) and the greatest numbers of tadpoles were found in June and
September. The lowest number of adult species (9 species) was found in December and the lowest number of
tadpole species (3 species) in April. Adults and tadpoles were divided into 4 groups based on the times at
which they were found. Those found throughout the year consisted of 10 adult species and 3 tadpole species;
those found only early in the rainy season consisted of 6 adult species and 3 tadpole species; those found
throughout the rainy season consisted of 7 adult species and 10 tadpole species; and those found in the winter
consisted of 6 adult species and 4 tadpole species. Moreover, each group has a different ecological niche and
behavior. The relations of species number with climatic factors were analyzed by correlation tests. The
correlation of total species number and monthly average relative humidity was significant at the 0.05 level.
The correlation of adult species number and rainfall was significant at the 0.05 level. The correlation of
tadpole species number and all climatic factors was not significant at the 0.05 level. When tadpole species
were separated by habitat into standing water tadpoles and flowing water tadpoles, it was found that the
correlation of standing water tadpole species number and each climatic factor was not significant at the 0.05
level, but the negative correlation of flowing water tadpole species number and monthly average relative
humidity was significant at the 0.05 level.
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จังหวัดระนอง
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1
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2
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การศึกษาครั้งนี้ไดสํารวจปลาวัยออนบริเวณปาชายเลนในคลองหงาว จังหวัดระนอง ระหวางเดือนธันวาคม 2543 ถึง
พฤศจิกายน 2544 ทําการเก็บตัวอยางเดือนละ 1 ครั้ง จากจุดสํารวจทั้งสิ้น 9 สถานี โดยใชถุง bongo ขนาดตา 500 และ 330
ไมครอน พรอมทั้งทําการวัดคาความเค็ม อุณหภูมิ ความโปรงแสง และปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา พบปลาวัยออนทั้งหมด
11,404 ตัว จําแนกได 37 วงศ จัดเปนปลาวัยออนที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจจํานวน 20 วงศ หรือเทากับ 19.24% ของ
ปริมาณปลาวัยออนที่พบทั้งหมด ปลาวัยออนที่พบชุกชุมมากที่สุดคือ วงศ Gobiidae และพบวามีการแพรกระจายในทุกสถานี
สํารวจ มีปริมาณความหนาแนนเฉลี่ยเทากับ 46 ตัว/ปริมาตรน้ําทะเล 1,000 ลูกบาศกเมตร วงศที่พบชุกชุมรองลงมา ไดแก
Blenniidae, Engraulidae, Clupeidae และ Chandidae มีความหนาแนนเฉลี่ย 17, 7, 4 และ 2 ตัว/ปริมาตรน้ําทะเล 1,000
ลูกบาศกเมตร ตามลําดับ ปริมาณความหนาแนนของปลาวัยออนรวมทุกวงศมีคาสูงสุดในชวงเปลี่ยนฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต
เปนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและพบแพรกระจายหนาแนนบริเวณปาชายเลน ไขปลาที่พบมีปริมาณความหนาแนนเฉลี่ย
เทากับ 35 ฟอง/ปริมาตรน้ําทะเล 1,000 ลูกบาศกเมตร มีการแพรกระจายหนาแนนสูงสุดในบริเวณชายฝง ปริมาณความ
หนาแนนของปลาวัยออนในแตละเดือนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) ปริมาณความหนาแนนของไข
ปลาในแตละเดือนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สําหรับปจจัยสภาพแวดลอมที่ทําการศึกษาในแตละ
เดื อ นมี ค วามแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ยิ่ ง ทางสถิ ติ จากการวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งปลาวั ย อ อ นกั บ ป จ จั ย
สภาพแวดลอมพบวา ความเค็มและอุณหภูมิมีความสัมพันธกับปริมาณและการแพรกระจายของปลาวัยออนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ปริมาณแพลงกตอนสัตวที่พบรวมกับปลาวัยออนมีความชุกชุมในชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม โดยมีปริมาณ
ความหนาแนนมากที่สุดในบริเวณปาชายเลน
Species Composition and Distribution of Fish Larvae in the Mangrove Area
of Klong Ngao, Ranong Province
S. Wongchinvit1 (Graduate Student), A. Termvidchakorn 2 (Thesis advisor)
1
Department of Marine Science, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900
2
Fisheries Museum Institute, Department of Fisheries, Ministry of Agriculture & Cooperatives, Kasetsart University
Campus, Chatuchak, Bangkok 10900

Fish larvae in the mangrove area at Klong Ngao, Ranong Province, were studied between December 2000
and November 2001. There were 9 sampling stations along the canal and coastal area. Fish larvae and
zooplankton specimens were obtained by bongo nets with mesh sizes of 500 and 330 microns. Physical
factors, i.e., salinity, temperature and dissolved oxygen, were measured in situ. There were 11,404
individuals of fish larvae consisting of 37 families including 20 families of commercial fish larvae or about
19.24% of specimens. The Family Gobiidae was the most abundant and widely distributed in the mangrove
and coastal area. The average abundance was 46 individuals/1,000 m3 of sea water and the abundance of
other fish larvae in the families Blenniidae, Engraulidae, Clupeidae and Chandidae were 17, 7, 4 and 2
individuals/1,000 m3 of sea water, respectively. The highest abundance of fish larvae occurred in the post
Northeast monsoon. Larvae were abundant and widely distributed in the mangrove area but fish eggs showed
the maximum abundance of 35 individuals/1,000 m3 of sea water and were widely distributed in the coastal
area. The abundances of fish larvae were highly significantly different (p<0.01) while the abundances of fish
eggs were only significantly different (p<0.05) among monthly collections. Relationships between fish
larvae and environmental factors were found for salinity and temperature. The greatest abundance of
zooplankton occurred in the mangrove area from June to August 2001.
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การศึกษาองคประกอบชนิดและการแพรกระจายของปลาวัยออนในพื้นที่ชายฝงจากปากคลองกลวยถึงแหลมหินทุง กิ่งอําเภอ
สุขสําราญ จังหวัดระนอง ในชวงเดือนกรกฎาคม 2543 ถึงเดือนมิถุนายน 2544 โดยทําการเก็บตัวอยางเดือนละ 1 ครั้ง จํานวน
13 สถานี พรอมทั้งวัดคาอุณหภูมิ ความเค็ม ความโปรงแสง และปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา พบปลาวัยออนทั้งสิน 33 วงศ
ในจํานวนนี้เปนปลาวัยออนที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 12 วงศ (คิดเปน 88.49% ของปริมาณปลาวัยออนที่พบทั้งหมด) วงศ
Clupeidae เปนปลาวัยออนที่พบเปนปริมาณมากที่สุด รองลงมาคือ วงศ Gobiidae, Chandidae, Blenniidae, Engraulidae
และ Sillaginidae ตามลําดับ ปลาวัยออนรวมทุกวงศมีความชุกชุมในชวงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตพบแพรกระจายหนาแนนใน
บริเวณพื้นที่ชายฝง โดยเฉพาะบริเวณรอบเกาะกําหนุย ปากคลองกลวย และปากคลองกําพวน ความหนาแนนของปลาวัยออน
ในแตละเดือนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ จากการศึกษาความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมบางประการที่
มีผลตอปริมาณปลาวัยออนพบวา ความเค็มและความหนาแนนของแพลงกตอนสัตวแสดงความสัมพันธกับปริมาณปลาวัยออน
อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ
Composition and Distribution of Fish Larvae in Coastal and Adjacent Areas from
Klong Kluai to Laem Hin Thung, Suksamran Subdistrict, Ranong Province
S. Poungcharean1 (Graduate Student), A. Termvidchakorn2 (Thesis Advisor)
1
Department of Marine Science, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Bangkok 10900
2
Fisheries Museum Institute, Department of Fisheries, Ministry of Agriculture & Cooperatives, Kasetsart University
Campus, Chatuchak, Bangkok 10900

The composition and distribution of fish larvae in coastal and adjacent areas from Klong Kluai to Laem Hin
Thung, Suksamran subdistrict, Ranong province, were studied between July 2000 and June 2001. Thirteen
sampling stations were operated every month. The environmental parameters, temperature, salinity,
transparency and dissolved oxygen, were measured in situ. There were 33 families of fish larvae obtained in
the study area including 12 economic families (88.49% of total fish larvae). The most abundant family was
Clupeidae while Gobiidae, Chandidae, Blenniidae, Engraulidae and Sillaginidae were next in numerical
rank. The density of total fish larvae was high during the south west monsoon. The larvae were more dense
and widely distributed in the coastal area than in the mangrove area, especially around Kam Nui Island,
Klong Kluai and Klong Kam Phoun estuaries. The relationships between environmental parameters and
density of fish larvae did not show statistical significance. Only salinity was shown to be significantly related
to the density of fish larvae.
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สัณฐานวิทยาและนิเวศวิทยาการหากินของตุกแกบาน Gekko gecko (Linnaeus, 1758)
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ศึกษาความแตกตางของลักษณะทางสัณฐานวิทยาของตุกแกบาน Gekko gecko จากจังหวัดสระบุรี พบวา ตุกแกบานมีความ
แตกตางของลักษณะทางสัณฐานวิทยาอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยลักษณะความยาวตาและความกวางหางสามารถแยก
ความแตกตางระหวางตุกแกบานเพศผู เพศเมีย และตัวกอนถึงวัยเจริญพันธุได ตุกแกบานวัยเจริญพันธุมีลักษณะที่แตกตาง
ระหวางเพศที่เห็นไดชัดเจน เชน ขนาดตัว ความกวางหัว และความกวางหาง สวนการวิเคราะหดวย Discriminant Function
Analysis ไดสมการ 2 สมการที่สามารถใชในการทํานายเพศและวัยของตุกแกบานดวย ศึกษานิเวศวิทยาการหาอาหารของ
ตุกแกบานบริเวณที่พักอาศัยในสวนสัตวเปดเขาเขียวเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียว-เขาชมภู จังหวัดชลบุรี ในชวงเดือน
กรกฎาคม 2544 ถึงเดือนมิถุนายน 2545 พบวาอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ และปริมาณแมลง มีผลตอจํานวนและกิจกรรมของ
ตุกแกบานซึ่งมีชวงเวลาการหากินระหวาง 17:00 น. ถึง 09:00 น. โดยมีจํานวนตัวที่ออกมาหากินสูงสุดในชวง 18:00 น. ถึง
20:00 น. และจํานวนตัวที่กลับเขาที่หลบซอนสูงสุดในชวง 04:00 น. ถึง 07:00 น. อาหารหลักของตุกแกบาน ไดแก แมลงใน
อันดับ Lepidoptera, Orthoptera และ Coleoptera โดยตุกแกบานเพศผู เพศเมีย และตัวกอนถึงวัยเจริญพันธุซึ่งมีขนาดตัวและ
ขนาดหัวแตกตางกันกินเหยื่อขนาดไมแตกตางกัน พฤติกรรมการหาอาหาร ไดแก ชวงเวลาการออกหากิน เวลาที่เคลื่อนที่
ความพยายามในการจับเหยื่อ ความสําเร็จในการจับเหยื่อ ขนาดเหยื่อที่บริโภค ระยะทางที่ใชหากิน ไมแตกตางระหวางตุกแก
บ า นเพศผู เพศเมี ย และตั ว ก อ นถึ ง วั ย เจริ ญ พั น ธุ แต พ ฤติ ก รรมการหาอาหารดั ง กล า วของตุ ก แกบ า นเพศผู มี แ นวโน ม ที่
หลากหลายกวากลุมอื่น สําหรับความหลากหลายของพฤติกรรมการหาอาหารในตุกแกบานแตละตัวพบวามีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการศึกษาครั้งนี้พบวาพฤติกรรมการหาอาหารของตุกแกบานสอดคลองกับขออธิบายของ optimal
foraging theory
Morphology and Foraging Ecology of the Tokay Gecko, Gekko gecko
(Linnaeus, 1758)
A. Aowphol1 (Graduate Student), K. Thirakhupt1 (Thesis Advisor), J. Nabhitabhata2 (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330
National Science Museum, Technopolis, Klong 5, Klong Luang, Patumthani 12120

Morphological differences among individuals of Gekko gecko, collected from Saraburi Province, were
studied. It was found that there were significant differences among groups in various characters (p < 0.05).
Eye length and tail width could separate males, females, and juveniles from each other. G. gecko exhibited
sexual dimorphism in some characters, such as body size, head width, and tail width. Discriminant Function
Analysis was used and the results provided two equations for predicting sexes and ages of G. gecko. A study
of the foraging ecology of G. gecko was conducted at the residential complex of Khao Khiao Open Zoo,
Khao Khiao-Khao Chomphu Wildlife Sanctuary, Chon Buri Province, from July 2001 to June 2002. It was
found that temperature, humidity, and insect abundance could affect the number and activity of foraging G.
gecko. Foraging time was between 5 pm and 9 am. Peak emergence time was between 6 p.m. and 8 p.m.
and the peak retreating time was between 4 a.m. and 7 a.m. Major food items of G. gecko were insects in the
Order Lepidoptera, Orthoptera and Coleoptera. Prey sizes of males, females, and juveniles were not
significantly different indicating that the prey size did not depend on the body size and head size of the
geckos. The foraging behavior of G. gecko, i.e., foraging period, time moving, foraging attempts, foraging
success, prey size consumed, and foraging distance did not vary among groups of males, females, and
juveniles. However, male’ foraging behaviors tended to be more variable compared with the others. In
addition, variation in foraging behavior among individuals was found. All foraging strategies of G. gecko
observed in this study could be explained using optimal foraging theory.
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ความหลากชนิดของกบตัวเต็มวัย และลูกออดในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองแสง
วุฒิ ทักษิณธรรม1 (นักศึกษา), วีรยุทธ เลาหะจินดา1 (อาจารยที่ปรึกษา), จารุจินต นภีตะภัฏ 2(อาจารยที่ปรึกษารวม),
นริศ ภูมิภาคพันธ3 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900, 2ศูนยนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ ต. คลองหา อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120, 3ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาความหลากชนิดของกบตัวเต็มวัยและลูกออดในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองแสง จังหวัดสุราษฎรธานี ตั้งแต
เดือนพฤษภาคม 2544 ถึงเดือนมกราคม 2546 โดยทําการสํารวจเดือนละ 3-4 วัน พบกบตัวเต็มวัยและลูกออดจํานวนทั้งสิ้น
39 ชนิด 18 สกุล 5 วงศ 1 อันดับ ในจํานวนนี้เปนชนิดที่ไมเคยมีรายงานในประเทศไทยมากอน 2 ชนิด คือ Chaperina fusca
และ Rhacophorus pardalis
Diversity of Mature Frogs and their Tadpoles in Khlong Sang Wildlife Sanctuary
W. Taksintum1 (Graduate Student), V. Lauhachinda1 (Thesis Advisor), J. Nabhitabhata2 (Thesis Co-advisor),
N. Bhumpakphan3 (Thesis Co-advisor)
1
Department of Zoology, Faculty of Science, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900, 2Ecology and
Environment, National Science Museum, Klong 5, Klong Luang, Patumthani 12120, 3Department of Forest Biology,
Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

A study of the diversity of mature frogs and their tadpoles in Khlong Sang Wildlife Sanctuary, Suratthani
Province, was carried out during the period of May 2001 to January 2003. The surveys were conducted
monthly for approximately 3-4 days each month. This study found frogs and/or tadpoles of a total of 39
species, 18 genera, 5 families, and 1 order. Chaperina fusca and Rhacophorus pardalis are first records for
Thailand.
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ความหลากชนิดและถิ่นที่อยูอาศัยของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน
ในอุทยานแหงชาติน้ําตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี
ณรงคฤทธิ์ ศุขปราการ1 (นักศึกษา), จารุจินต นะภีตะภัฏ2 (อาจารยทปี่ รึกษา)
1
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900, 2องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
แหงชาติ อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

ศึกษาความหลากชนิดและถิ่นอาศัยในปาดิบชื้น 3 แหง ไดแก ปาดิบชื้นน้ําตกมะกอก ปาดิบชื้นน้ําตกตรอกนอง และสวนยางที่
มีการทดแทนของสังคมพืชปาดิบชื้น พบสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 22 ชนิด 2 อันดับ 5 วงศและ 15 สกุล สัตวเลื้อยคลาน 57
ชนิด 2 อันดับ 12 วงศ และ 43 สกุล เปรียบเทียบชนิด จํานวนตัว และดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวสะเทินน้ํา
สะเทิ น บก พบว า ป า ดิ บ ชื้ น น้ํ า ตกมะกอกมี จํ า นวนตั ว จํ า นวนชนิ ด และค า ดั ช นี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพมากที่ สุ ด
สัตวเลื้อยคลานมีจํานวนตัวในปาดิบชื้นน้ําตกตรอกนองลางมากที่สุด มีจํานวนชนิดในสวนยางพารามากที่สุด และมีคาดัชนี
ความหลากหลายทางชีวภาพในปาดิบชื้นน้ําตกมะกอกมากที่สุด ความคลายคลึงกันของถิ่นอาศัย พบวา สัตวสะเทินน้ําสะเทิน
บกมีถิ่นอาศัยตางกัน สวนสัตวเลื้อยคลานมีคาไมตางกัน ทําการเปรียบเทียบฤดูแลงกับฤดูฝน พบวา สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกมี
จํานวนตัวและจํานวนชนิดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพแตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติ สัตวเลื้อยคลานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งชนิด จํานวนตัวและคาดัชนีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกมีความสัมพันธกับอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนในเชิงบวก แตไมสัมพันธกับความชื้นสัมพัทธ
และปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนที่ระดับนัยสําคัญ .05 ความสัมพันธของสัตวเลื้อยคลานกับปจจัยแวดลอม พบวา จํานวนตัวไมมี
ความสัมพันธกับอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน จํานวนชนิดและคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพมีความสัมพันธกับอุณหภูมิเฉลี่ย
รายเดือนในเชิงบวกที่ระดับนัยสําคัญ ยิ่ง .01
จํานวนตัว จํานวนชนิด และคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ ไมมี
ความสัมพันธกับความชื้นสัมพัทธและปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนที่ระดับนัยสําคัญ .05
Species Diversity and Habitats of Amphibians and Reptiles at Namtok Phliu
National Park, Chanthaburi Province
N. Sukprakarn1 (Grauate Student), J. Nabhitabhata2 (Thesis Advisor)
1
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900
2
National Science Museum, Technopolis, Klong 5, Klong Luang, Patumthani 12120

The species diversity of amphibians and reptiles was determined in 3 habitat types: moist evergreen forest (3
sites), rubber plantation with evergreen succession of moist evergreen forest community (1 site), and rubber
plantation (1 site). There were 22 amphibian species that were classified into 2 orders, 5 families and 15
genera, and 57 reptile species that were classified into 2 orders, 12 families and 43 genera, totalling 79
species. Comparison of individuals, species numbers and diversity indices of amphibians showed that the
Namtok Makok site had the highest values. Concerning the reptiles, Namtok Trong Nong Lang plots had the
highest species numbers, the rubber plantation had the highest species numbers and the highest diversity
index was seen in the Namtok Makok plot. In terms of similarity indices of amphibians the habitat types
differed greatly while those of reptiles were close to one another. Individual numbers and species numbers of
amphibians in the dry season significantly differed from those of the wet season, while the diversity index
was non-significant at 0.05. Analyses of individuals, species and diversity indices of reptiles among seasons
showed non-significant differences at 0.05. In terms of the relationship between amphibians and
environmental factors, it was found that individual numbers, species number and diversity indices showed
positive relationships with monthly average temperature, but negative with relative humidity and average
monthly precipitation at a 0.05 significance level. For relationships between reptiles and environmental
factors, negative relationships were found between individual number and the average temperature, but
positive relationships were found between species number, diversity indices and monthly average
temperatures at a significance level of 0.01, and negative relationships were found between species number,
diversity indices and the relative humidity and monthly average precipitation at a significance level of 0.05.
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การจําแนกชนิดและการกระจายของปลาวัยออนบริเวณแนวปะการัง เกาะคางคาว จังหวัดชลบุรี
นิพัทธ สมกลีบ1 (นักศึกษา), ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ1์ (อาจารยที่ปรึกษา), อภิชาติ เติมวิชชากร2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด กรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ศึกษาชนิดและการกระจายของปลาวัยออนบริเวณแนวปะการังเกาะคางคาว จังหวัดชลบุรี ในระหวางเดือนมิถุนายน 2544 ถึง
เดือนกันยายน 2545 โดยทําการเก็บตัวอยางทุกสองเดือนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน จุดเก็บตัวอยางแบงตามลักษณะ
ชายหาดและแนวปะการังตลอดจนระยะหางจากฝง ออกเปน 12 สถานี พรอมกันนี้ไดดําเนินการตรวจวัดความเค็ม อุณหภูมิ
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําและแพลงกตอนสัตวที่พบรวมกับปลาวัยออน ซึ่งจากการลากถุงแพลงกตอนพบปลาวัยออนทั้งหมด
43 วงศ โดยมีปลาวัยออนวงศ Engraulidae ปริมาณมากที่สุด รองลงมาไดแก วงศ Gobiidae, Apogonidae, Carangidae,
Cynoglossidae และ Nemipteridae ตามลําดับ สวนปลาวัยออนที่ไดจากกับดักแพลงกตอนมีจํานวน 6 วงศ โดยปลาวัยออนที่มี
ปริมาณมากที่สุดคือวงศ Pomacentridae และในจํานวนวงศของปลาวัยออนที่พบบริเวณรอบเกาะคางคาวนี้พบปลาที่จัดวาเปน
ปลาที่อาศัยอยูในแนวปะการังรวมทั้งสิ้น 19 วงศ เปนกลุมปลาที่อาศัยอยูถาวรในแนวปะการังและแหลงน้ําในบริเวณใกลเคียง
ไดแก ปลาวัยออนในวงศ Apogonidae, Pomacentridae, Gobiidae, Monacanthidae, Carangidae และ Sphyraenidae สวน
อีกกลุมหนึ่งคือปลาที่อาศัยแนวปะการังและแหลงน้ําในบริเวณใกลเคียงเพียงชวงระยะหนึ่งเทานั้น เชน ปลาวัยออนในวงศ
Serranidae, Labridae หรือ Chaetodontidae นอกจากนี้ยังพบวาปริมาณปลาวัยออนที่จัดวาเปนปลาในแนวปะการังนี้มีความ
แตกตางกันในแตละเดือนและในแตละสถานีที่ทําการศึกษา โดยปจจัยที่มีผลตอการกระจายของปลาวัยออนในแนวปะการัง
นอกจากลักษณะชายหาดและแนวปะการัง ก็คือ ปริมาณอาหาร ไดแก แพลงกตอนสัตว ผูลา และความเค็มของน้ํา
Identification and Distribution of Coral Reef Fish Larvae at Khangkhao Island,
Chonburi Province
N. Somkleeb1 (Graduate Student), N. Paphavasit1 (Thesis Advisor), A. Termvidchakorn2 (Thesis Co-advisor)
1
Department of Marine Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330
2
Inland Fishery Research and Development Institute, Department of Fisheries, Chatuchak, Bangkok 10900

Identification and distribution of coral reef fish larvae at Khangkhao Island, Chonburi Province, from June
2001 to September 2002 was determined. Sampling periods were scheduled bimonthly with both day and
night samplings. A total of 12 stations was monitored around the island according to shore profile, reef
conditions and distance from the shore. Salinity, temperature, dissolved oxygen and zooplankton were
recorded in situ Of the 43 families of fish larvae recorded from the area by plankton tows, fish larvae in the
family Engraulidae formed the dominant group. Fish larvae in the families Gobiidae, Apogonidae,
Carangidae, Cynoglossidae and Nemipteridae were next in terms of abundance. Only 6 families of fish
larvae were recorded in the traps. Fish larvae in the family Pomacentridae formed the dominant group caught
in demersal traps. The reef of Khangkhao Island, Chonburi Province, served as a nursing ground, feeding
ground and shelter for 19 families of true coral reef fishes. True reef residents found in the area were
Apogonidae, Pomacentridae, Gobiidae, Monacanthidae, Carangidae and Sphyraenidae. Other fishes such as
those in the families Serranidae, Labridae or Chaetodontidae were temporary visitors. Coral reef fish larvae
showed spatial and temporal variation in terms of abundance. Apart from reef conditions, fish larval
distributions showed significant correlations with abundance of foods, such as zooplankton, and with
predators and salinity.
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สัณฐานวิทยาที่ใชในการแยกชนิดลูกออดบางชนิดในอันดับ Anura ทางภาคใตของประเทศไทย
ประทีป มีวฒ
ั นา1 (นักศึกษา), จารุจินต นภีตะภัฏ2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900, 2กองวิจยั ธรรมชาติวิทยา
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

สัตวกลุมสะเทินน้ําสะเทินบกในประเทศไทยมีการศึกษาไมมากนักจึงสงผลทําใหความเขาใจในสัตวกลุมนี้มีอยูนอย ดังนั้น
การศึกษาสัตวกลุมนี้ในชวงที่เปนลูกออด (tadpole) เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะชวยใหเขาใจสัตวในกลุมนี้ไดมากขึ้น การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสัณฐานวิทยาของลูกออดทางภาคใตของประเทศไทย จากนั้นนําความแตกตางทางสัณฐานวิทยามา
จัดทํารูปวิธานเพื่อแยกชนิดตัวเต็มวัย พรอมทั้งศึกษาสภาพนิเวศวิทยาและประเภทของอาหารที่ลูกออดกินในธรรมชาติ รวมทั้ง
เปรียบเทียบลักษณะตางๆ ระหวางลูกออดที่อยูในธรรมชาติกับที่นํามาเลี้ยงในหองปฏิบัติการ โดยใชวิธีการศึกษาทั้งสัณฐาน
วิทยาภายในชองปาก (buccal carvity) และเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอก (external) ของลูกออดในธรรมชาติ
กับลูกออดที่นํามาเลี้ยงจนถึง stage ที่ 37-40 จํานวน 7-10 ตัว นํามาจัดทํารูปวิธาน และเลี้ยงจนโตเต็มวัย 3-5 ตัว เพื่อให
ทราบชนิด พรอมทั้งวิเคราะหประเภทของอาหารที่อยูในลําไสและกระเพาะอาหารของลูกออด รวมถึงสภาพนิเวศที่ลูกออดอาศัย
Morphological Characters for the Identification of Some Anuran
Tadpoles in Southern Thailand
P. Meewattana1 (Graduate Student), J. Nabhitabhata2 (Thesis Advisor)
1
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900, 2National
Research Division, National Science Museum, Klong Luang, Patumthani 12120

Taxonomic knowledge of Thai amphibian fauna is insufficient even at the present time, thus affecting
procedures to clearly understand and properly conserve them. Extensive study of their larval stages will
certainly enhance and accelerate the learning process about both the adults and the tadpoles. So this study
will concentrate on the external and internal (buccal carvity) morphological characters of amphibian species
living in Southern Thailand, with the ultimate purpose to utilize all obtained data to construct identification
keys to all anuran tadpoles. Furthermore, data on local diversity, the types of food of tadpoles and other
ecological requirements will be recorded, and, compared to those obtained in laboratory trails. Tadpoles at
growth stages of 37-40 and of 7-10 in number will be collected in their natural habitats. Some will be
preserved for morphological studies; some will be raised to adult to verify their true identities. In addition,
food found in the alimentary canals of collected tadpoles will be analyzed.
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ผลกระทบของถนนตอความชุกชุมของสัตวกินเนือ้ ในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
ดุสิต งอประเสริฐ1 (นักศึกษา), จอรจ เอ เกล1 (อาจารยที่ปรึกษา), แอนโทนี ไล แนม2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี บางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150, 2สมาคมอนุรักษสัตวปา ตู ปณ. 170 หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ถนนสามารถสงผลกระทบดานลบมากมายตอการอยูรอดและพฤติกรรมของสัตวปา ดังนั้นจึงศึกษาถึงผลกระทบของถนนตอ
ความชุกชุมและความหนาแนนของสัตวกินเนื้อ ดวยวิธีการติดตั้งกลองดักถายภาพสัตวปาและการคํานวณจํานวนประชากร
แบบจับแลวปลอย จากจํานวนการติดตั้งกลองทั้งหมด 1,287 คืน สัตวที่มีความชุกชุมมากที่สุดคือ ชาง ซึ่งจากผลการคํานวณ
พบวาเสือดาวมีความหนาแนน 7 ± 0.6 ตัว/100 ตารางกิโลเมตร ชะมดแผงหางปลองมีความหนาแนน 22 ± 3.6 ตัว/100 ตาราง
กิโลเมตร จากการแยกลายดานขางลําตัวพบเสือดาวอาศัยในพื้นที่ศึกษาทั้งสิ้น 6 ตัว ชะมดแผงหางปลอง 11 ตัว ขอมูลอัตรา
การสัญจรของยานพาหนะในปจจุบันยังไมปรากฏวาเปนการกีดขวางตอการเคลื่อนยายของเสือดาว แตจากการคํานวณโดยใช
สมการการถดถอยอยางงาย ชี้ใหเห็นถึงการหลีกหนีพื้นที่ที่ใกลถนนของเสือดาวและกระทิงในชวงระดับอัตราการสัญจรสูง
อยางไรก็ตาม ความหนาแนนที่ไดเปนเพียงการประเมินเบื้องตนเนื่องจากอัตราการจับภาพไดอีกครั้งต่ํา จําเปนที่จะตองเก็บ
รวบรวมขอมูลใหมากเพียงพอสําหรับการประเมินผลกระทบของถนนตอสัตวกินเนื้อตอไป
Effects of Roads on Carnivore Abundance in Kaeng Krachan National Park
D. Ngoprasert1 (Graduate Student), G. A. Gale1(Thesis Advisor), A.J. Lynam2 (Thesis Co-advisor)
1
Division of Natural Resource Management, School of Bioresources & Technology, King Mongkut's University of
Technology Thonburi, Bangkhuntien, Bangkok 10150, 2Wildlife Conservation Society P.O. Box 170 Laksi, Bangkok
10120

Roads can negatively impact the survival and behavior of a variety of mammals. To determine the effects of
roads on mammalian carnivore abundance and determine the carnivore densities in the study area, cameratrap techniques and capture-recapture population estimation models were used. The total camera-trap effort
was 1287 trap nights. The most abundant mammal observed was Asiatic elephant (Elephas maximus).
Sample density estimates for Asiatic leopard was 7±0.6 individuals/100 km2, with a minimum of 6 resident
individuals of Asiatic leopard known alive (MNKA). Sample density estimates for Large Indian civet was
22±3.6 individuals/100 km2 with a minimum of 11 resident individuals. Information from surveys suggests
that vehicle traffic is not a barrier to Asiatic leopard movement, but regression models suggested that Asiatic
leopard and Gaur may avoid areas near the road during periods of higher vehicle traffic. However, greater
sample sizes are required to adequately assess these relationships and to improve the estimates of carnivore
density. Thus the results found here should be considered preliminary.
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นิสัยการกินอาหารของคางคาวปากยนโดยวิธวี ิเคราะหมูลทีว่ ดั เขาชองพราน จังหวัดราชบุรี
วัชรี ลีลาไพบูลย1 (นักศึกษา), อนรรฆ พัฒนวิบูลย2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900, 2โครงการจัดการผืนปาตะวันตกเชิง
ระบบนิเวศ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ถ้ําคางคาววัดเขาชองพราน จ.ราชบุรี เปนถ้ําที่มีประชาการคางคาวปากยนมากที่สุดในประเทศไทย จึงมีความเหมาะสมที่จะใช
เปนตัวแทนในการศึกษานิสัยการกินอาหารของคางคาวปากยน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบประเภทแมลงที่เปน
อาหาร ปจจัยที่มีผลตอความแตกตางของนิสัยการกินอาหาร และศึกษาความสัมพันธระหวางสัดสวนแมลงในมูลคางคาวและ
สัดสวนแมลงในธรรมชาติ การเก็บขอมูลดําเนินการเดือนละ 1 ครั้ง ระหวางเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2545 รวม
ระยะเวลา 1 ป จากการวิเคราะหมูลจํานวน 1,925 กอง ที่เก็บจากคางคาว 385 ตัว พบวา คางคาวปากยนกินแมลงอยางนอย 9
อันดับ ไดแก Homoptera (28.4%), Lepidoptera (20.8%), Hemiptera (16.4%), Coleoptera (14.4%), Diptera (7.0%),
Hymenoptera (6.6%), Odonata (6.0%), Orthoptera (0.5%) และ Psocoptera (นอยกวา 0.1%) โดยแมลงในอันดับ
Homoptera ซึ่งมีคาเปอรเซ็นตความถี่การปรากฏสูงสุดเกือบทั้งหมดอยูในวงศ Delphacidae (เพลี้ยกระโดด) และอยางนอย
65.2% เปนเพลี้ยกระโดดหลังขาว (Sogatella sp.) กองมูลของคางคาวปากยนสวนใหญพบแมลง 3-5 อันดับ/ตัว/คืน ปจจัยที่มี
ผลตอนิสัยการกินอาหารคือเพศของคางคาว โดยพบวาคางคาวเพศผูกินแมลงปอมากกวาเพศเมียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(χ2=14.056, df=7, p=0.050) ฤดูกาลและภาวะการเจริญพันธุที่แตกตางกันไมมีผลตอนิสัยการกินอาหารของคางคาวปากยน
โดยภาพรวมคางคาวปากยนไมไดกินแมลงตามสัดสวนที่มีในธรรมชาติ แตเลือกกินแมลงในอันดับ Lepidoptera, Odonata,
Hymenoptera และ Orthoptera มากกวาสัดสวนที่พบในกับดักแสงไฟ และกินแมลงในอันดับ Coleoptera นอยกวาสัดสวนที่
พบในกับดักแสงไฟ ขอมูลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ทําใหทราบวาคางคาวปากยนที่วัดเขาชองพราน จ.ราชบุรี มีบทบาท
สําคัญอยางยิ่งในการควบคุมปริมาณแมลง โดยเฉพาะอยางยิ่งการควบคุมปริมาณเพลี้ยกระโดดหลังขาว ซึ่งเปนแมลงศัตรูขาว
ที่สําคัญ
The Diet of the Wrinkle-lipped Free-tailed Bat (Tadarida plicata, Buchannan 1800) by
Fecal Analysis at Khao-Chong-Pran Cave, Changwat Ratchaburi
W. Leelapaibul1 (Graduate Student), A. Pattanavibool2 (Thesis Advisor)
1
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900, 2Western Forest
Compact Ecosystem Management Project, National Parks, Wildlife and Plant Conservation Department, Chatuchak,
Bangkok 10900

This study was conducted at Khao-Chong-Pran Cave because it contains the largest population of T. plicata
in Thailand. The objectives of the study were to determine food habits, factors affecting intraspecific diet
variation, and the proportion of ingested insects to available insects collected by light traps. Bat capture and
light trapping were carried out once a month from January to December 2002. Fecal analysis of 1,925 pellets
from 385 bats indicated that T. plicata fed on at least 9 insect orders: Homoptera (28.4%), Lepidopera
(20.8%), Hemiptera (16.4%), Coleoptera (14.4%), Diptera (7.0%), Hymenoptera (6.6%), Odonata (6.0%),
Orthoptera (0.5%) and Psocoptera (less than 0.1%). Most Homopterans were Delphacids with at least 65.2%
of them being White-backed planthoppers (Sogatella sp.). Most bat feces contained 3-5 insect orders/bat/
night. It appeared that sex affected food habits. Male bats fed significantly more on damselflies than did
females (χ2=14.056, df=7, p=0.050). Season and reproductive condition did not affect bat food habits. In
general, T. plicata did not feed opportunistically on available insects. It clearly selected insects in the orders
Lepidoptera, Odonata, Hymenoptera, and Orthoptera more than their proportions found in light traps, which
was assumed to measure availability. However it fed on Coleopterans less than their availability. This study
shows that T. plicata at Khao-Chong-Pran plays a vital role in controlling insects in the ecosystem,
especially the White-backed planthopper which is an important pest that damages rice fields.
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การผสมขามพันธุและความแตกตางแปรผันทางพันธุกรรมของลิงวอก ณ วัดถ้ําผาหมากฮอ จ.เลย
สุจินดา มาลัยวิจติ รนนท1, Islamul Hadi2, นนทกรณ อุรโสภณ1, ขวัญตา แทนสา1 และ Yuzuru Hamada3
1
หนวยวิจัยไพรเมท ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330, 2Department of
Biology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Borgor Agricultural University, Indonesia, 3Section of Morphology,
Primate Research Institute, Kyoto University, Inuyama, Aichi-484, Japan

ศึกษาลิงวอก (Macaca mulatta) ณ วัดถ้ําผาหมากฮอ อ. วังสะพุง จ. เลย ในป พ.ศ. 2546 พบวามีลิงกัง (Macaca
nemestrina) ที่ชาวบานนํามาปลอยเขาฝูงลิงวอกนี้เมื่อประมาณ 3 ปที่แลวเปนจาฝูง จากจํานวนประชากรลิงวอกที่นับได
ทั้งหมด 109 ตัว เปนระยะ adult เพศผู 6 ตัว เพศเมีย 35 ตัว ระยะ sub-adult เพศผู 9 ตัว เพศเมีย 3 ตัว และระยะ juvenile
และ infant 38 และ 18 ตัว ตามลําดับ ลิงมีจํานวนเพิ่มขึ้นถึง 142 ตัว หรือ 37.86% ของจํานวนเริ่มตนที่ติดตามศึกษาในป พ.ศ.
2541 ในตอนเชาลิงจะออกหากินยอดออนของใบไมและลูกไทรที่มีกระจายอยูทั่วไปจากนั้นจะลงเขามารับอาหารจาก
นักทองเที่ยวและพระ ลิงบางตัวจะกินดินบริเวณเชิงเขาในชวงเย็นกอนกลับขึ้นเขาไปนอนบนยอดไทรและไผ การผสมพันธุสวน
ใหญอยูในชวงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ และพบบางในเดือนมีนาคม พบลิงลูกผสมเพศผูที่เกิดจากลิงวอกเพศเมียและลิงกัง
เพศผู ระยะ juvenile จํานวน 3 ตัว จากที่ไดวางกรงดักและเปาลูกดอกยาสลบในเดือนมีนาคม 2546 สามารถจับลิงไดทั้งหมด
33 ตัว เปนลิงกังเพศผู 1 ตัว ลิงวอกเพศผู 10 ตัว และลิงวอกเพศเมีย 22 ตัว ตามลําดับ ลิงกังที่จับไดนํามาทําหมันเพื่อปองกัน
การเกิดลูกผสมที่จะมีตอไปในอนาคต โดยลิงที่จับไดทั้งหมดจะนํามาเจาะเลือด, วัดขนาดรางกาย, วัดสีขน, พิมพลายมือ, เก็บ
อุจจาระ, ถายรูป และสักที่บริเวณใบหนาเพื่อใชในการติดตามศึกษาตอไปในอนาคตกอนปลอยกลับคืนฝูง เลือดที่เจาะไดนําไป
วัดคาฮีมาโตคริต พบวาลิงเพศเมีย (44.9+3.11) มีคาฮีมาโตคริตสูงกวาลิงเพศผู (40.78+4.40) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
เปรียบเทียบน้ําหนักตัว ความยาวลําตัว ความยาวหางสัมพัทธ และสีขนของลิงวอก ณ วัดถ้ําผาหมากฮอ (WTPMH) กับลิงวอก
ณ Primate Research Institute มหาวิทยาลัยเกียวโต (PRI) พบวาลิง WTPMH มีน้ําหนักตัวและความยาวลําตัวนอยกวา แตมี
ความยาวหางสัมพัทธมากกวาลิง PRI และไมพบความแตกตางของสีขนระหวางลิงทั้งสองแหง จากการตรวจอุจจาระ 27
ตัวอยาง พบไขพยาธิชนิด Oesophagostomum sp. จํานวน 66.67% ของตัวอยางที่ทําการศึกษา
Hybridization and Genetic Variation of Rhesus Macaques at Wat Tham Pa Mak Ho,
Loei Province
S. Malaivijitnond1, I. Hadi2, N. Urasopon1, K. Tansa1 and Y. Hamada3
Primate Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330
2
Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Borgor Agricultural University, Indonesia
3
Section of Morphology, Primate Research Institute, Kyoto University, Inuyama, Aichi-484, Japan

1

The rhesus macaques (Macaca mulatta) at Wat Tham Pa Mak Ho, Wangsapung District, Loei Province,
were studied in the year 2003. Only one troop of monkeys was found. The leader or dominant male of the
troop was an adult male pig-tailed macaque (Macaca nemestrina) which was intruded into the troop
approximately 3 years ago. One hundred and nine individuals of rhesus macaques were counted and
classified according to their age-class and sex composition. There were 6 adult males, 35 adult females, 9
sub-adult males, 3 sub-adult females, 38 juveniles and 18 infants. From long-term observation since 1998,
monkey numbers have increased up to 142 individuals or 37.86% above previous numbers. The monkeys
foraged for natural food through out the hill in the early morning, and were fed mainly on food provisions by
visitors and monks thereafter. Some monkeys showed soil-eating (geophagy) behavior at the foot of the hill
in the evening before climbing up to the canopy of bamboo or fig trees for sleeping. The main breeding
season was December–February, but breeding may occur until March. Three out of thirty-eight juvenile
macaques showed mixed characters of both rhesus macaques and pig-tailed macaques. Using traps and blowpipes, 33 monkeys were caught on March 2003 (1 pig-tailed macaque and 10 males and 22 females of rhesus
macaque). The pig-tailed macaque was vasectomized to stop hybrid production. After anesthetization, blood
and feces were collected, somatometry was conducted, body color and dermatoglyphics were recorded,
photos were taken, and their faces were tattooed before releasing them back to the troop for future
longitudinal study. It was found that blood hematocrit was not significantly different between females and
males (44.99 + 3.11 Vs 40.78 + 4.40). Comparison of the body weight, sitting height, relative tail length and
body color of rhesus macaques inhabiting Wat Tham Pa Mak Ho (WTPMH) the rhesus macaques reared at
the Primate Research Institute, Kyoto University (PRI), found that the WTPMH monkeys had lower body
weight and sitting height and longer relative tail length than PRI monkeys, but no differences in body color.
From the 27 collected fecal samples, 66.67% of monkeys were infected by Oesophagostomum sp.
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การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและการยอมรับการติดเชื้อไวรัสไขเลือดออกชนิดที่ 2
ในยุงลาย Aedes aegypti จากบริเวณที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อสูงและต่ํา
Ronald Morales, วิสุทธิ์ ใบไม และ ปทมาภรณ กฤตยพงษ
ศูนยวจิ ัยเพื่อความเปนเลิศพาหะและโรคทีน่ ําโดยพาหะ และภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ถ พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

การศึกษาเบื้องตนเพื่อเปรียบเทียบระดับการติดเชื้อไวรัสไขเลือดออกชนิดที่ 2 ของยุงลาย Aedes aegypti ทั้ง 8 สายพันธุจาก
บริเวณที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อสูงและต่ําในจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งอยูในภาคตะวันออกของประเทศไทย ทําการทดลองโดย
ใหยุงลาย Ae. aegypti กินเลือดที่มีเชื้อไขเลือดออก 4 ตัวอยางที่แยกไดจากคนไขที่มีอาการตางกันทั้งชนิด dengue fever (DF)
และ dengue shock syndrome (DSS) ผลการวิเคราะหอัตราการติดเชื้อพบวามีความหลากหลายในการยอมรับการติดเชื้อ
ไวรัสไขเลือดออกทั้ง 4 ตัวอยาง ยุงลาย Ae. aegypti ชนิดที่สุมจับจากบริเวณนอกเมืองจะมีการยอมรับการติดเชื้อไวรัส
ไขเลือดออกสูงกวายุงลายจากบริเวณในเมืองฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ยังพบความแตกตางในระดับการติดเชื้อของยุงโดยไวรัสที่
แยกจากแหลงผูปวยตางกัน ซึ่งไวรัสที่ไดจากผูปวยที่มีอาการของ DF นั้นมีประสิทธิภาพในการทําใหยุงลายติดเชื้อไดดีกวา
ไวรัสที่แยกจากผูปวยที่มีอาการของ DSS สรุปไดวาประสิทธิภาพในการแพรกระจายของเชื้อไวรัสไขเลือดออกแปรผันตามชนิด
ของไวรัสและแหลงกําเนิดของยุงที่เปนพาหะ
Studies on Genetic Diversity and Oral Susceptibility to Dengue Type 2
in Aedes aegypti from High and Low Dengue Risk Areas
R. Morales, V. Baimai and P. Kittayapong
Center for Vector and Vector Borne Diseases and Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University,
Rama 6 Road, Bangkok 10400

Our preliminary study compared susceptibility of 8 strains of Aedes aegypti from areas with high and low
incidence of DF and DHF/DSS in Chachoengsao Province, eastern Thailand. Ae. aegypti strains were
challenged orally with four dengue type 2 viruses recently isolated from patients exhibiting different disease
severity, i.e., classical dengue fever (DF) and dengue shock syndrome (DSS). Significant variation in
susceptibility to all four isolates was observed among the Ae. aegypti strains tested. Analysis of overall
infection rate showed that Ae. aegypti strains collected in rural areas were significantly more susceptible than
those from urban areas. Significant differences in infectivity between virus isolates were observed. The virus
isolates obtained from patients exhibiting classical dengue fever (DF) symptoms showed higher infectivity
than those isolated from patients exhibiting severe dengue shock syndrome (DSS) symptoms. These results
suggest that the efficacy of dengue virus circulation varies according to a combination of the virus strain and
the origin of the mosquito vector.
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ความหลากหลายทางชีวภาพ และสภาพแวดลอมบรรพกาล
ของพืชและสัตวในมหายุคซีโนโซอิก
สมศักดิ์ ปญหา, จิรศักดิ์ สุจริต, ปโยรส ทองเกิด และ ผองพรรณ ประสารกก
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและสภาพแวดลอมโบราณของพืชและสัตวในมหายุคซีโนโซอิกของไทย ได ดําเนินการ
Amphidromus
วิ จั ย ในเบื้ อ งต น โดยเน น การเลื อ กศึ ก ษาแบบแผนการแพร ก ระจายในป จ จุ บั น ของหอยต น ไม ช นิ ด
(Amphidromus) inversus (Müller, 1774) ทําการเก็บตัวอยางหอยทั่วประเทศและประเทศใกลเคียงไดแกสิงคโปร และสุ
มาตรา ทําการวิเคราะหทางอนุกรมวิธานพื้นฐาน และศึกษาความสัมพันธทางวิวัฒนาการโดยการวิเคราะหลําดับเบสของไมโต
คอนเดรียดีเอ็นเอ ผลการวิเคราะหพบวาหอยที่ยังคงดํารงชีวิตอยู สวนใหญพบอยูตามเกาะ ตั้งแตหมูเกาะในอาวไทย เกาะสมุย
และหมูเกาะใกลเคียง สิงคโปร และสุมาตรา เมื่อทําการเก็บตัวอยางเพิ่มเติมจากการทํานาย บนแผนดินใหญของไทยสามารถ
พบประชากรขนาดใหญหลายแหง ขอสังเกตที่สําคัญคือหอยมีปริมาณมากในบริเวณพื้นที่ที่อยูรวมกับมนุษย หอยมีรูปแบบ
สัณฐาน 3 รูปแบบ คือแบบอาวไทยตอนบน เกาะสมุย และแบบ สิงคโปร สุมาตรา การวิเคราะหดวยดีเอ็นเอพบวารูปแบบอาว
ไทยตอนบนมีความใกลชิดกับแบบสิงคโปรมากกวาแบบเกาะสมุย การคํานวณอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ลําดับเบส พบวามี
คาประมาณ 1.2-1.8 % ตอหนึงลานป อาจพอประมาณไดวาหอยตนไมสกุล Amphidromus มีกําเนิดมาราว ๆ ยุคไมโอซีน
ประมาณ 20 ลานปที่ผานมา การวิเคราะหโครงสรางประชากรดวยวิธีทําเครื่องหมายและตรวจติดตาม และการวิเคราะหการ
เปนไปตามทฤษฎีฮารดี ไวนเบอรก ดวยวิธีอัลโลไซมอีเลคโทรฟอริซิส กําลังอยูในระหวางดําเนินการศึกษาวิเคราะห ผล
การศึกษาจะชวยใหการวิเคราะหสภาพแวดลอมในอดีตมีขอมูลรองรับที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น
Biodiversity and Paleoenvironments of Caenozoic Fauna and Floras of Thailand
S. Panha, C. Sutcharit, P. Tongkerd and P. Prasarnkok
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phyathai Road, Patumwan, Bangkok 10330.

The main purpose of this project is to study the diversity, evolution and paleoenvironment of Caenozoic
fauna and flora in Thailand. The initial research emphasized the distribution pattern of a selected tree snail
species, Amphidromus (Amphidromus) inversus (Müller, 1774). Snails were collected from various parts of
Thailand and nearby countries such as Singapore and Sumatra. Snails were mainly found on many islands
from upper Gulf of Thailand, Koh Samui and nearby islands, Singapore and Sumatra. Phylogenetic analysis
of these tree snails was performed by using mitochondrial DNA sequences. After predicting their
distribution, snails were also discovered on Thai mainland areas. They are found in abundance commensally
in human colonies. Three morphological forms of snails were recorded, i.e., the upper gulf form, the Koh
Samui form, and the Singapore-Sumatra form. The phylogenetic analysis based on mitochondrial DNA
sequences show that the upper gulf form is more closely related to the Singapore-Sumatra form than the Koh
Samui form. An estimation of the base substitution rate is 1.8 % per million years. The origin of A. (A.)
inversus may have occurred around the Miocene time, or approximatly 20 mya. An analysis of the
population structure and Hardy-Weinberg theorem using allozyme electrophoresis are now in progress. The
results will provide more complete in assisted paleoenvironmental analysis with completed informations.
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ความหลากหลายทางชีวภาพ และ สภาพแวดลอมบรรพกาล
ของพืชและสัตวในมหายุคซีโนโซอิก
เยาวลักษณ ชัยมณี และ โชติมา ยามี
กลุมงานมาตรฐานโบราณชีววิทยา สํานักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ 10400

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและสภาพแวดลอมโบราณของพืชและสัตวในมหายุคซีโนโซอิกของไทย ไดดําเนินการ
ศึกษาโดยเนนการสํารวจหาฟอสซิลสัตวเลี้ยงลูกดวยนมในมหายุคซีโนโซอิก โดยทําการสํารวจบริเวณที่มีศักยภาพของการ
สะสมตัวของฟอสซิลสูง เชน บริเวณเหมืองถานหิน และแหลงตะกอนที่สะสมตัวตามถ้ํา และโพรงหินปูน ทั่วประเทศ เพื่อหา
ความหลากหลายและวิวัฒนาการของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมเหลานี้ นอกจากนี้ยังไดเก็บตัวอยางตะกอนตามแหลงเหลานี้มาสํารวจ
หาซากละอองเรณู เพื่อศึกษาถึงสภาพแวดลอมโบราณของมหายุคซีโนโซอิกดวย พบแหลงสะสมตัวของฟอสซิลหลายแหลง
จากผลการสํารวจในระยะแรกพบฟอสซิลสัตวเลี้ยงลูกดวยนมจําพวกไพรเมต เปนชิ้นสวนฟน จํานวน 18 ซี่ จากเหมืองถานหิน
เชียงมวน อ.เชียงมวน จ.พะเยา เมื่อทําการศึกษารายละเอียดพบวาเปนฟอสซิลเอพ (ลิงไมมีหาง) ขนาดใหญ ชนิดใหมของโลก
ใหชื่อวา คลาย ลูแฟงพิเธคัส เชียงมวนเอนซิส มีลักษณะหลายอยางคลายคลึงกับอุรังอุตังปจจุบันมาก คาดวาเปนบรรพบุรุษ
สายตรงของอุรังอุตัง และทราบวาบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนแหลงกําเนิดอุรังอุตัง แมวาอุรังอุตังปจจุบันพบเฉพาะบน
เกาะบอรเนียวและสุมาตราเทานั้น จากการศึกษาฟอสซิลละอองเรณูที่พบในตะกอนที่พบฟอสซิลดังกลาว ทําใหทราบวาบริเวณ
เหมืองถานหินเชียงมวนในอดีตมีสภาพแวดลอมเปนแองน้ําและมีปาแบบปาชื้นเขตรอน โดยมีตนไมหลายชนิดเปนแหลงผลิต
อาหารสําหรับสัตวที่อาศัย นอกจากนี้ยังไดทําการหาอายุตะกอนดวยวิธีการหาขั้วแมเหล็กโลกโบราณ พบวาตะกอนบริเวณ
เหมืองถานหินเชียงมวนมีอายุประมาณ 13.5-10 ลานป การคนพบฟอสซิลชนิดใหมๆ เหลานี้จะชวยใหทราบถึงความ
หลากหลายและวิวัฒนาการของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม รวมทั้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม และสภาพภูมิอากาศในอดีตได
เปนอยางดี
Biodiversity and Paleoenvironment of the Caenozoic Fauna and Flora of Thailand
Y. Chaimanee and C. Yamee
Paleontology Section, Geological Survey Division, Department of Mineral Resources, Rama VI Road, Bangkok 10400.

The main purpose of this project is to study diversity, evolution and the paleoenvironment of Caenozoic
fauna and flora in Thailand. The studies are being conducted in coal mines and karstic fissures and cave
deposits. Many fossil localities have been discovered in Thailand. The first result was the discovery of a
fossil primate, cf. Lufengpithecus chiangmuanensis n. sp., from Chiang Muan coal mine in Prayao Province,
northern Thailand. Its dental morphology relates it to the Pongo clade, which includes Lufengpithecus,
Sivapithecus, Gigantopithecus, Ankarapithecus and Griphopithecus. This new species displays striking
dental resemblances with living orangutans and appears as a more likely candidate to represent an ancestor
of this ape. The paleomagnetic study showed that the sediment was deposited about 10-13.5 million years
ago. Pollen analysis indicated a tropical forest environment. In addition, it locates the geographic area of
Pleistocene orangutans. The associated flora shows strong African affinities, demonstrating the existence of a
temporary floral and fauna dispersal corridor between Southeast Asia and Africa during the middle Miocene,
which may have played a critical role in hominoid dispersion. The discoveries of other mammals can help to
demonstrate the diversity, evolution, geographic distribution and paleoenvironment of the Caenozoic in
Thailand.
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การศึกษาโครงสรางประชากรของยุงกนปลอง Anopheles dirus ในประเทศไทย
มณฑิรา มณฑาทอง3, พรพิมล รงคนพรัตน1,2 และ วิสุทธิ์ ใบไม1
1
ศูนยวิจยั พาหะและโรคที่นําโดยพาหะ ศูนยวิจยั เพื่อความเปนเลิศ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 10400
2
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 10400
3
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

ศึกษาโครงสรางประชากรของยุงกนปลอง Anopheles dirus ในประเทศไทย ซึ่งยุงกนปลองชนิดนี้จัดเปนพาหะหลักในการนํา
ไขมาลาเรียในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทําการเก็บตัวอยางยุง An. dirus เพศเมียจากแหลงที่อยูอาศัยที่มีการแพรกระจาย
ของไขมาลาเรีย ทั้งหมด 4 แหลงในประเทศไทย ระหวางเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 หลังจากนั้นนํา
ตัวอยางยุงที่ไดมาจําแนกโดยวิธี ASPCR ของยีน ITS2 rDNA ผลการทดลองพบวายุงที่จับไดจากพื้นที่ศึกษาสวนใหญเปน A
พบ C และ D บางเปนสวนนอย แตไมพบ B จากยุงตัวอยางทั้งหมด การศึกษาครั้งนี้พัฒนาไดเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลต
จํานวน 9 เครื่องหมาย เพื่อใชศึกษาโครงสรางทางพันธุกรรมของประชากรยุง An. dirus จํานวน 120 ตัวอยาง จากการสุมเลือก
มาจากแหลงเก็บตัวอยาง แหลงละ 30 ตัวอยาง และวิเคราะหขอมูลที่ไดโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร BIOSYS-I ซึ่งจะไดขอมูล
ดานจํานวนอัลลีลและการกระจายของอัลลีล และคํานวณหา allelic frequencies ของแตละอัลลีล, คา heterozygosity ในแตละ
กลุมประชากร, คา Wright’s Fst Nei's, คาระยะหางทางพันธุกรรมระหวางประชากร (genetic distance) และเปรียบเทียบความ
แตกตางทางพันธุกรรมของประชากรยุงจากพื้นที่ตางกัน
Population Structure of Anopheles dirus in Thailand
M. Monthatong3, P. Rongnoparut1,2 and V. Baimai1
Center for Vector and Vector-Borne Diseases, Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok 10400, 2 Department
of Biochemistry, Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok 10400, 3 Department of Biology, Faculty of Science,
Khon Kaen University, Khon Kaen 40002
1

We investigated the population structure of Anopheles dirus mosquitoes, the main malaria vector in
Southeast Asia. A total of 120 mosquiroes were collected from 4 different locations in Thailand. Female
mosquitoes were collected from August to November 2002. Their genomic DNA were extracted and initially
identified to species based on allele-specific PCR of the ITS2 rDNA gene. The results showed that the
majority of the mosquito specimens were species A, and the rest were species D and C. There was no species
B found in our collection. In the meantime, nine dinucleotide microsatellite loci were developed in our
laboratory and evaluated for their use as molecular markers in determining population genetic structure. Six
out of nine microsatellite loci were selected to utilize in this study. Microsatellite assays were performed
with 120 field-collected specimens; 30 specimens were randomly chosen from each study location. The data
were analyzed with the BIOSYS-1 program to obtain allele frequencies, heterozygosity levels, Wright’s Fst
values, and Nei's genetic identity and distance.

84

รวมเลมบทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 7
13-16 ตุลาคม 2546 โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว จ.เชียงใหม

วิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวภาพชวงมหายุคมีโสโซอิกในประเทศไทย
วราวุธ สุธีธร1, Eric Buffetaut2, เรือน สมณะ3, อัศนี มีสุข1, Jean Le Loeuff4, Marc Philippe5, Petra Lutat3, Lionel Cavin3, Gilles Cuny6,
Haiyan Tong Buffetaut2
1
สํานักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400, 2Centre National
de la Recherche Scientifique, 16 cour du Li gat, 75013 Paris, France, 3คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม 44150, 4Musée des Dinosaures, 11260 Espéraza, France, 5UMR 5125 du CNRS & Université Claude
Bernard Lyon 1,7 rue Dubois F 69622 Villeurbanne - France, 6Geological Museum, University of Copenhagen, Øster
Voldgade 5-7,1350 Copenhagen K, Denmark

โครงการนี้เปนการวิจัยและศึกษาซากดึกดําบรรพในชั้นหินชวงมหายุคมีโสโซอิกซึ่งครอบคลุมพื้นที่สวนใหญของที่ราบสูงโคราช
ฟอสซิลไดโนเสารพบอยูมากในชั้นหินตอนลางของยุคครีเตเชียส (โดยเฉพาะหมวดหินเสาขัว) แตก็พบในชวงยุคจูแรสสิก
ตอนปลาย (หมวดหินภูกระดึง) และชวงยุคไทรแอสสิกตอนปลาย (หมวดหินน้ําพอง) การคนพบฟอสซิลไดโนเสารเปนสิ่งสําคัญ
ทํา ใหทราบถึงวิวั ฒนาการของไดโนเสารแถบเอเชีย รวมทั้งของโลกด วย เพราะฟอสซิล จากที่ราบสู งโคราชพบไดโนเสาร
16 ชนิด ในชวงอายุ 210 ลานป ถึง 100 ลานป และเปนไดโนเสารที่เกาแกที่สุดของโลก 2 กลุมคือ ไทรันโนซอร (สยามโมไทรันนัส) และซอโรพอด (อิสานโนซอรัส) นอกจากนี้ยังพบรอยทางเดินของไดโนเสาร อีก 6 แหลงใน 3 หมวดหินของยุคครีเตเชีย
สตอนตน (พระวิหาร ภูพาน และโคกกรวด) สัตวมีกระดูกสันหลังชนิดอื่นที่พบในที่ราบสูงโคราชมีหลากหลายนอยกวา
ไดโนเสาร ไดแก ปลาฉลามน้ําจืด ปลา สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก เตา ไฟโตซอร จระเข และเทอโรซอร การวิจัยพืชโบราณและ
ละอองเรณู เริ่มบอกไดถึงการวิวัฒนาการของพืช สวนการคนพบที่สําคัญ คือ แหลงฟอสซิลปลายุคจูแรสสิกจากเทือกเขาภูพาน
กระดูกไดโนเสารซอโรพอดยุคจูแรสสิกจากภาคใต กระดูกไดโนเสารซอโรพอดยุคครีเตเชียสตอนตนจากภาคเหนือที่จังหวัด
พะเยา และไขขนาดเล็กมากของไดโนเสารเทอโรพอดจากชั้นหินหมวดเสาขัวของยุคครีเตเชียสตอนตน ซึ่งหนึ่งในนั้นมีซากตัว
ออนอยูดวย
The Evolution of Mesozoic Biodiversity in Thailand
1

V. Suteethorn , E. Buffetaut2, R. Somana3, A. Meesook1, J. Le Loeuff4, M. Philippe5, P. Lutat3, L. Cavin3, G. Cuny6,
H. Tong Buffetaut2
1
Geological Survey Division, Department of Mineral Resources, Rama VI Road, Bangkok 10400, Thailand, 2 Centre
National de la Recherche Scientifique,16 cour du Lie´gat, 75013 Paris, France, 3Faculty of Science, Mahasarakham
University, Kantharawichai District, Maha Sarakham 44150, Thailand, 4Muse´e des Dinosaures,11260 Espe´raza,
France,5UMR 5125 du CNRS & Universite´ Claude Bernard Lyon 1,7 rue Dubois F 69622 Villeurbanne –
France,6Geological Museum, University of Copenhagen, øster Voldgade 5-7,1350 Copenhagen K, Denmark

Dinosaurs are quite abundant in the non – marine Mesozoic deposits of Thailand, mostly on the Khorat
Plateau. They mainly occur in the Early Cretaceous Formations (especially the Sao Khua Formation) but also
in the Late Jurassic (Phu Kradung Formation) and the Late Triassic (Nam Phong Formation). Discoveries of
dinosaur remains (isolated bones as well as complete articulated skeletons) are not only important for
understanding dinosaur evolution in Asia but also for reconstructing dinosaur evolutionary history as a
whole. For instance, the deposits of the Khorat plateau have yielded 16 species of dinosaurs, including the
oldest known tyrannosaurid (Siamotyrannus) and the oldest known sauropod (Isanosaurus) in the world. Six
sites with dinosaur trackways are known in three Lower Cretaceous Formations: Phra Wihan, Phu Phan and
Khok Kruat. Vertebrates other than dinosaurs also occur in the Mesozoic deposits of the Khorat plateau.
Studies are currently under way in order to better understand their diversity and evolution. These vertebrates
comprise freshwater sharks, bony fishes, temnospondyl amphibians, turtles, phytosaurs, crocodiles and
pterosaurs. Research in the fields of palaeobotany and palynology is beginning to provide information on the
evolution of plant communities in the Mesozoic of Thailand. Important new fossil vertebrate discoveries
include a remarkable fossil fish locality in the Phu Kradung Formation (Late Jurassic) of northeastern
Thailand, a dorsal vertebra of a sauropod dinosaur from the Jurassic of southern Thailand, a partial skeleton
of a sauropod dinosaur from Payao in northern Thailand (Early Cretaceous?), and very small eggs of
theropod dinosaurs, one of them containing an embryo, from the Sao Khua Formation (Early Cretaceous) of
the Khorat Plateau.
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ความหลากหลายของสายพันธุแบคทีเรีย Wolbachia และผลกระทบ
ในการแปลงเพศของไรน้าํ ตัวควบคุมทางชีวภาพของลูกน้ํายุง
ปทมาภรณ กฤตยพงษ1, ละออศรี เสนาะเมือง2 และ วันวิสาข จํานงคลักษณ1
1
ศูนยวิจยั เพือ่ ความเปนเลิศพาหะและโรคที่นําโดยพาหะ และภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พระรามที่ 6
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

ในการศึกษานี้ไดสุมเก็บตัวอยางไรน้ําจืดจากแหลงน้ําตางๆ ในประเทศไทยเพื่อตรวจหาแบคทีเรีย Wolbachia โดยเทคนิค
PCR โดยใช wsp primers ผลการตรวจสอบพบแบคทีเรียชนิดนี้ในไรน้ํา 4 ชนิด จาก 29 ชนิด อัตราการติดเชื้อแบคทีเรียจะอยู
ระหวาง 12.5% ถึง 50% ในไรน้ําชนิด Eodiaptomus draconisignivomi และ Mesocyclops thermocyclopoides ตามลําดับ
การวิเคราะหดานวิวัฒนาการของลําดับดีเอ็นเอระหวางสายพันธุของแบคทีเรีย โดยเปรียบเทียบกับสายพันธุของแบคทีเรียชนิด
นี้ในตางประเทศ พบวาสายพันธุของแบคทีเรีย Wolbachia ที่อาศัยอยูรวมกับไรน้ําจะอยูในกลุม B ทั้งหมด ยกเวนสายพันธุ
Mel ที่พบใน M. thermocyclopoides ซึ่งจัดอยูในกลุม A จากการศึกษาเปรียบเทียบอัตราสวนของไรน้ําตัวผูและตัวเมีย พบวา
มีอัตราสวนปกติใน M. aspericornis ซึ่งไมติดเชื้อ Wolbachia และมีอัตราสวนของตัวเมียมากกวาเปน 3 เทาในไรน้ําชนิด M.
thermocyclopoids ซึ่งติดเชื้อ Wolbachia ไรน้ําในสกุล Mesocyclops เปนตัวควบคุมทางชีวภาพที่ดีของลูกน้ํายุง ดังนั้น
ปรากฏการณแปลงเพศในไรน้ําเนื่องจากแบคทีเรีย Wolbachia นาจะมีประโยชนในการขยายพันธุไรน้ําจํานวนมากเพื่อใชใน
การควบคุมยุงโดยวิธีทางชีวภาพ
Wolbachia Strain Diversity and A Feminization Effect in Copepods,
Biocontrol Agents of Mosquito Larvae
P. Kittayapong1, L.Sanoamuang2 and W. Jamnongluk1
Center for Vectors and Vector-Borne Diseases and Department of Biology, Faculty of Science,Mahidol University,
Rama 6 Road, Bangkok 10400
2
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002, Thailand

1

Freshwater copepods were collected from their natural habitats and then screened for Wolbachia infection by
the PCR technique using wsp primers. Only four from twenty-nine copepod species were found infected.
Infection rates ranged from 12.5% in Eodiaptomus draconisignivomi to 50% in Mesocyclops
thermocyclopoides. Phylogenetic relationships between strains found in this study and those previously
reported were determined. Results showed that only one strain found in M. thermocyclopoides (Mel) was in
the A group whereas the others were in the B group as reported in other crustaceans. By comparing sex
ratios of offspring between infected M. thermocyclopoides and uninfected M. aspericornis, we found a
normal sex ratio in M. aspericornis and a female-biased sex ratio in M. thermocyclopoides. Transfer of
Wolbachia from infected M. thermocyclopoides to uninfected M. aspericornis was performed. Transinfected
M. aspericornis showed a change in sex ratio towards more females at the ratio of 3:1. Freshwater copepods
of the genus Mesocyclops known to be good predators and are widely used in controlling mosquito larvae.
Therefore, the feminization effect and the feasibility of horizontal transfer of Wolbachia between copepod
species should be useful in the mass-rearing of these predaceous crustaceans for biological control.
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การวิวัฒนาการของไวรัสในวงศ Parvoviridae และการวิเคราะห
ทางดานพันธุกรรมของเดนโซไวรัสสายพันธุไทย
วันวิสาข จํานงคลักษณ1, ปทมาภรณ กฤตยพงษ1, วิสุทธิ์ ใบไม1, บอริส อฟานาซีฟ2 และ โจนาธาน คารลสัน2
1
ศูนยวิจยั เพือ่ ความเปนเลิศพาหะและโรคที่นําโดยพาหะ และภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พระราม 6
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400, 2ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยแหงรัฐโคโรลาโด ฟอรด คอลลิน รัฐโคโรลาโด สหรัฐอเมริกา

จากการวิเคราะหลําดับเบสจํานวน 3,716 เบสบนจีโนมของเดนโซไวรัสในยุงลายสายพันธุไทย พบวาประกอบดวย 3 บริเวณ
ใหญที่มีการถอดรหัสของสารพันธุกรรมคือ สวนซาย สวนกลาง และสวนขวา บนเสนที่มีทิศทางเปนบวกของจีโนม โดยที่ลําดับ
ของการเรียงตัวของยีนบนจีโนมจะคลายกับไวรัสในสกุลเบรวิเดนโซไวรัสอื่นๆ คือ บริเวณที่มีการถอดรหัสของสารพันธุกรรม
สวนซายจะสรางโปรตีนที่ไมไดเปนโครงสรางหลัก (NS1) และบริเวณที่มีการถอดรหัสของสารพันธุกรรมสวนขวาสรางโปรตีน
โครงสราง (VP) เหมือนกับพารโวไวรัสตัวอื่นๆ นอกจากนี้บนจีโนมอาจประกอบดวยโปรโมเตอร 2 ตําแหนงในบริเวณที่มีการ
ถอดรหัสของสารพันธุกรรมสวนซายและสวนขวา ซึ่งคาดวานาจะเปนสวนที่ควบคุมการสรางของทั้ง NS และ VP จากการ
วิเคราะหเปรียบเทียบลําดับเบสของไวรัสในวงศ Parvoviridae 21 ชนิด พบวาลักษณะของโครงสรางตนไมทางวิวัฒนาการของ
ยีน NS สามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม คือกลุมของพารโวไวรัส และกลุมของเดนโซไวรัส แตเราไมสามารถแบงกลุมของไวรัส
โดยใช VP ยีน สรุปไดวา VP ยีนมีความเหมาะสมในการนํามาใชเพื่อการศึกษาทางวิวัฒนาการในระดับจีนัส ในขณะที่ NS ยีน
จะเหมาะสมกับการวิเคราะหทางวิวัฒนาการในระดับที่สูงกวาระดับจีนัส
Evolution of the Parvoviridae and Genomic Analysis of the Thai Strain
of Aedes Densovirus (AthDNV)
W. Jamnongluk1, P. Kittayapong1, V. Baimai1, B. N. Afanasiev2, J. O. Carlson2
Center for Vectors and Vector-Borne Diseases and Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University,
Rama 6 Road, Bangkok 10400, Thailand
2
Department of Microbiology, Colorado State University, Fort Collins, Colorado, USA

1

An Aedes aegypti densovirus isolate from Thailand was purified and sequenced. Analysis of 3,716
nucleotides of the viral genome revealed three large open reading frames (ORFs). The genomic organization
is similar to that of brevidensoviruses. The left ORF most likely encodes the major nonstructural protein
(NS1). The right ORF is presumed to encode structural protein (VPs), as in other parvoviruses. Two
putative promoters, located upstream of the left and right ORFs, are presumed to regulate expression of NS
and VP genes, respectively. Phylogenetic relationships among members of the family Parvoviridae were
examined. Tree topology from the NS1 gene revealed the existence of two distinct lineages, the subgenera
Parvovirinae and Densovirinae. However, there was no distinct clade found for the two subfamilies when
the VP gene was used in the analysis. Therefore, this finding suggested that VP and NS genes might be
suitable for phylogenetic analysis of viruses at the genus and at higher taxonomic levels, respectively.
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ออสตราคอดจากหินปูนยุคเพอรเมียน ในลาดทวีปเขาขวาง จังหวัดเพชรบูรณ
จงพันธ จงลักษมณี1 และ อานิสงส จิตนารินทร2
1
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
2
สาขาวิชาชีววิทยา สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

พื้นที่เพชรบูรณแสดงถึงสภาพแวดลอมทะเลตื้นขึ้นไปสูแผนดินในยุคคารบอนิเฟอรัสตอนตนจนถึงเพอรเมียนตอนปลาย หมวด
หินตากฟาโผลตามขางทางหลวงหมายเลข 225 ทางดานทิศตะวันตกของบึงสามพันประกอบดวยหินปูนชั้นหนาสลับกับหิน
โคลนและหินดินดาน หินปูนซึ่งเต็มไปดวยซากดึกดําบรรพ อาทิ ฟูซุลินิด ไทรโลไบต บราคิโอพอด และไบรโอซัว บงชี้ยุคเพอร
เมียน ในการศึกษาครั้งนี้ซากดึกดําบรรพออสตราคอดในสภาพสมบูรณถูกละลายออกมาจากหินปูนนี้ สามารถจําแนกได 7
genera ซึ่งอยูใน 2 orders และ 5 superfamilies ไดแก Kirkbya, Knightina, Amphissite, Bairdia, Aractia, Sargentina และ
Cavellina แสดงลักษณะใกลเคียงกับออสตราคอดที่พบในตอนใตของประเทศจีน หมวดหินตากฟาในพื้นที่เพชรบูรณที่มีออสต
ราคอดเหลานี้ มีสภาพแวดลอมในการสะสมตัวในทะเลน้ําตื้น ซึ่งเปนสวนหนึ่งของลาดทวีปเขาขวาง ที่ถูกออกแยกจากลาดทวีป
ผานกเคา โดยการขวางกั้นของแองน้ําดุก
Ostracods from the Permian Limestones of Khao Khwang Platform,
Phetchabun Province
C. Chonglakmani1 and A. Jitnarin2
1
School of Geotechnology, Institute of Engineering, Suranaree University of Technology, 111 University Avenue,
Muang, Nakhon Ratchasima 30000, 2School of Biology, Institute of Science, Suranaree University of Technology, 111
University Avenue, Muang, Nakhon Ratchasima 30000

The Phetchabun area displays a shallow marine to continental environment from the Early Carboniferous to
the Late Permian. The Tak Fa Formation along Highway No.225 west of Bung Sam Phan consists of thickbedded limestones interbedded with mudstone and siltstone. The limestones are fossilliferous, containing
fusulinids, trilobites, brachiopods and bryozoans of Permian age. Well preserved ostracods have also been
extracted from these limestones. Seven genera belonging to 2 orders and 5 superfamilies were distinguished
in this study. They comprise Kirkbya, Knightina, Amphissite, Bairdia, Aractia, Sargentina and Cavellina and
show close affinities with the ostracod fauna of South China. The Tak Fa Formation containing the ostracod
fauna of the Phetchabun area was deposited in a shallow marine environment. It belongs to the Khao
Khwang Platform which is separated from the Pha Nok Khao Platform to the east by the deep water Nam
Duk Basin.
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พันธุวิศวกรรมของเดนโซไวรัสสายพันธุไทยเพื่อใชในการควบคุมเชื้อไวรัสไขเลือดออก
พหล โกสิยะจินดา1, ปทมาภรณ กฤตยพงษ1, วิสุทธิ์ ใบไม1, บอริส อฟานาซีฟ2 และ โจนาธาน คารลสัน2
1
ศูนยวิจยั เพือ่ ความเปนเลิศพาหะและโรคที่นําโดยพาหะ และภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10040, 2ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยแหงรัฐโคโรลาโด ฟอรตคอลลิน รัฐโคโรลาโด 80523 สหรัฐอเมริกา

ไวรัสเดนโซไวรัสในยุงลายเปนเชื้อไวรัสในวงศ Parvoviridae กลุมที่กอใหเกิดโรคเฉพาะในยุงโดยเฉพาะยุงลาย โดยเชื้อเดนโซ
ไวรัสนี้ทําใหนิวเครียสของเซลลที่ติดเชื้อมีลักษณะทึบ และทําใหยุงตัวที่ติดเชื้อตายได งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงคหลักเพื่อพัฒนา
เชื้อเดนโซไวรัสสายพันธุไทยเปนตัวถายทอดยีน เพื่อลดการถายทอดของเชื้อไวรัสไขเลือดออกในยุงลาย ในขั้นแรกไดมี
การศึกษาถึงชิ้นสวนของยีนที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพในการถายทอดไวรัสสายพันธุไทย และความสามารถในการคงอยูไดใน
ประชากรของยุงทั้งนี้ไดสรางรีคอมบิแนนทเดนโซไวรัสขึ้นมา 2 รูปแบบคือ รีคอมบิแนนทเดนโซไวรัสที่มีการสลับสวนของยีน
จากเดนโซไวรัสสายพันธุรัสเซียและสายพันธุเปรู ซึ่งรีคอมบิแนนทเดนโซไวรัสนี้จะมีการสลับสวนของยีนในสวนยีนของโปรตีน
ที่ไมไดเปนโครงสราง หรือยีนของโปรตีนโครงสราง ในการสรางรีคอมบิแนนทเดนโซไวรัส เราใชเชื้อไวรัสสายพันธุรัสเซียมา
เปนโครงสรางหลักของรีคอมบิแนนทเดนโซไวรัส เนื่องจากความใกลชิดกันในเชิงวิวัฒนาการกับเชื้อเดนโซไวรัสสายพันธุไทย
สวนที่ถูกสลับในรีคอมบิแนนทเดนโซไวรัสที่มีการสลับสวนของยีนโปรตีนโครงสราง มีขนาด 208 คูเบส ซึ่งบริเวณนี้เปนสวนที่มี
ไกลซีนอยูมาก นอกจากนี้สวนที่ถูกสลับในรีคอมบิแนนทเดนโซไวรัสที่มีการสลับสวนของยีนของโปรตีนสวนที่ไมไดเปนครง
สรางของไวรัส ไดครอบคลุมถึงสวนที่เปนตัวรับกับสารสัญญาณกําหนดตําแหนงนิวเคลียส ซึ่งในขณะนี้ไดมีการตรวจลักษณะที่
เปลี่ยนไปของรีคอมบิแนนทเดนโซไวรัสทั้ง 2 โครงสรางนี้อยู
Genetic Engineering of the Thai Strain of Aedes Densovirus (AThDNV)
for Controlling Dengue Virus in Mosquito Vectors
P. Kosiyachinda1, P. Kittayapong1, V. Baimai1, B. N. Afanasiev2 and J. O. Carlson2
1
Center for Vectors and Vector-borne Diseases and Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University,
Bangkok 10400, Thailand, 2Department of Microbiology, Colorado State University, Fort Collins, CO 80523, USA

Aedes aegypti densovirus is a mosquito-specific pathogenic DNA virus in the family Parvoviridae. It causes
lethal densonucleosis disease in bloodsucking mosquitoes, including Ae. aegypti. The overall goal of this
project is to develop an attenuated AThDNV as a transducing vector to reduce transmissibility of dengue
virus. To characterize first what may cause the differences in persistence and transmissibility between
AThDNV and other isolates, two recombinant constructs carrying a fragment from APeDNV or AThDNV,
have been engineered with a recombination site in both the non-structural protein gene (NS) and viral protein
gene (VP). The well-characterized AeDNV was used as a backbone of new constructs of genetically
engineered densoviruses because it is evolutionarily close to AThDNV. The 208bp recombining fragment in
the construct with the recombining site in the VP coding region cover a glycine rich region. The recombinant
construct along with the recombining site in the NS coding region is being screened for the one that covers
the nuclear localization signal binding site. These recombinant constructs are being characterized for any
phenotypical alteration both in vitro and in vivo.
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การใชประโยชนสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จากรากินไรในปาเขตอําเภอทองผาภูมิ เพื่อใชกําจัดศัตรูพืช
นวรัตน นุศาสตรเลิศ (นักศึกษา), อังศุมาลย จันทราปตย (อาจารยทปี่ รึกษา)
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900

ทําการเก็บตัวอยางเชื้อราจากไรสี่ขาและไรแมงมุม ในเขตอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางเดือนพฤศจิกายน
2544–พฤศจิกายน 2545 นํามาแยกเชื้อราใหบริสุทธิ์ได 114 เชื้อ พบวาเปนเชื้อ Hirsutella thomsonii var. synnematosa
ศึกษาการเจริญเติบโตของเชื้อ โดยนําชิ้นวุนอาหารขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 ซม. ที่มีเชื้อราเจริญอยูเต็มมาวางคว่ําบนจานเลี้ยง
เชื้อที่มีวุน Malt Extrat Agar (MEA) และทําการวัดขนาดโคโลนีทุก 7 วันเปนเวลา 1 เดือน พบวาเชื้อรามีการเจริญสูงสุดที่ 14
วัน เชื้อรานี้มีการเจริญเติบโตชา โคโลนีมีสีขาว – สีเทา บางโคโลนีมีหยดน้ําบนโคโลนีซึ่งมีสีคลายสีของโคโลนี บางเชื้อจะสราง
synnemata ซึ่งมีลักษณะคลายเขาสีขาวงอกออกมารอบๆ โคโลนี เมื่อโคโลนีมีอายุมากขึ้นการนํา toxin ที่เชื้อสรางขึ้นเมื่อเลี้ยง
ในอาหารเหลว Malt Extrat Broth (MEB) บนเครื่องเขยานาน 4 วัน และนํา crude broth ที่ไดไปฉีดในหนอนกระทูผัก
(Spodoptera litura) และหนอนกินไขผึ้ง (Galleria mellonella) พบวา toxin มีผลทําใหหนอนบางตัวเจริญเติบโตผิดปกติ บาง
ตัวตายกอนเขาดักแดหรือทําใหดักแดผิดปกติ และตัวเต็มวัยผิดปกติ ซึ่งจะตองมีการศึกษาทาง toxicity ของเชื้อตอไป
Ultilization of Toxic Metabolites from Pathogenic Fungi Collected from
Thong Pha Phum Forest to Control Phytophagous Pests
N. Nusartlert (Graduate Student), A. Chandrapatya (Thesis Advisor)
Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

This project involves the collection of fungi that are pathogens of eriophyoids and spider mites. The fungi
were collected from Thong Pha Phum, Kanchanaburi province, from November 2001 to November 2002. A
total of 114 fungal specimens were isolated from mites and Hirsutella thomsonii var. synnematosa was found
among the isolates. A fungal mat (1 cm in diameter) from each isolate was placed, face down, in the middle
of an MEA plate and cultivated for 21 days. Colony diameter was measured at weekly intervals and the
greatest development was detected at 14 days. Fungal colonies were white to gray in color. Water droplets
were also found on the mycelium of some isolates. Synnemata were observed at the edges of some colonies.
Toxins were extracted from each fungus cultured in MEB on a rotator for 4 days. Crude broth was injected
into Spodoptera litula and Galleria mellonella. These toxins caused death in the pupal stage as well as
abnormal pupae and adults. Since the preliminary toxicity tests gave favorable results, the work will continue
in this area.
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ความหลากหลายของ Stoneflies (Order Plecoptera)
และริ้นดํา (Order Diptera: Family Simuliidae) ในเขตปาทองผาภูมิ
จริยา จันทรไพแสง จํานงจิต ผาสุข และ กรกต ดํารักษ
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาความหลากหลายและการแพรกระจายของแมลงน้ํา 2 กลุม คือ stoneflies และริ้นดํา จากแหลงน้ําไหล ในเขตปา
ทองผาภูมิ แบงเปนพื้นที่ที่ถูกรบกวน 3 แหลง ไดแก โปงพุรอน บานลําปล็อก และบานประจําไม และพื้นที่ที่ไมถูกรบกวน
2 แหลงคือ บานพัสดุกลาง และแมน้ํานอย โดยเก็บตัวอยางเดือนละครั้งเปนเวลา 1 ป ตั้งแตเดือนมีนาคม 2545 ถึงเดือน
กุมภาพันธ 2546 พบตัวออนของ stoneflies ทั้งหมด 9 ชนิดคือ Etrocorema sp.P1, Neoperla fallaxP2, N. gordonae?P3,
Phanoperla sp.P4, Kamimuria sp.P5, Subfamily PerlinaeP6, Cryptoperla sp.P7, Amphinemura sp.P8 and Indonemoura
sp.P9 โดยพบในแหลงน้ําพื้นที่ที่ถูกรบกวน 7 ชนิดคือ P1-3 และ P5-8 ในขณะที่แหลงน้ําพื้นที่ที่ไมถูกรบกวนพบ 8 ชนิดคือ
P1-7 และ P9 สวนตัวออนและดักแดริ้นดําที่สามารถนํามาเลี้ยงใหเปนตัวเต็มวัย สามารถจําแนกชนิดได 18 ชนิด คือ
Simulium (Gomphostilbia) asakoaeS1, S. (Gomphostilbia) burtoniS2, S. (Gomphostilbia) chumpornensS3, S.
(Gomphostilbia) decuplumS4, S. (Gomphostilbia) dentistylumS5, S. (Gomphostilbia) duolongumS6, S. (Gomphostilbia)
parahiyangumS7, S. (Gomphostilbia) siamenseS8, S. (Nevermannia) aureohirtumS9, S. (Simulium) jeffreyiS10, S.
(Simulium) nakhonensS11, S. (Simulium) nodosumS12, S. (Simulium) quinquestriatumS13, S. (Simulium) taniS14, S.
(Gomphostilbia) sp. nr. NovemarticulatumS15, S. (Gomphostilbia) sp. nr. SheilaeS16, S. (Gomphostilbia) sp. nr.
SiamenseS17 และ Simulium sp. nov.?S18 โดยพบในแหลงน้ําพื้นที่ที่ถูกรบกวน 14 ชนิดคือ S2-4, S6-14 และ S17-18
ในขณะที่พบในแหลงน้ําพื้นที่ที่ไมถูกรบกวน 16 ชนิดคือ S1-5, S7-8 และ S10-18 ความสัมพันธระหวางชนิด จํานวนตัวและ
ปจจัยทางกายภาพบางประการของแหลงน้ําอยูในระหวางการวิเคราะหขอมูล
Diversity of Stoneflies (Order Plecoptera) and Black flies
(Order Diptera: Family Simuliidae) at Thong Pha Phoom Forest
J. Chanpaisaeng, J. Phasuk and K. Damrak
Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

A study of the diversity and distribution of stoneflies and black flies from lotic habitats was conducted in
Thong Pha Phoom forest in 3 disturbed areas, Pong Pu Ron, Ban Lam Pilok and Ban Prajammai and 2
undisturbed areas, Ban Patsaduklang and Mae Nam Noi. Specimens were collected once a month for 1 year
from March 2002 to February 2003. Stonefly nymphs of 9 species were identified as follows: Etrocorema
sp.P1, Neoperla fall P2, N. gordonae ?P3, Phanoperla sp.P4, Kamimuria sp.P5, Subfamily PerlinaeP6,
Cryptoperla sp.P7, Amphinemura sp.P8 and Indonemoura sp.P9. In disturbed areas, the 7 species P1-3 and P58, were found and in undisturbed areas 8 species P1-7 and P9, were found flies, Larvae and pupae of 18
species of blackfly were reared to adult: Simulium (Gomphostilbia) asakoaeS1, S. (Gomphostilbia) burtoniS2,
S. (Gomphostilbia) chumpornenseS3, S. (Gomphostilbia) decuplumS4, S. (Gomphostilbia) dentistylumS5,
S. (Gomphostilbia) duolongumS6, S. (Gomphostilbia) parahiyangumS7, S. (Gomphostilbia) siamenseS8,
S. (Nevermannia) aureohirtumS9, S. (Simulium) jeffreyiS10, S. (Simulium) nakhonenseS11, S. (Simulium)
nodosumS12, S. (Simulium) quinquestriatumS13, S. (Simulium) taniS14, S. (Gomphostilbia) sp. nr.
NovemarticulatumS15, S. (Gomphostilbia) sp. nr. SheilaeS16, S. (Gomphostilbia) sp. nr. SiamenseS17 and
Simulium sp. nov. ?S18. In disturbed areas, 14 species of black flies were identified as S2-4, S6-14 and S17-18,
while in undisturbed areas 16 species were identified as S1-5, S7-8 and S10-18. The relationships between
species, abundance and physical factors are being analyzed.
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รูปแบบความหลากหลายและความสัมพันธกับถิ่นที่อยูอาศัย
ของชุมชนหอยทากบกบริเวณปาทองผาภูมิ
สมศักดิ์ ปญหา, จิรศักดิ์ สุจริต, ปโยรส ทองเกิด และ ผองพรรณ ประสารกก
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ไดพบหอยทากบกจํานวน 16 สปชีส ในเขตปาทองผาภูมิ มีอยูประมาณ 2 – 3 สปชีสที่จัดวาเปนสปชีสที่พบเฉพาะบริเวณนี้
เทานั้น นอกจากนี้ยังพบหอยลายแตมน้ําตาล Amphidromus glaucolarynx (Dohrn, 1861) หอยจําเพาะถิ่น ที่มีรายงานวาใกล
สูญพันธุ มีความสวยงามมาก ปจจุบันพบเปนจํานวนมากพอควร อาศัยอยูรวมกับผูคนในหมูบาน หอยชนิดนี้จะเปนตัวอยาง
ของสปชีสที่มีคายิ่ง ที่กําลังจะสูญพันธุ เปนสปชีสที่มีลักษณะจําเพาะในเชิงของวิวัฒนาการ การวิเคราะหดวยลําดับเบสของ
ไมโตคอนเดรีย ดีเอ็นเอ ทําใหแยกหอยชนิดนี้ออกจากหอยที่จําแนกกันไวแลวสองสกุลยอยที่มีอยู การวิเคราะหคา อัตราสวน
ระหวางคา h/d ของเปลือกหอยของทุกสปชีส แลวนํามาสรางเปนกราฟไดลักษณะแนวทางเดียว และพบวาหอยเปลือกแบน
(ความกวางมากกวาสูง) มีเปนจํานวนเดน
Patterns of Diversity and Habitat Relationships of Terrestrial Mollus
Communities of the Thong Pha Phum Forest Area
S. Panha, C. Sutcharit, P. Tongkerd and P. Prasarnkok
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phyathai Road, Patumwan, Bangkok 10330

Sixteen indigenous land mollusk species were recorded from Thong Pha Phum forest area, of which two or
three species may be endemic. Amphidromus glaucolarynx (Dohrn, 1861) a beautiful endemic and
endangered tree snail were found to be abundant and to live commensally in villages. This endangered
species is one of an outstanding value and is also unique phylogenetically. Mt DNA sequences analysis
classified this species separately from the existing two common subgenera. A Cainian shell height-diameter
(h/d) plot for pooled sites indicated an essentially unimodal shell-shape distribution pattern among snails in
Thong Pha Phum. The fauna is strongly dominated by snails with rather flat shells (h < d).
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พืชอาหารนกในปาพรุหนองปลิง บานทามะเดื่อ ตําบลหวยเขยง
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
สําราญ เทนโสภา (ผูชวยนักวิจยั )
สถานีวิจัยโครงการ BRT ทองผาภูมิตะวันตก ตู ปณ. 5 อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71080

การศึกษาพืชอาหารนกในปาพรุหนองปลิง บานทามะเดื่อ ตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยเริ่มศึกษา
เดือนมิถุนายน 2546 ถึงเดือนพฤษภาคม 2547 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหลากชนิดของพืชที่นกกินเปนอาหาร ความ
หลากชนิดของนกที่กินพืชเปนอาหาร รูปแบบการใชประโยชนพืชและพฤติกรรมการกินอาหารของนก รวมทั้งความสัมพันธใน
การใชประโยชนรวมกันระหวางคนกับนก ผลการศึกษาเปนเวลา 3 เดือน พบนกในปาพรุหนองปลิงแลวทั้งสิ้น 46 ชนิด และพบ
พืชอาหารนก 6 ชนิด
Plants Fed on by Birds in Huay Khayeng, Tongphaphum District,
Kanchanaburi Province
S. Tensopa (BRT Assistant Researcher)
BRT Research Station (Thong Pha Phum), P.O. Box 5, Thong Pha phum Kanchanaburi 71180

The objective of this study, which will be conducted from June 2003 to May 2004, is to collect plants fed on
by birds from Pru-Nhong Pling Ban Thamaduar, Huai Khayeng, Thong Phapum district, Kanchanaburi
province, in order to determine the species diversity of plants used by each bird for feeding, the diversity of
birds using those plants, feeding patterns and bird behavior, as well as relationships between local people
and birds. From the last three months of survey, 46 birds species that fed on 6 plant species were determined
in the study area.
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การศึกษาอนุกรมวิธานของพรรณไมวงศบุก (Araceae) ในอุทยานแหงชาติเขาแหลม
และอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
วัลลภ หมัดโสะ (นักศึกษา), ดวงใจ ศุขเฉลิม (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาครั้งนี้เริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2543 ถึงเดือนพฤษภาคม 2546 ในเขตอุทยานแหงชาติเขาแหลมและ
อุทยานแหงชาติทองผาภูมิ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหลากหลาย ลักษณะทางอนุกรมวิธาน การใชประโยชนของพันธุไม
วงศบุก โดยทําการเก็บรวบรวมพรรณไม จากพื้นที่ที่มีความหลากหลายของลักษณะนิเวศ ทําการวิเคราะหจําแนกพันธุไม
ขณะนี้เก็บตัวอยางได 95 หมายเลข จําแนกตัวอยางที่มีดอกถึงระดับชนิดได 35 ชนิด ดังรายชื่อตอไปนี้ โหรา Aglaonema
brevispathum Engl., วานขันหมาก A. simplex Blume, พรหมตีนสูง A. tenuipes Engl., Alocasia acuminata Schott,
แกวหนามา A. denudata Engl., กระดาด A .macrorhizos (L.) G. Don, A. navicularis Koch & Bouche, เมาะ A. odora
(Roxb.) K. Koch, บุก Amorphophallus amygdaloides Hett. & M.Sizemore, บุกจําปา A. cicatricifer Hett., บุก
A. curvistylis Hett., บุกแชมเปญ A. erubescens Hett., บุกหัวยาว A. longituberosus (Engl.) Engl. & Gehrm, บุก
A. macrorhizus Craib, บุกกาบพริ้ว A. maxwellii Hett., บุกคางคก A. paeoniifolius (Dennst.) Nicolson, บุก
A. yunnanensis Engl., ผักหนามยาน Amydrium medium (Zoll. & Moritzi) Nicolson, วานกานผา Arisaema album
N.E.Br., เผือก Colocasia esculenta (L.) Schott, C. fallax Schott , คูน C. gigantea Hook .f., บอนเตา Hapaline
benthamiana Schott, บอนจีน Homalomena humilis (jack.) Hook.f., ผักหนาม Lasia spinosa (L.) Thwaites, ตะเข็บ
Pothos scandens L., บอนเปรี้ยว Remusatia pumila (Engl. & K.Krause) Schott, วานสุบิน R. vivipara (Roxb.) Schott,
พลู Rhaphidophora hongkongensis Schott, R. megaphylla H.Li., พลูชาง R. peepla Schott, บอนหิน Schismatoglottis
mutata Scort. ex Hook. f., คอกิ่ว Scindapsus hederaceus Schott, พลูชาง Scindapsus officinalis Schott, อุตพิด
Typhonium trilobatum (L.) Schott.
Systematic Studies of the Family Araceae in Khao Laem and
Tong Phapoom National Parks, Kanchanaburi
W. Madsoh (Graduate Student), D. Sookchaloem (Thesis Advisor)
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

Systematic studies of Araceae were carried out in Khao Laem and Tong Phapoom National Parks, from July
2000 to May 2003. Species diversity, morphological characteristics, ecology, distribution, and utilization
were recorded. Plants from various forest types were collected for identification and preparation of
herbarium specimens. Up to now, 95 specimens have been collected from the study area. Fertile specimens
have been identified to species level and comprise 35 species: Aglaonema brevispathum Engl., A. simplex
Blume, A. tenuipes Engl., Alocasia acuminata Schott, A. denudata Engl., A. macrorhizos (L.) G. Don,
A. navicularis Koch & Bouche, A. odora ( Roxb. ) K. Koch, Amorphophallus amygdaloides Hett. & M.
Sizemore, A. cicatricifer Hett., A. curvistyils Hett., A. erubescens Hett., A. longituberosus (Engl.) Engl. &
Gehrm, A. macrorhizus Craib, A. maxwellii Hett., A. paeoniifolius (Dennst.) Nicolson, A. yunnanensis Engl.,
Amydrium medium (Zoll. & Moritzi) Nicolson, Arisaema album N.E.Br., Colocasia esculenta (L.) Schott,
C. fallax Schott, C. gigantea Hook. f., Hapaline benthamiana Schott, Homalomena humilis (Jack.) Hook. f.,
Lasia spinosa (L.) Thwaites, Pothos scandens L., Remusatia pumila (Engl. & K. Krause) Schott, R. vivipara
(Roxb.) Schott, Rhaphidophora hongkongensis Schott , R. megaphylla H. Li., R. peepla Schott,
Schismatoglottis mutata Scort. ex Hook. f., Scindapsus hederaceus Schott, Scindapsus officinalis Schott
and Typhonium trilobatum (L.) Schott.
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ความหลากหลายของเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนในปาธรรมชาติและตามแนววางทอกาซธรรมชาติ
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
อรวรรณ วรรณศรี (นักศึกษา), ทวีศักดิ์ บุญเกิด (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ศึกษาความหลากหลายของเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนบริเวณแนววางทอกาซฯ และปาธรรมชาติที่อยูใกลเคียง ในพื้นที่อําเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ทําการศึกษาตั้งแตเดือนตุลาคม 2544 - เดือนสิงหาคม 2545 วางแปลงทดลองขนาด 20x20 ม.
(4, 5x20 ม.) จํานวน 24 แปลง แบงเปนตามแนววางทอกาซฯ 12 แปลง และในปาธรรมชาติ 12 แปลง ตั้งแตบริเวณหลัก
กิโลเมตรที่ 0 (KP 0) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 33 (KP 33) ศึกษาความหลากหลายของเทอริโดไฟตโดยนับชนิดและจํานวนที่พบใน
แตละแปลงยอยขนาด 5X20 ม. วิเคราะหคา species richness index (Margalef’s index) และคา species diversity index
(Shannon’s index) และวิเคราะหความเหมือนของชนิดโดยใช Jaccard’s coefficient พบวา species richness index และคา
species diversity index ในปาธรรมชาติมีคามากกวาตามแนววางทอกาซฯ ยกเวนบริเวณปาธรรมชาติ KP 6 และ KP 9
นอกจากนี้ยังไดศึกษาปจจัยทางกายภาพ คือ ความสูงจากระดับน้ําทะเล คา soil pH, %soil water content, soil bulk density,
% soil organic matter, soil texture และความเขมแสง (%PAR) นําปจจัยดังกลาวมาวิเคราะหความสัมพันธกับคา Margalef’s
index และ Shannon’s index พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงลบตอ Margalef’s index และ Shannon’s index คือ %PAR
และ soil pH สวน %soil water content มีความสัมพันธเชิงบวก เมื่อเปรียบเทียบปจจัยทางกายภาพของสถานที่ศึกษาโดยการ
วิเคราะหการจัดกลุม พบวาปจจัยที่สามารถบอกความแตกตางระหวางปาธรรมชาติกับแนววางทอกาซฯ คือคา soil pH และ
%PAR จากการศึกษาครั้งนี้เก็บตัวอยางเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนได 90 หมายเลข จัดจําแนกเปน 46 ชนิด 31 สกุล 17 วงศ
เปนพืชใกลเคียงเฟรน 3 ชนิด 3 สกุล 2 วงศ
Diversity of Ferns and Fern Allies in Natural Forest and along
the Natural Gas Pipeline in Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province
O. Vannasri (Graduate Student), T. Boonkerd (Thesis Advisor)
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

The diversity of ferns and fern allies was studied along the natural gas pipeline in Thong Pha Phum District,
Kanchanaburi Province from October 2001 to August 2002. A total of twenty-four sampling plots of 20 m X
20 m (5 m X 20 m subplots inside) have been established from KP 0 to KP 33. The diversity of ferns and
fern allies in disturbed (along gas pipeline) and undisturbed (natural forest) areas was determined by
counting the individual number in each subplot. Species richness and species diversity were estimated using
the Margalef and Shannon-Weiner diversity indices, respectively. Species similarity was also investigated
using Jaccard’s coefficient. Other physical parameters related to pteridophyte diversity have been examined
including altitude, soil pH, % soil water content, soil bulk density, % soil organic matter, soil texture and
light intensity (% PAR). Species richness and species diversity of natural forests were higher than for along
the natural gas pipeline with the only exceptions at KP 6 and KP 9. Low or nil values of Jaccard’s coefficient
were observed and indicated different species of pteridophytes in natural forests compared with those found
along the gas pipeline. Margalef and Shannon diversity indices showed positive significant correlations with
% soil water content, but negative significant correlations were observed with light intensity (%PAR).
Moreover, a significant correlation between soil pH and the Shannon diversity index was also found.
Canonical discriminant analysis was employed to distinguish physical environmental factors between the
disturbed and undisturbed areas. It was found that soil pH and light intensity (%PAR) were the two most
important factors for this purpose.
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ความหลากหลายของสาหรายขนาดใหญและไดอะตอมพื้นทองน้ํา
ในโครงการทองผาภูมิ 72 พรรษามหาราช อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
สุทธวรรณ สุพรรณ (นักศึกษา), ยุวดี พีรพรพิศาล (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

งานวิจัยนี้ไดศึกษาความหลากหลายของสาหรายขนาดใหญและไดอะตอมพื้นทองน้ําในพื้นที่ในโครงการทองผาภูมิ 72 พรรษา
มหาราช ซึ่งตั้งอยูที่อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางเดือนสิงหาคม 2544–มกราคม 2546 โดยสามารถกําหนดจุด
เก็บตัวอยางไดทั้งหมด 8 จุด ซึ่งครอบคลุมขอบเขตพื้นที่ของโครงการที่กําหนดไว และจากการเก็บตัวอยางพบสาหรายขนาด
ใหญทั้งหมด 3 ดิวิชั่น 27 สปชีส และพบสาหรายที่สามารถเปนดัชนีบงชี้คุณภาพน้ําไดคือ Batrachospermum macrosporum
Montague ซึ่งเปนสาหรายสีแดงในน้ําจืดชนิดที่พบไดในแหลงน้ําที่มีความสะอาดเทานั้น สวนสาหรายที่สามารถเปนดัชนีบงชี้
น้ําที่มีคุณภาพปานกลางคือ Cladophora glomerata Kützing นอกจากนี้ยังพบสาหราย Stigeoclonium lubricum (Diltw)
Kützing ที่พบไดทั่วไปในน้ําที่มีคุณภาพไมดี สําหรับไดอะตอมพื้นทองน้ํานั้นพบทั้งหมด 94 สปชีส พบชนิดที่มีแนวโนมจะใช
เปนดัชนีบงชี้คุณภาพน้ํา ซึ่งมีสารอาหารและความขุนคอนขางสูงไดแก Gomphonema parvulum (Kützing) Grunow และ
Nitzschia palea (Kützing) W. Smith สวนไดอะตอมที่พบในน้ําที่มีคุณภาพปานกลางคือ Cymbella tumida (Brébisson) Van
Heurck และ Melosira varians Agardh สําหรับไดอะตอมที่พบไดในน้ําสะอาดไดแก Frustulia romboides (Ehrenberg) De
Toni และStauroneis phoenicenteron (Nitzsch) Ehrenberg
Diversity of Macroalgae and Benthic Diatoms in the Golden Jubilee
Thong Pha Phum Project, Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province
S. Suphan (Graduate Student), Y. Peerapornpisal (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202

The diversity of macroalgae and benthic diatoms was studied from August 2001 to January 2003 at Thong
Pha Phum District, Kanchanaburi Province. Samples were collected from 8 sites that covered the project
areas. Twenty seven species of macroalgae were found and classified into 3 divisions. The freshwater red
alga, Batrachospermum macrosporum (Montague), was found from a preliminary study of water sources
with clean water. A macroalga that is characteristic of moderate water quality is Cladophora glomerata
Kützing. The species that is characteristic of polluted water is Stigeoclonium lubricum (Diltw) Kützing.
Ninety-four species of benthic diatoms were found. The dominant species of freshwater epilithic diatoms,
Frustulia romboides (Ehrenberg) and Stauroneis phoenicenteron (Nitzsch) Ehrenberg, indicated clean water.
Benthic diatoms that are characteristic of moderate water quality are Cymbella tumida (Brébisson) Van
Heurck and Melosira varians Agardh. The benthic diatoms that are characterised as tolerant towards
eutrophication, organic pollution and high turbidity are Gomphonema parvulum (Kützing) Grunow and
Nitzschia palea (Kützing).
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ความหลากหลายของแมลงน้ําในโครงการทองผาภูมิ 72 พรรษามหาราช
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
สุทธินี จิตมณี (นักศึกษา), ชิตชล ผลารักษ (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

การศึกษานี้เปนการศึกษาความหลากหลายของแมลงน้ําและความสัมพันธกับคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และปริมาณ
สารอาหารในลําน้ําพื้นที่โครงการ โดยการเก็บตัวอยางในฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว ในเวลา 1 ป จากจุดเก็บตัวอยาง 8 จุด
ผลการศึกษาในครั้งที่ 2 พบตัวอยางแมลงน้ําเพิ่มขึ้นจาก 11 อันดับ 74 วงศ เปน 12 อันดับ 85 วงศ โดยเปนอันดับ
Coleoptera 14 วงศ และอันดับ Odonata 8 วงศ จากการศึกษาคุณภาพน้ําทางกายภาพและทางเคมี สามารถแยกจุดศึกษา
ออกเปน 2 กลุม คือ กลุมของหวยจอกกระดิ่น หวยอีตองและหวยจอกตอง โดยพบอันดับ Coleoptera 5 วงศ อันดับ Odonata
5 วงศ อันดับ Coleoptera พบมากที่สุดที่หวยอีตอง อันดับ Odonata พบมากที่สุดที่หวยจอกกระดิ่น อีกกลุมหนึ่งคือกลุมของ
หวยเขยง I หวยเขยง II หวยเขยง III และสะพานเตาถาน โดยพบอันดับ Coleoptera 11 วงศ อันดับ Odonata 8 วงศ ที่หวย
เขยง III และหวยเขยง II พบอันดับ Coleoptera และอันดับ Odonata มากที่สุด ตามลําดับ จากผลการศึกษากลุมแรกจัดเปน
แหลงน้ําที่มีสารอาหารต่ํา เนื่องจากเปนแหลงน้ําที่มีพื้นที่รับน้ําอยูในปาตนน้ํา และกลุมหลังจัดอยูในแหลงน้ําที่มีสารอาหารปาน
กลาง เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้ตั้งอยูในเขตชุมชนจึงไดรับน้ําจากบานเรือนและแหลงเกษตรกรรม
Diversity of Aquatic Insects in the Golden Jubilee Thong Pha Phum Project,
Amphur Thong Pha Phum, Kanchanaburi Province
S. Jitmanee (Graduate Student) , C. Phalaraksh (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200

This is a study of the diversity of aquatic insects and its relationships with physico-chemical properties and
nutrient consumption in streams of the Golden Jubilee Thong Pha Phum Project area. Sampling has been
done at eight sites in three seasons in one year. In the second sampling, 12 orders and 85 families of aquatic
insects were found, which increased from 11 orders and 74 families. The study sites were divided into 2
groups by using physico-chemical properties of water. The first group comprised Huay Jokkradin, Huay
Etong and Huay Joktong, in which 5 Coleopteran families and 5 Odonata families were found. The most
abundant Coleoptera and Odonata were found at Huay Etong and Huay Jokkradin, respectively. The other
group comprised Huay Khayeng I, Huay Khayeng II, Huay Khayeng III and Taotan bridge, in which 11
Coleopteran families and 8 Odonata families were found. The most abundant Coleoptera and Odonata were
found at Huay Khayeng III and Huay Khayeng II, respectively. The first group was an oligotrophic group
which had low nutrient and low conductivity. The second group was a mesotrophic group which received a
load of waste water from villages and agricultural areas.
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การศึกษาความหลากชนิดของพืชวงศกลวยไม (Orchidaceae)
ในพื้นที่ปาทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
สลิล สิทธิสัจจธรรม (นักศึกษา), ดวงใจ ศุขเฉลิม (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาความหลากชนิดของพืชวงศกลวยไมในพื้นที่ปาทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ไดเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนเมษายน
2545-กันยายน 2546 มีวัตถุประสงเพื่อศึกษาความหลากชนิด ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ลักษณะนิเวศ การกระจายพันธุ ของ
พรรณพืชในวงศกลวยไม โดยทําการเก็บตัวอยางในพื้นที่ปาเบญจพรรณ ปาดิบแลง ปาดิบเขา รวมถึงบริเวณไรรางในพื้นที่
ใกลเคียง เพื่อนํามาวิเคราะหและจําแนกพรรณไม ขณะนี้เก็บตัวอยางในพื้นที่ศึกษาดังกลาวได 168 หมายเลข จําแนกสกุลจาก
ตัวอยางที่มีดอกไดทั้งหมด 30 สกุล และจําแนกเปนชนิดไดทั้งหมด 55 ชนิด โดยพบวาเปนกลวยไมอิงอาศัย 45 ชนิด ชนิดที่
พบมากที่สุดไดแก เอื้องเข็มแดง {Ascocentrum curvifolium (Lindl.) Schltr.}, สรอยระยา (Otochilus fuscus Lindl.), เอื้องแซะ
(Dendrobium scabrilingue Lindl.), เอื้องสายน้ําผึ้ง (Dendrobium primulinum Lindl.), เอื้องรงรองดอกสม (Panisea apiculata
Lindl.) และเปนกลวยไมดิน 10 ชนิด ชนิดที่พบมากที่สุดไดแก แผนดินเย็น (Nervilia aragoana Gaud.), ลิ้นมังกร (Habenaria
rhodocheila Hance) และ นางตายตัวผู {Peristylus constrictus (Lindl.) Lindl.} และในจํานวนกลวยไมดินที่พบมีกลวยไมกิน
ซากรวมอยูดวย 1 สกุล จําแนกไดเปน 1 ชนิด คือกลวยมด {Epipogium roseum (D. Don) Lindl.} และในจํานวนที่ศึกษา
ทั้งหมดนั้นมี 8 ชนิด ยังไมสามารถจําแนกไดวาเปนกลวยไมชนิดใด ไดแก กลวยไมสกุล Bulbophyllum 2 ชนิด สกุล
Chiloschista 1 ชนิด สกุล Dendrobium 1 ชนิด สกุล Gastrochilus 1 ชนิด สกุล Geodorum 1 ชนิด สกุล Oberonia 1 ชนิด
และสกุล Porpax อีก 1 ชนิด ซึ่งตองดําเนินการตรวจสอบและเปรียบเทียบพรรณไมตอไป
Species Diversity of Orchidaceae
in Thong Pha Phum Forest, Kanchanaburi Province
S. Sittisatjathum (Graduate Student), D. Sookchaloem (Thesis Advisor)
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

Studies on the species diversity of Orchidaceae in Thong Pha Phum Forest, Kanchanaburi Province, were
conducted from April 2002 to March 2003. The study aimed to determine species diversity, morphological
characteristics, ecology and distribution. Plants from various forest types, for instance, mixed deciduous
forest, dry evergreen forest, montane forest and old clearings, were collected for identification and
classification. At present, 168 specimens have been collected. Fertile specimens were identified to genus
level and were categorized into 30 genera and 55 species. The plants found were as follows: 45 species of
epiphytic orchid, of which the most numerous were Ascocentrum curvifolium (Lindl.) Schltr., Otochilus
fuscus Lindl., Dendrobium scabrilingue Lindl., Dendrobium primulinum Lindl. and Panisea apiculata
Lindl.; 10 species of terrestrial orchid, of which the most numerous were Nervilia aragoana Gaud.,
Habenaria rhodocheila Hance and Peristylus constrictus (Lindl.) Lindl.; and one species was a saprophyte.
Eight species could not be identified as follows: 2 species of Bulbophyllum, 1 species of Chiloschista, 1
species of Dendrobium, 1 species of Gastrochilus, 1 species of Geodorum, 1 species of Oberonia and 1
species of Porpax.
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ความหลากหลายของมวน (Suborder Heteroptera) ที่อาศัยในแหลงน้ํา
บริเวณพื้นทีป่ าทองผาภูมิ
จริยา เล็กประยูร, สุรชัย ลีพิทักษรตั น และ สมมุก มงคลชัยชนะ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

จากการศึกษาความหลากหลายของมวนในแหลงน้ํา 6 พื้นที่ ที่เปนลําธารและน้ํานิ่งในบริเวณที่อยูอาศัยของชุมชนและที่
หางไกลชุมชน เปนระยะเวลา 1 ป ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2545 - เมษายน 2546 พรอมบันทึกขอมูลปจจัยทางกายภาพที่
สําคัญทุกครั้งที่เขาเก็บตัวอยางมวน พบมวน 11 วงศ 34 สกุล 30 ชนิด และยังมีอีกสวนหนึ่งอยูระหวางการวินิจฉัย สําหรับมวน
จิงโจน้ําวงศ Gerridae นั้นพบจํานวนชนิดมากที่สุด โดยพบ 13 สกุล 19 ชนิด มวนบางสกุล เชน Ptilomera และ Rhagovelia
ดํารงชีวิตไดทั้งในแหลงน้ําใกลชุมชนและที่หางไกลชุมชน มวน Limnogonus fossarum, L. nitidus และ Amemboa cristata
อาศัยไดทั้งที่ในแหลงน้ําที่อุณหภูมิปกติและในแหลงน้ํานิ่งที่อุณหภูมิ 40°C และยังพบในแหลงน้ําที่มีคาการละลายของ
ออกซิเจนต่ํากวา 4 มิลลิกรัมตอลิตร ไดเชนกัน นอกจากนี้ยังพบมวนตะพาบ Naucoridae ในแหลงน้ําไหลบริเวณริมขอบน้ําที่
ติดกับพืชริมน้ําที่หอยลงมาในน้ําหรือพงหญาขางลําธารในชวงฤดูฝน สวนในชวงฤดูแลงมวนตะพาบเหลานี้จะอาศัยอยูใตพื้น
ทราย กรวด ซอกหิน มวนกลุมที่ศึกษาทั้งหมดนี้มีบทบาทเปนผูลา และผูกินซาก มีประโยชนในการเปนศัตรูธรรมชาติของแมลง
พาหะนําโรคสูมนุษยและสัตว รวมทั้งควบคุมแมลงศัตรูพืชทางดานการเกษตร นอกจากนั้น มวนวน (Notonectidae) มวน
กรรเชียง (Micronectidae) และมวนจิงโจน้ําเล็ก (Veliidae) ยังเปนอาหารของนกและปลา ความรูในเรื่องมวน aquatic และ
semi-aquatic ของประเทศไทยยังมีอยูนอยมาก มวนหลายวงศแทบจะไมมีขอมูลในระดับชนิด
Diversity of Aquatic and Semi-Aquatic Bugs (Suborder Heteroptera)
in the Thong Pha Phum Forest Area
C. Lekprayoon, S. Leepitakrat and S. Mongkolchaichana
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan Bangkok, 10330

This study was conducted at six locations in both disturbed and undisturbed streams and in standing water at
Thong Pha Phum forest from May 2002 to April 2003. Physical factor data were recorded at the time of
aquatic and semi-aquatic bug collection. Eleven families, thirty-four genera and thirty species have been
identified; the rest are in the process of study. Nineteen species, and thirteen genera of Gerridae, the largest
group, were found. Some genera, especially Ptilomera and Rhagovelia, are able to live in both disturbed and
undisturbed streams. The gerrids, Limnogonus fossarum, L. nitidus and Amemboa cristata, were found in
normal temperature streams, standing water at 40๐C and in water with dissolved oxygen lower than 4 mg/l.
The creeping water bugs, Naucoridae, were found on the banks of streams in the rainy season, but in the dry
season they were found at the bottoms of streams under sand, gravel and rocks. Most aquatic and semiaquatic heteropterans were predators and scavengers, and are natural enemies of biting flies, which are
vectors of human and animal diseases, and of crop pests. The notonectids, micronectids and veliids are food
of birds and fishes. Aquatic and semi-aquatic bugs of Thailand are little known with many families being
virtually unknown at the species level.
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ความหลากชนิดของผีเสือ้ หนอนมวนใบในปาทองผาภูมิ
นันทศักดิ์ ปนแกว (นักศึกษา), อังศุมาลย จันทราปตย (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

ทําการสํารวจและเก็บตัวอยางผีเสื้อหนอนมวนใบในวงศยอย Olethreutinae ในเขตอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ ระหวางเดือน
ธันวาคม 2544–พฤศจิกายน 2545 โดยการใช Black light เพื่อดึงดูดผีเสื้อหนอนมวนใบใหบินเขาหาแสงไฟ รวมทั้งการเก็บตัว
หนอนมาเลี้ยงเพื่อตองการทราบชนิดของผีเสื้อหนอนมวนใบและชนิดของพืชอาหาร จุดที่เก็บตัวอยางมีความแตกตางกันใน
เรื่องของลักษณะภูมิประเทศ พืชพรรณ และระดับความสูง สามารถเก็บตัวอยางผีเสื้อหนอนมวนใบไดประมาณ 1,000 ตัวอยาง
จากนั้น ทํ า การบรรยายลักษณะทางสัณฐานวิทยา ทํ าสไลดถ าวรของอวัย วะสืบพั น ธุทั้งเพศผูและเพศเมีย เพื่อ ใช ใ นการ
เปรียบเทียบและวิเคราะหชนิด จากการจําแนกและวิเคราะหชนิดพบวา ผีเสื้อหนอนมวนใบที่สามารถระบุสกุลและชนิดได
จํานวน 46 สกุล 33 ชนิด สวนที่ยังไมสามารถระบุสกุลและชนิดไดมีจํานวน 26 สกุล 137 ชนิด ซึ่งในจํานวนเหลานี้มีโอกาสที่
จะพบ new recorded, new species หรือ new genus และจะทําการตีพิมพผลงานวิจัยหลังจากไดรับการตรวจสอบชนิดผีเสื้อ
หนอนมวนใบอยางละเอียดตอไป
Diversity of Olethreutinae (Lepidoptera: Tortricidae) in Thong Pha Phum Forest
N. Pinkaew (Graduate Student), A. Chandrapatya (Thesis Advisor)
Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Chatuchak Bangkok 10900

This project involved the survey and collection of Olethreutinae (Lepidoptera: Tortricidae) by using
blacklight and by larval sampling and rearing in Thong Pha Phum National Park from December 2001 to
November 2002. A total of 1,000 specimens in the subfamily Olethreutinae were collected from various
types of habitat. Dissections and genitalia preparations are being used for identifying species. Morphological
data is being collected for phylogenetic studies. So far, 33 known species in 20 genera and 137 unkown
species and 26 unknown genera have been found. Many new records of species have been made. Species and
generic descriptions along with phylogenetic information will be published in the future.
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อนุกรมวิธานของแมงมุมวงศ Araneidae ในปาทองผาภูมิตะวันตก
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (Araneae: Araneidae)
ประสิทธิ์ วงษพรม (ผูชวยนักวิจยั BRT)
สถานีวิจัยโครงการ BRT ทองผาภูมิตะวันตก ตู ปณ. อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

ศึกษาอนุกรมวิธานแมงมุมในวงศ Araneidae ในพื้นที่ปาทองผาภูมิตะวันตก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางเดือน
ธันวาคม 2545 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2546 จากเดือนธันวาคม 2545 ถึงเดือนพฤษภาคม 2546 พบ 18 ชนิด และ 12 สกุล
ไดแกสกุล Araneus, Neoscona, Argiops, Zygiella, Parawixia, Cyrtophora, Cyrtarachne, Cyclosa, Gasteracantha,
Eriovixia, Neogea และ Poltys เปนแมงมุมที่ไมเคยมีรายงานมากอนในประเทศไทย 4 ชนิด ไดแก Cyrtarachne bufo
(Bosenberg & Strand, 1906), Cyrtophora molucensis, Gasteracantha arcuata (Fabricius) 1793, และ Neogea nocticolor
(Thorell, 1887)
Taxonomy of the Araneidae in the Western Thong Pha Phum Forest,
Kanchanaburi Province (Araneae: Araneidae)
P. Wongprom (BRT Assistant Researcher)
BRT Research Station (Thongphaphum), P.O. Box 5 Thong Pha Phum, Kanchanaburi 71180

A taxonomic study of the Araneidae in the Western Thongphaphum Forest, Kanchanaburi Province, was
conducted between December 2002 and November 2003. A total of 18 species of Araneidae belonging to 12
genera were recorded from December 2002 to May 2003. The 12 genera comprise: Araneus, Neoscona,
Argiops, Zygiella, Parawixia, Cyrtophora, Cyrtarachne, Cyclosa, Gasteracantha, Eriovixia, Neogea and
Poltys. First records are reported for Thailand of 4 species in 4 genera, namely Cyrtarachne bufo (Bosenberg
& Strand, 1906), Cyrtophora molucensis, Gasteracantha arcuata (Fabricius) 1793, and Neogea nocticolor
(Thorell, 1887).

รวมเลมบทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 7
13-16 ตุลาคม 2546 โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว จ.เชียงใหม

101

ความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินในลําธารหวยเขยงและหวยทีม
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
บุญเสฐียร บุญสูง1, ศิริพร แซเฮง1, ประยุทธิ์ อุดรพิมาย1และ วงศวิวรรธ ธนูศิลป2
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002, 2สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 10
อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

การศึกษาความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินและความสัมพันธของปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีผลตอโครงสราง
ชุมชนของสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินในลําธารหวยเขยงและหวยทีม อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยเก็บตัวอยาง
สัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินดวย Surber sampler และวิเคราะหปจจัยคุณภาพน้ําบางประการในภาคสนามจํานวน 15 สถานี
สถานีละ 6 ซ้ํา ครอบคลุมบริเวณที่มีการใชพื้นที่แตกตางกัน 3 บริเวณ คือ พื้นที่ปา พื้นที่เกษตรกรรม และเขตชุมชน เก็บ
ตัวอยางฤดูกาลละครั้ง รวม 3 ฤดูกาล ระหวางเดือนธันวาคม 2544 - พฤษภาคม 2545 เมื่อวิเคราะหปจจัยคุณภาพน้ําบาง
ประการในแตละสถานีดวยสถิติหลายตัวแปรพบวาไดผลเหมือนกันทั้ง 3 ฤดูกาล และ แบงเปน 2 กลุมใหญ คือ 1) สถานีในเขต
พื้นที่ปาและพื้นที่ที่มีการทําเกษตรกรรมนอย 2) สถานีในเขตเกษตรกรรมมากและเขตชุมชน โดยพบวาน้ําในลําธารของสถานี
ในกลุมที่ 2 มีคาการนําไฟฟาและปริมาณของแข็งละลายน้ําสูงซึ่งสอดคลองกับผลจากการสอบถามเกษตรกรที่พบวา บริเวณนี้มี
การใชสารกําจัดวัชพืชมาก สวนความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินพบรวมทั้งสิ้น 15 อันดับ 96 วงศ 218
สกุล 224 ชนิด ซึ่งสวนใหญเปนตัวออนแมลงน้ํา ผลการวิเคราะหการกระจายตัวของสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินในแต
ละสถานีทั้ง 3 ฤดูกาลมีความคลายคลึงกับขอมูลคุณภาพน้ําและการใชพื้นที่ แตสามารถแบงกลุมไดละเอียดกวา คือแบงได
3 กลุม 1) พื้นที่ปา 2) พื้นที่เกษตรกรรม และ 3) เขตชุมชน โดยสถานีในพื้นที่ปามีโครงสรางชุมชนสัตวแตกตางจากสถานี
ในพื้นที่เกษตรกรรม และเขตชุมชนอยางชัดเจน พบวามีความหลากชนิดของตัวออนแมลงกลุม EPT (Ephemeroptera,
Plecoptera และ Trichoptera) ต่ํา แตรอยละของหนอนแดงมีจํานวนสูง
Diversity of Stream Benthic Macroinvertebrates at Huai Kha Yeng and Huai Team
Streams, Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province
B. Boonsoong1, S. Saeheng1, P. Udonphimai1 and V. Tanusilp2
1
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muangt, Khon Kaen 40002
2
Environmental Offices Region 10, Muang, Khon Kaen 40002

Stream benthic macroinvertebrates were sampled from Huai Khayeng and Huai Team streams at Thong Pha
Phum District, Kanchanaburi Province, to determine diversity and relationships between environmental
factors and the benthic community. Benthos were collected using a Surber sampler and selected physicochemical variables were measured in situ. Six replicates of benthic and water samples were taken at fifteen
sites during each season from December 2001 to May 2002. All sampling sites were surrounded by different
land uses (forested, agricultural and residential sites). The physico-chemical water quality data set of each
sampled site was assessed by the ordination method of multivariate analysis. It showed that sampling sites
were clustered into two groups: (i) forested sites far away from agriculture, and (ii) agricultural and
residential areas which were more disturbed. The latter group had high EC and TDS. These effects may be
caused by agricultural pollutants, such as herbicides. Fifteen orders, 96 families, 218 genera and 224 species of
benthic macroinvertebrates were found, with the majority being immature aquatic insects. The type of
benthic community corresponded with water quality and land use, and sampling sites could be discriminated
into three groups: (i) forested sites, (ii) agricultural sites, and (iii) residential sites. The agricultural sites had
lower taxa richness of sensitive groups (Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera - EPT), but the
percentage of tolerant chironomids was higher.
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ความหลากหลายทางชีวภาพของปลาที่อาศัยอยูในแหลงน้ําไหล: รูปแบบความสัมพันธระหวางชนิด
และความแตกตางของปลากับแหลงอาศัย
เอฟ. ดับเบิ้ลยู. เฮช. บีมีช., เอ. คูเปอ และ บี. เวิด-คัมเบิล
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

ไดตรวจสอบปจจัยทางเคมีและกายภาพ ปริมาณของปลา และสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินในบริเวณ 65 สถานี ของ 9 ลํา
ธารที่ไหลลงสูแหลงเก็บน้ําเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางเดือนมีนาคม 2545 ถึงมกราคม 2546 ทําการจับและสุม
ตัวอยางปลาโดยใชวิธีการชอตดวยไฟฟาในบริเวณที่กั้นตาขายไว สําหรับการสุมตัวอยางสัตวหนาดินใชวิธี Surber sampler
แลวทําการตรวจสอบปจจัยทางเคมีและฟสิกสที่อาจมีผลตอการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวของปลาและสัตวหนาดินจากสองแหลงน้ํา
ของลําหวยเขยงซึ่งไดศึกษาไปกอนหนานี้แลว พบวา ความชุกชุมและความหลากหลายของปลาเมื่อคํานวณทางสถิติระหวาง
ชนิดของปลารวมทั้งหมดตอพื้นที่รวมของบริเวณปลาที่สุมจับดวยไฟฟา คาดวานาจะจัดจําแนกปลาไดเปน 75 ชนิด และทําการ
ประเมินตอไปวาความหนาแนนของประชากรปลาทั้งหมดและปลาในแตละชนิดแตละสถานีที่สุมตัวอยางในพื้นที่คงที่ 100
ตารางเมตร และที่ความยาวของลําธาร 100 ตารางเมตร โดยไมคํานึงถึงความกวาง พบวาประชากรความหนาแนนของปลา
ลดลงตอพื้นที่แตชนิดของปลาหรือความหลากหลายของปลาเพิ่มขึ้นตามระยะทางของลําธารที่สุมตัวอยาง สวนปจจัยทาง
กายภาพพบวามีความคงที่และความหลากหลายของปลาจะมากขึ้นที่ปลายลําธารเมื่อคํานึงถึงที่อยูอาศัย ความชุกชุมของปลา
และความหลากหลายตอพื้นที่สุมตัวอยางตอ 100 ตารางเมตร ของความยาวลําธารจะเพิ่มขึ้นตามระยะทางของแตละสถานี
จํานวนชนิดของปลาที่จับแตละสถานีจะมีความหลากหลายมากตั้งแต 1 ตัว ไปจนถึง 25 ตัว หรือประมาณ 75 เปอรเซ็นตของ
ชนิดปลาจะเปนตัวแทนของปลาแตละชนิดนอยกวา 2 เปอรเซ็นตจากปลาทั้งหมดที่จับได จากผลการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค
คือตองการประเมินปจจัยทางสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอองคประกอบและโครงสรางชุมชนของสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ําหนึ่งๆ การ
ตรวจสอบในครั้งนี้และที่ผานๆ มานับไดวามีจํานวนหลายครั้งและสุมตัวอยางจากหลายแหลงซึ่งชวยใหบรรลุถึงวัตถุประสงคที่
วางไวไดถูกตองขึ้น นอกจากนี้ไดมีเอกสารตีพิมพเผยแพรในเรื่องผลกระทบของการพัฒนาแหลงชุมชนตอคุณภาพน้ํา ผล
การศึกษาความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินใชวิธีการคลายๆ กับปลาดังที่กลาวมาแลว พบวาประชากรสัตว
หนาดินรวมทั้งตัวออนของแมลงมีจํานวน 100 แทกซา สามารถจัดจําแนกไดเพียงระดับสกุลจาก Order Ephemeroptera และ
Trichoptera พบวาสัตวหนาดินจํานวน 5 กลุม ยังไมมีการรายงานในประเทศไทยมากอน และมีหนึ่งชนิดที่มีการรายงานไปแลว
วาเปนชนิดที่พบใหม และยังไดตีพิมพเผยแพรวาเปนกลุมระหวาง Perlidae และ Naucoridae สําหรับการศึกษาปจจัยทาง
สิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอโครงสรางชุมชนของสิ่งมีชีวิตของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง จะมีการตรวจสอบตอไปคลายๆ กับ
การศึกษาในปลา ผลการศึกษาลักษณะทางรูปรางของปลาที่สัมพันธกับชนิดของอาหาร และลักษณะการกินอาหารของปลาที่
พบมากในชุมชนปลาไดถูกแบงเปน 5 กลุมดังนี้ คือ กินอาหารประเภทปลาดวยกัน กินแมลงน้ํา กินแมลงที่อาศัยอยูบนบก
กินครัสเตเซีย และกินซากเนาเปอยผุพัง ชนิดของปลาสามารถจําแนกตามประเภทของอาหารทั้ง 5 กลุม และพบวาปลาที่กิน
แมลงน้ํามีจํานวนสมาชิกมากที่สุด ผลการวิเคราะหรูปรางลักษณะของปลาทั้ง 5 กลุมนี้จะตีพิมพในเอกสารเผยแพรตอไป
ขณะนี้กําลังวิเคราะหความคลายคลึงกันของอาหารและรูปรางลักษณะของปลาภายในกลุมและตางกลุมกัน
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Biodiversity of Riverine Fish, Patterns in Species Associations
with Habitat and the Divergence of Species
F.W.H. Beamish, A. Cooper (Graduate Student) and B. Ward-Campbell (Graduate Student)
Department of Biology, Faculty of Science, Burapha University, Muang, Chonburi 20131

We have quantitatively sampled fish and benthic invertebrates along with a large number of physicochemical
factors at approximately 70 sites within nine watersheds that discharge into the Khao Laem reservoir in
Kanchanaburi province between March, 2002 and April, 2003. Fish are sampled by sequential electrofishing
passes over a 30- 50 m section of a stream. Invertebrates are collected by Surber sampler. We have also
monitored temporal changes in both taxa at two sites along the Huay Khayeng watershed since commencing
the study. Fish species richness is currently at 65 taxa and, based on a regression calculated between
cumulative number of taxa captured and cumulative stream area electrofished, we estimate there are about 75
fish species in this area. We have estimated total fish abundance and population size for each species at each
site. In general, fish abundance per 100 m2 decreased and species biodiversity increased with distance from
stream source, a function of improved physical stability and greater habitat diversity downstream. Number of
species captured at a site varied greatly from 1 to 25, however, approximately 75% of the species are
represented by fewer than 2% of the total number of fish captured. Temporal changes in fish abundance are
related inversely to stream discharge, indicating continuous harmony between recruitment and mortality.
Analyses are currently underway to describe fish communities in relation to habitat, and to identify those
environmental factors of particular importance to the integrity of each community.Biodiversity of the benthic
invertebrate community consists of approximately 100 taxa, mostly identified to Genus. The benthos consist
primarily of immature stages of insects, particularly from the Orders Ephemeroptera and Trichoptera. Five
of the taxa have not previously been reported from Thai waters. Examples of resource sharing among the
Perlidae and Naucoridae have been found and are described in a paper submitted for publication. The
invertebrate community structure is currently being examined in relation to the important environmental
factors in a manner similar to that being applied for fish, with results of this study being prepared as a
manuscript for publication.Morphological characters in relation to diet and feeding ecology are being
examined for the dominant species within fish communities in the study area. Five feeding guilds have been
identified: one feeding on each of fish, aquatic insects, terrestrial insects, crustaceans and detritus. Fish
species have been identified in all 5 guilds, and the guild with the highest occupancy is the one feeding
primarily on aquatic insects. Morphological characteristics in relation to diet have been examined for 5
species of varying morphologies, and these results appear in a manuscript to be submitted for publication.
Further inter- and intra-specific dietary and morphological analyses are ongoing.
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ความหลากหลายและชีววิทยาของไรฝุนในทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
อํามร อินทรสังข และ สุภัคชา หอมจันทร
ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520

จากการเก็บตัวอยางของฝุน 10 หมูบาน ในอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยเก็บตัวอยางของฝุนบนที่นอนและ
หองนั่งเลนจาก 240 หลังคาเรือน ระหวางเดือนมกราคม-ธันวาคม 2545 นําตัวอยางไรฝุนที่ไดจากฝุนละเอียด 0.1 กรัม มาทํา
สไลดและทําการตรวจนับจํานวนและชนิดของไรที่หองปฏิบัติการ พบไรทั้งหมด 791 ตัว โดยชนิดของไรที่พบมากที่สุดคือ
Dermathophagoides pteronyssinus (356 ตัว) รองลงมาคือ Blomia sp. (338 ตัว) Cheyletus sp. (79 ตัว) D. farinae (4 ตัว)
และชนิดที่อยูในระหวางการจําแนกชนิด (14 ตัว) การคํานวณจํานวนของไรโดยใชจํานวนไรที่พบ/ฝุน 1 กรัม พบวาที่นอนที่ทํา
จากนุนจะพบไรฝุนมีจํานวนมากที่สุด โดยพบไรเฉลี่ย 63 ตัว/ฝุน 1 กรัม รองลงมาคือที่นอนฟองน้ําใยสังเคราะห เสื่อ และใย
มะพราวพบไร 34, 21 และ 10 ตัว/ฝุน 1 กรัม ตามลําดับ โดยที่ชนิดของที่นอนจะไมมีความแตกตางทางสถิติ นอกจากนี้ยัง
พบวาที่นอนที่มีอายุการใชงานมากกวา 9 ปขึ้นไปจะพบปริมาณของไรฝุนมากที่สุด คือ 83 ตัว/ฝุน 1 กรัม รองลงมาคือที่นอน
อายุ 7-9, 4-6 ป และนอยกวา 3 ป พบไร 41, 26 และ 8 ตัว/ฝุน 1 กรัม ตามลําดับ โดยที่ชวงอายุของที่นอนจะมีความแตกตาง
ทางสถิติ หมูบานที่พบไรฝุนมากที่สุดคือในเขตอําเภอเมือง พบไรเฉลี่ย 22.5 ตัว/หลัง/ฝุน 1 กรัม รองลงมาคือบานอิตองและ
หวยปากคอกพบ 19.5 และ 19 ตัว/หลัง/ฝุน 1 กรัม ตามลําดับ สวนหมูบานที่พบไรนอยที่สุด คือ หมูบานรวมใจ พบไร 11 ตัว/
หลัง/ฝุน 1 กรัม โดยที่ตําแหนงภูมิศาสตรของแตละหมูบานไมมีผลตอจํานวนและชนิดของไรฝุน
Species Diversity and Biology of House Dust Mites
in Thong Pha Phum, Kanchanaburi
A. Insung and S. Homchan
Department of Plant Pest Management Technology, Faculty of Agricultural Technology, King Mongkut’s Institute of
Technology Ladkrabang ,Bangkok 10520

House dust samples were collected from 240 houses in 10 villages in Thong Pha Phum, Kanchanaburi,
between January and December 2002. Dust samples were collected from mattresses in bedrooms as well as
from floor and furniture in living rooms by a vacuum cleaner. The mites from 0.1 gram of fine dust were
counted and identified in the laboratory. A total of 791 mites was found in bedrooms and living rooms.
Dermathophagoides pteronyssinus was the most abundant species (356 mites), followed by Blomia sp. (338
mites), Cheyletus sp. (79 mites), D. farinae (4 mites) and an unidentified species (14 mites). The number of
mites per gram of dust usually depended on the type and age of mattress. Very old kapok mattress always
showed very high mite densities of 63 mites/gram dust, followed by synthetic fiber and mats with 34 and 21
mites/gram dust, respectively. Mattresses more than 9 years old had the highest number of mites, which was
83 mites/gram dust, followed by 7-9, 4-6 and < 3 year old mattresses which had 41, 26 and 8 mites/gram
dust, respectively. Houses located downtown showed the highest number of mites, which was 22.5
mites/house/gram dust, followed by Itong and Hauypakkok villages, which had 19.5 and 19
mites/house/gram dust, respectively. The lowest number of mites was found at Reumjai village, which had
11 mites/house/gram dust. Geographical position did not show a relationship with mite numbers or mite
species.
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การประเมินคาทางเศรษฐศาสตรของผลผลิตจากปาที่มิใชเนื้อไม ดานแหลงทรัพยากรชีวภาพ
ของชุมชนทองถิ่นในตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
โสภณ นฤชัยกุศล (ผูชวยนักวิจัยโครงการ BRT)
สถานีวิจัยโครงการBRT ทองผาภูมิตะวันตก ตู ปณ.5 อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

การประเมินคาทางเศรษฐศาสตรของผลผลิตจากปาที่มิใชเนื้อไม ดานแหลงทรัพยากรชีวภาพของชุมชนทองถิ่นในตําบลหวย
เขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยทําการศึกษาความสัมพันธของชุมชนกับการพึ่งพิงการใชประโยชนจากปาไมใน
สวนของผลผลิตจากปาที่มิใชเนื้อไมหรือของปา สัตวปา และสัตวน้ํา ตลอดจนสํารวจเพื่อประเมินมูลคาของผลผลิตจากปาที่มิใช
เนื้ อ ไม อ อกมาเป น ตั ว เงิ น รวมถึ ง อธิ บ ายรู ป แบบและกระบวนการในการเก็ บ หาของป า เพื่ อ ทํ า ความเข า ใจถึ ง ลั ก ษณะ
ความสัมพันธระหวางชุมชนกับทรัพยากรปาไม โดยมุงเนนดานการใชประโยชนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งของปาถือไดวามี
ความสําคัญตอการดํารงชีวิตของชุมชนทองถิ่นในตําบลหวยเขยงมาโดยตลอด เนื่องจากในแตละปจะมีผลผลิตที่สามารถเก็บหา
มาใชอุปโภค/บริโภค และเปนแหลงสรางรายไดใหแกชุมชนเปนจํานวนมาก โดยชาวบานจะมีการเก็บหาของปาในรูปแบบตางๆ
ออกมา เชน เห็ด หนอไม ผักปา ผลไมปา และสมุนไพร เปนตน หากมีการใชประโยชนอยางถูกตองแลวจะเปนการสงเสริม
ความเปนอยูของชุมชนทองถิ่นควบคูไปกับการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปาไมบริเวณโดยรอบ
ชุมชนอยางยั่งยืนซึ่งการประเมินคาผลผลิตจากปาที่มิใชเนื้อไมจะชวยใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนที่ไดรับ
จากทรัพยากรปาไม ตลอดจนชวยใหหนวยงานหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของในการดูแลรักษาพื้นที่สามารถนําผลการวิจัยที่ไดไปใช
เปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจกําหนดแนวนโยบายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน
Economic Valuation of Non-Timber Forest Products Used Locally in Huai Kayeng
Sub-District, Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province
S. Naruchaikusol (BRT Assistant Researcher)
BRT Research Station (Thong Pha Phum), P.O. Box 5 Thong Pha Phum, Kanchanaburi 71180

An economic valuation of Non-Timber Forest Products (NTFPs), in terms of biological resource use by local
people in Huai Kayeng sub-district, Thong Pha Phum district, Kanchanaburi province, was conducted to
determine the relationship between the local community and their dependence on forest resources, wildlife,
and aquatic animals, as well as to investigate the value of NTFPs and to describe the collecting process. This
will lead to a better understanding of relationships between the community and forest resources by
emphasizing utilization patterns in relation to culture and living conditions of the local community in the
study area. Hence, NTFPs play an important role in the livelihoods of local people because each year many
NTFPs, such as mushrooms, bamboo shoots, wild vegetables, herbs, etc., are extracted for local consumption
and for earning income for the local community. In addition, their livelihood is inter-related with sustainable
biodiversity of nearby forest areas. This research will help the local community to understand the importance
and benefits of forest resources. Moreover, it can be used as basic information for government or
stakeholders to make decisions concerning natural resource and environmental policies in the future and, so,
encourage sustainable resource utilization.
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การศึกษาความหลากหลายและการใชประโยชนของพรรณพืชสมุนไพรในบริเวณตําบลหวยเขยง
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ยงยุทธิ์ อํานักมณี (ผูชวยนักวิจยั โครงการ BRT)
สถานีวิจัยโครงการ BRT ตู ป.ณ. 5 อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

ศึกษาความหลากหลาย และการใชประโยชนของพรรณพืชสมุนไพรบริเวณตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนพฤษภาคม 2546 โดยการสอบถามจากชาวบานในชุมชนถึงสวนของพืชสมุนไพรที่นํามาใช
ประโยชน วิธีการใชประโยชน สรรพคุณ และชื่อทองถิ่น พรอมทั้งบันทึกภาพ เก็บตัวอยางพืช และตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร
ผลจากการสํารวจเบื้องตนสามารถรวบรวมพรรณพืชสมุนไพรไดทั้งหมด 49 วงศ 73 สกุล 80 ชนิด พืชสมุนไพรที่ใชเปนตัวยา
หลักไดแก โดไมรูลม (Elephantopus scaber L.), บอระเพ็ด (Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.F. & Thoms.), วาน
กีบแรด (Angiopteris evecta (Forst) Hoffm.), กรดน้ํา (Scoparia dulcis L.), สะคาน (Piper aurantiacum Mig.), คางคาวดํา
(Tacca chantrieri Andre.), หนุมานประสานกาย (Scheffera venulosa Harms.), ฟาทะลายโจร (Andrographis paniculata
Wall. ex Nees.) และ ไพล (Zingiber cassumunar Roxb.)
Study on Diversity and Uses of Medicinal Plants in Huai-Kayeng, Thong Pha Phum
District, Kanchanaburi Province
Yongyuth Amnakmanee (BRT Assistant Researcher)
BRT Research Station (Thong Pha Phum), P.O. Box 5 Thong Pha Phum, Kanchanaburi 71180

The purpose of this research was to study the diversity and use of medicinal plants in Huai-Kayeng, Thong
Pha Phum District, Kanchanaburi Province. This work was conducted between February and May 2003.
Specimens were collected, identified and photographed. 49 families, 73 genera, and 80 species of utilized
plants were collected. Some medicinal plants of high value for making spiritual liquor in Huai Kayeng are:
Elephantopus scaber L., Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.F.&Thoms., Angiopteris evecta (Forst)
Hoffm., Scoparia dulcis L., Piper aurantiacum Mig., Tacca chantrieri Andre., Scheffera venulosa Harms.,
Andrographis paniculata Wall. ex Nees., and Zingiber cassumunar Roxb.
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ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรตอไรฝุน, Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart)
อํามร อินทรสังข1, วรรณะ มหากิตติคุณ2 และ พรพิมล ชื่นชม1
1
ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
10520, 2ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะเภสัชศาสตรศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 10700

ทําการทดสอบพืชสมุนไพรในการปองกันกําจัดไรฝุน 24 ชนิด โดยการสกัดดวยเครื่องซอคเลตต ใชเอทานอล 95% เปนตัวทํา
ละลาย ทดสอบที่ความเขมขน 2.113, 4.225 และ 6.338 mg/cm2 (10,000, 20,000 และ 30,000 ppm.) ที่ 24 ชั่วโมง ดวย
วิธีการฉีดพนโดยตรง ทําการคัดเลือกพืชสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพมาสกัดตอดวยวิธี solvent partitioning ที่ 24 ชั่วโมง ดวย
วิธีการฉีดพนโดยตรง พบในเบื้องตนวา ที่ความเขมขน 2.113, 4.225 และ 6.338 mg/cm2 สารสกัดจากวานน้ํามีประสิทธิภาพที่
ดีที่สุดคือ มีอัตราการตายของไรฝุน 87.2, 99.6 และ 100% ตามลําดับ รองลงมาคือ สารสกัดจากหางไหลขาว มีอัตราการตาย
ของไรฝุน 78, 85.2 และ 99.4% ตามลําดับ ในการสกัดวานน้ํา และหางไหลขาวดวยวิธี solvent partitioning นั้นพบวา สาร
สกัดในกลุม NE fraction ของวานน้ําที่ความเขมขน 0.21 mg/cm2 (1,000 ppm.) มีอัตราการตายของไรฝุน 100% โดยมีคา
LC50 ของ NE fraction เทากับ 0.136 mg/cm2 (643.8 ppm.) โดยที่สารสกัดหางไหลขาวที่มีประสิทธิภาพดีคือ NE fraction ที่
ความเขมขน 2.113 mg/cm2 (10,000 ppm.) มีอัตราการตายของไรฝุน 93.8% โดยมีคา LC50 ของ NE fraction เทากับ 0.595
mg/cm2 (2814.3 ppm.) เพราะฉะนั้นสารสกัดแยกสวนโดยเฉพาะ NE fraction ของวานน้ําสามารถนําไปใชในการควบคุมไรฝุน
ไดดีที่สุดทั้งในแงการนําไปฉีดพนโดยตรงหรือการรมดวยสารสกัด
Effect of Some Medicinal Plant Extracts on the House Dust Mite,
Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart)
A. Insung1, V. Mahakittikun2 and P. Chunechom1
1
Department of Plant Pest Management Technology, Faculty of Agricultural Technology, King Mongkut’s Institute of
Technology, Ladkrabang Bangkok 10520, 2Department of Parasitology, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol
University, Bangkok 10700

In a preliminary experiment, ethanolic extracts of 24 medicinal plants were tested against adults of the house
dust mite, Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart). Mites were directly sprayed with concentrations
of 2.113, 4.225 and 6.338 mg/cm2 extracts (10,000, 20,000 and 30,000 ppm., respectively). The mortality of
mites was recorded 24 hours after treatment. The two most effective extracts were fractioned by Solvent
partitioning and were tested against adults of the house dust mite. Extracts obtained from rhizomes of Acorus
calamus at these concentratons were very effective on the house dust mite and resulted in 87.2, 99.6 and
100% mortality, respectively, followed by extracts obtained from roots of Derris malaccensis, which
resulted in 78, 85.2 and 99.4% mortality, respectively. Extracts obtained from A. calamus and
D. malaccensis were also fractioned and tested against the house dust mite. For A. calamus, the highest
activity was the NE fraction, which at the concentration of 0.21 mg/cm2 (1,000 ppm), resulted in 100%
mortality. The LC50 of the NE fraction was 0.136 mg/cm2 (643.8 ppm). For D. malaccensis, the highest
activity was also the NE fraction at a concentration of 2.113 mg/cm2 (10,000 ppm) resulting in 93.8%
mortality. The LC50 of the NE fraction was 0.595 mg/cm2 (2,814.3 ppm). Fractions of A. calamus extracts,
especially the NE fraction seem to be very promising to use for control of D. pteronyssinus. It could be
eventually sprayed directly or used as a botanical fumigant.
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ความหลากหลายของคลาโดเซอราและการประยุกตใชเพื่อการประเมินทางชีวภาพของสิ่งแวดลอม
ในแหลงน้ําจืดบริเวณหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
พรรณี สอาดฤทธิ์ 1(ผูชวยนักวิจยั โครงการ BRT), เอฟ บีมีช 2(อาจารยที่ปรึกษา)
1
สถานีวิจัยโครงการ BRT ทองผาภูมิตะวันตก ตู ปณ. 5 อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180, 2ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของคลาโดเซอราในบริเวณหวยเขยง จ.กาญจนบุรี เปนการศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความหลากชนิดและการแพรกระจายของคลาโดเซอรากับคุณภาพน้ําในพื้นที่หวยเขยงซึ่งมีความรุนแรงในการถูกรบกวนจาก
กิจกรรมของมนุษยตางๆ กัน และนํามาประยุกตใชในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมในบริเวณดังกลาว โดยเก็บตัวอยางจาก
13 แหลงน้ํา (แหลงน้ํานิ่ง 6 แหลง แหลงน้ําไหล 7 แหลง) ดวยถุงแพลงกตอนทุกๆ 2 เดือน ระหวางเดือนพฤษภาคม 2546 พฤษภาคม 2547 นอกจากนี้ยังศึกษาปจจัยสภาวะแวดลอมบางประการ ไดแก ความกวางของลําน้ํา ความลึก เปอรเซ็นตพืชน้ํา
ที่ปกคลุม การไหลของน้ํา อุณหภูมิ การนําไฟฟา ความขุน ออกซิเจนที่ละลายน้ํา ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ผลจากการศึกษา
ในเดือนพฤษภาคม 2546 พบคลาโดเซอราทั้งสิ้น 6 วงศ 19 สกุล 28 ชนิด ชนิดที่พบชุกชุมมากที่สุด คือ Diaphanosoma
excisum Sars, 1885, Ceriodaphnia cornuta Sars, 1885 และ Chydorus parvus Daday, 1898 ตามลําดับ ขณะที่ปจจัย
สภาวะแวดลอมแตกตางกันในแตละพื้นที่ ไดแก ความกวาง ความลึก และเปอรเซนตของพืชน้ําที่ปกคลุม ซึ่งมีคา 4 - 50 ม., 50
ซม. - 3 ม. และ 0 - 80% ตามลําดับ เชนเดียวกับลักษณะทางเคมีและกายภาพภายในแหลงน้ําแตละแหลงซึ่งมีคาตางๆ กัน
ไดแก ความเปนกรด-ดาง อุณหภูมิ คาการนําไฟฟา และคาออกซิเจนที่ละลายน้ํา ซึ่งมีคา 7.0 - 8.4, 28.6 - 36.7°C, 20 - 420
μS และ 4.6 - 9.6 mgO2/L ตามลําดับ
Biodiversity of Cladocera and their Application for Environmental
Bioassessment of Freshwater Habitat at Huay Kha Yeng,
Amphur Tong Pha Phum, Kanchanaburi Province
P. Sa-ardrit1 (BRT Assistant Researcher), F.W.H. Beamish2 (Research Advisor)
1
BRT Research Station (Thong Pha Phum), P.O. Box 5 Thong Pha Phum, Kanchanaburi 71180, 2Department of
Biology, Faculty of Science, Burapha University, Muang, Chonburi 20131

The biodiversity of Cladocera is poorly understood in Thailand, in general, and in Huay KhaYeng, in
Kanchanaburi, in particular. The sensitivities of cladoceran species to water quality in regard to recent
human settlement in the Huay Kha Yeng basin make a study on biodiversity timely and important. Within
the Huay Kha Yeng basin, anthropogenic impact is thought to vary from virtually none to severe. The
present study will describe species diversity over time within the Huay Kha Yeng drainage and relate species
distribution to habitat characteristics. Samples are being collected by plankton tow net from 13 sites (6 lentic
and 7 lotic sites) every two months from May 2003 to May 2004. At each collecting site, stream width,
depth, percentage vegetation cover, water velocity, pH, temperature, conductivity, turbidity, dissolved
oxygen, nitrogen and total phosphorus are being measured. The results of the first month's collection indicate
6 families, 19 genera and 28 species of Cladocera. The most abundant species were Diaphanosoma excisum
Sars, 1885, Ceriodaphnia cornuta Sars, 1885 and Chydorus parvus Daday, 1898. Habitat characteristics
varied among sites; stream width, depth, percentage vegetation cover varied from 4 m to 50 m, 50 cm to 3 m
and 0 to 80% cover, respectively. Similar variations were found in pH, temperature, conductivity and
dissolved oxygen with values of 7.0 to 8.4, 28.6 to 36.7°C, 20 to 420 μS and 4.6 to 9.6 mgO2 / L,
respectively.
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ความหลากหลายของสาหรายสีเขียวกลุมเดสมิดส และความสัมพันธกับคุณภาพน้ําใน
ต.หวยเขยง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
นิพนธ หมาดอาหิน1 (ผูชวยนักวิจยั โครงการ BRT), อาภารัตน มหาขันธ2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
สถานีวิจัยโครงการ BRT ทองผาภูมิตะวันตก ตู ปณ. 5 อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180, 2ศูนยจุลนิ ทรีย สถาบันวิจยั วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การสํารวจความหลากหลายของสาหรายสีเขียวกลุมเดสมิดสและความสัมพันธกับคุณภาพน้ําจากแหลงน้ํา 8 แหลง ใน ต.หวย
เขยง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ระหวางเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2546 พบสาหรายกลุมเดสมิดสทั้งหมด 11 สกุล 53 ชนิด
ดังนี้ Cosmarium spp. 18 ชนิด, Closterium spp. 18 ชนิด, Euastrum sp. 1 ชนิด, Gonatozygon spp. 2 ชนิด, Hyalotheca
sp. 1 ชนิด, Micrasterias spp. 3 ชนิด, Netrium spp. 2 ชนิด, Penium sp. 1 ชนิด, Pleurotaenium spp. 3 ชนิด,
Spondylosium sp. 1 ชนิด และ Staurastrum spp. 3 ชนิด แหลงน้ําที่มีความหลากหลายของสาหรายเดสมิดสมากที่สุดคือ
หวยทิโพสะทอลา โดยมีชนิดเดน คือ Cosmarium contractum Kirchn. var. contractum ซึ่งเปนชนิดที่พบไดตั้งแตแหลงน้ําที่มี
สารอาหารนอย (oligotrophic) ถึงแหลงน้ําที่มีสารอาหารปานกลาง (mesotrophic)
Diversity of Desmids (Chlorophyta) and Correlation with Water Quality in Huai
Kayeng, Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province
N. Mard-arhin1 (BRT Assistant Researcher), A. Mahakhant2 (Advisor)
1
BRT Research Station (Thong Pha Phum), P.O. Box 5 Thong Pha Phum, Kanchanaburi 71180, 2Microbiological
Resources Centre, Thailand Institute of Scientific and Technological Research, Chatuchak, Bangkok 10900

The diversity of desmids and its correlation with water quality in Huai Kayeng, Thong Pha Phum District,
Kanchanaburi Province, was investigated at 8 sites, from March to May 2003. Fifty-three texa were found.
They belonged to 11 genera, i.e., Cosmarium with 18 species, Closterium 18 species, Euastrum 1 species,
Gonatozygon 2 species, Hyalotheca 1 species, Micrasterias 3 species, Netrium 2 species, Penium 1 species,
Pleurotaenium 3 species, Spondylosium 1 species and Staurastrum 3 species. The greatest diversity of
desmids was found in Huai Thipho Satola. The dominant species found in Huai Thipho Satola was
Cosmarium contractum Kirchn. var. contractum. These species could be found in conditions ranging from
oligotrophic to mesotrophic.
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พลวัตการกินอาหารของกุงน้ําจืดสกุล Macrobrachium yui
ในตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
สัมพันธ ทองหนูนุย1 (ผูชวยนักวิจยั โครงการBRT), เอฟ บีมีช2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
สถานีวิจัยโครงการ BRT ทองผาภูมิตะวันตก ตู ปณ. 5 อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180, 2ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

ศึกษาถึงความสัมพันธของน้ําหนักกุงตอการกินอาหารของกุงในฤดูกาลตางๆ เก็บตัวอยางกุงทุก 2 เดือน จํานวน 30 ตัวอยาง
ที่มีขนาดแตกตางกัน ทําการชั่งน้ําหนัก วัดความยาวของลําตัว คาราเปส และชั่งน้ําหนักของกระเพาะอาหารทันทีและรักษา
กระเพาะอาหารดวยฟอรมาลิน 10% จากนั้นนํากระเพาะอาหารมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ และศึกษาความสัมพันธระหวาง
น้ําหนักและความยาวของกุง (n=20) ไดลักษณะกราฟเปนเสนตรง (r=0.9878) ซึ่งสามารถใชทํานายคาของน้ําหนักและความ
ยาวของกุงได จากการศึกษาน้ําหนักของกุงกอนและหลังรักษาดวยฟอรมาลิน พบวาน้ําหนักกุงไมมีความแตกตางกัน (Paired
Sample T test, p=0.298) เก็บตัวอยางแหลงอาหารภายนอกคือ เบนทิคเอลจี ซึ่งเก็บบริเวณพื้นน้ําโดยใชปเปต และเก็บ
บริเวณกอนหินโดยใชแปรงถู เก็บแพลงกตอนสัตวโดยใชถุงลากแพลงกตอนทําการจําแนกถึงระดับสกุล สําหรับการจําแนกชนิด
ของอาหารในกระเพาะ ซึ่งจะจําแนกถึงระดับที่สามารถจําแนกไดต่ําสุดนั้น จากการวิเคราะหกระเพาะอาหารของกุงในเดือนแรก
พบ Navicula sp., Nichzchia sp. แมลงน้ํา และแพลงกตอนสัตว
Seasonal Feeding Dynamics of Freshwater Shrimp, Macrobrachium yui, in Huay
Khayeng, Tongphaphum District, Kanchanaburi Province
S. Tongnunui1 (BRT Assistant Researcher), F.W.H. Beamish2 (Research Advisor)
1
BRT Research Station (Thong Pha Phum), P.O. Box 5 Thong Pha Phum, Kanchanaburi 71180 2Department of
Biology, Faculty of Science, Burapha University, Muang , Chonburi 20131

Diet, feeding schedules and rates of gastric evacuation are being studied in relation to shrimp weight and
season. Shrimp are being collected at intervals of approximately two months from sites on Khayeng stream
in Tongphaphum, Kanchanaburi. Each sample consists of about 30 shrimp of various sizes. Immediately
after capture, shrimp are weighed to the nearest 0.1 g and measured for body and carapace lengths after
which the stomach is removed and preserved in 10% formalin for subsequent analysis of contents. In a
preliminary study, the relationship between shrimp weight and total length was determined (n=20) and
expressed as a linear regresssion: log Total length (mm) = 0.6045+0.3189 log weight (mg) (r=0.9878). This
significant relationship will allow for weight to be predicted without actually having to weigh the animals.
The relationship between live and preserved weight was measured (Paired sample T test, p=0.294) and not
found to be significant (p=0.294). Stomachs are cut and the contents flushed out, blotted to remove excess
moisture and weighed. Recognizable items are identified to the nearest practical taxonomic level, usually
genus. The areas in which shrimp are collected are also sampled for food resources. Rocks and soft substrate
are being sampled for benthic algae which is scraped from rocks and removed from soft substrate by a large
pipet. Zooplankton are being collected by a tow net and all organisms are being identified. The first month’s
collection found the benthic algae, Navicula sp. and Nichzchia sp., as well as aquatic insects and
zooplankton.
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ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของเทอริโดไฟตในปาธรรมชาติ
และปาที่ถูกรบกวนในพืน้ ที่ทองผาภูมิตะวันตก
ทวีศักดิ์ บุญเกิด และ รสริน พลวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษา ความหลากหลายทางอนุกรมวิธานของเทอริโดไฟตในพื้นที่ทองผาภูมิตะวันตก และความ
หลากหลายของเทอริโดไฟตตามแนวเกรเดียนตของความสูงจากระดับน้ําทะเล วัตถุประสงคแรกเปนการสํารวจตามเสนทาง
หมายเลข ซึ่งตรวจหาชื่อไดแลวจํานวน 105
เดินปาและถนนที่มีอยูแลวในพื้นที่ ที่ผานมาไดเก็บตัวอยางพืชกลุมนี้ได 210
ชนิด ยังรอการตรวจหาชื่อชนิดอีกประมาณ 30 ชนิด จากจํานวนที่ทราบชนิดแลว มี 6 ชนิดที่เปนการรายงานครั้งแรกของ
ประเทศไทยคือ Adiantum lunulatum Burm. f var. subjunonicum H. Christ, Arachniodes coniifolia (Moore) Ching,
Belvisia spicata (L.f) Mirbel ex Copel., Loxogramme centicola M.G. Price, Polytichum pseudotsus-simense Ching,
Polytichum scariosum (Roxb.) C. Morton และในจํานวน 30 ชนิดที่ยังตรวจหาชื่อชนิดไมได คาดวาอยางนอย 2 ชนิดจะเปน
การรายงานครั้งแรกของประเทศไทยคือ Cyathea sp. และ Pteris sp. วัตถุประสงคขอที่ 2 ไดศึกษาตามแนวถนนเริ่มจาก
บริเวณบานเชิงเขาที่ระดับความสูง 200 ม. ไปจนถึง บานอีตอง ที่ระดับความสูงประมาณ 1,000 ม. โดยไดวางแปลงตัวอยาง 8
แปลง ขนาด 2.5 ม. X 40 ม. ซึ่งภายในมีแปลงยอยขนาด 2.5 ม. X 10 ม. จํานวน 4 แปลง ทุกชวงระดับความสูง 200 ม.
พบวาคา Margalef’s index มีคาสูงสุดที่ระดับความสูง 800-1,000 ม. และมีคาต่ําสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเฉพาะที่
ชวงความสูงระดับ 200-400 ม. ทํานองเดียวกัน คา Shannon’s index มีคาสูงสุดที่ระดับความสูง 600-800 ม. และมีคาต่ําสุด
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเฉพาะที่ชวงความสูงระดับ 200-400 ม. เมื่อดูจากจํานวนชนิดพบวาที่ระดับความสูง 800-1,000 ม. จะ
มีจํานวนชนิดสูงที่สุดและต่ําสุดที่ชวงความสูงระดับ 200-400 ม.
Diversity and Ecology of Pteridophytes in Undisturbed and Disturbed
Forests in the West Thong Pha Phum Area
T. Boonkerd and R. Pollawatn
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn Unversity, Pathumwan, Bangkok 10330

This research aims to investigate the taxonomic diversity of pteridophytes in the West Thong Pha Phum area
and the diversity of pteridophytes along an altitudinal gradient. The first aspect was conducted along existing
forest trails/roads. So far, 210 specimens have been collected, 105 species have been determined to species
and 30 species are waiting for determination. It was found that 6 out of 105 known species are new records
for Thailand, i.e. Adiantum lunulatum Burm. f var. subjunonicum H. Christ, Arachniodes coniifolia (Moore)
Ching, Belvisia spicata (L.f) Mirbel ex Copel., Loxogramme centicola M.G. Price, Polytichum pseudotsussimense Ching, and Polytichum scariosum (Roxb.) C. Morton. It seems likely that 2 out of 30 unknown
species are also new records for Thailand, viz Cyathea sp. and Pteris sp. The second objective has been
explored along the roadside from 200 m msl at Ban Choeng Khao to 1000 m msl at Ban I Tong in Thong
Pha Phum District. For each 200 m altitude band, 8 plots of 2.5 m X 40 m (4, 2.5 m X 10 m subplots inside)
were established. It was found that Margalef’s index is highest at the 800-1,000 m altitude band, and the
significantly lowest value was found at the 200-400 m altitude band. Likewise Shannon’s index is highest at
the 600-800 m altitude band, and the significantly lowest value was found at the 200-400 m altitude band. If
species number is considered, it was found that at the 800-1,000 m altitude band, the number of species is
highest and it is lowest at the 200-400 m altitude band.
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อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงแลวยังมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรแร
ธาตุ เชน ดีบุกและวุลแฟรม ในระยะเวลา 60 ปที่ผานมา พื้นที่แหงนี้ถูกรบกวนโดยกิจกรรมตางๆ ของมนุษย ยกตัวอยางเชน
การตัดไมทําลายปา การทําเหมืองแร ฯลฯ จึงทําการศึกษาความหลากหลายของเทอริโดไฟตตามแนวเกรเดียนตของพื้นที่ที่ถูก
รบกวนบริเวณเหมืองแร ทําการศึกษาระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2546 วางแปลงตัวอยางขนาด
5 x 20 เมตร อยางสุมจํานวน 12 แปลง ในแตละพื้นที่ที่ศึกษา คือ เหมืองทิ้งราง พื้นที่เหมืองที่ยังคงสภาพธรรมชาติ และพื้นที่
ปาธรรมชาติที่อยูใกลเคียง รวมทั้งหมด 36 แปลง ศึกษาความหลากหลายของเทอริโดไฟตโดยนับจํานวนชนิดและจํานวนของ
แตละชนิดที่พบในแปลง วิเคราะหคา species richness index และ species diversity index โดยคํานวณจาก Margalef index
และ Shannon-Weiner diversity index ตามลําดับ วิเคราะหคาความเหมือนของชนิด (similarity coefficient) โดยคํานวณจาก
Jaccard coefficient
เก็บขอมูลทางกายภาพและขอมูลสิ่งแวดลอมที่พืชขึ้นอยู ซึ่งคาดวาจะมีความสัมพันธกับความ
หลากหลายของเทอริโดไฟต ไดแก ความสูงจากระดับน้ําทะเล อุณหภูมิใบ และคา Photosynthetically Active Radiation
(PAR) ปจจุบันเก็บขอมูลได 24 แปลงตัวอยาง และอยูในระหวางวิเคราะหขอมูล โดยเก็บตัวอยางเทอริโดไฟตไดจํานวน 93
หมายเลข สามารถตรวจหาชื่อวิทยาศาสตรไดจํานวน 45 ชนิด
Pteridophyte Diversity along a Gradient of Disturbance Within Mining Areas in
Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province
A. Sathapattayanon (Graduate Student), T. Boonkerd (Thesis Advisor)
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province, is not only rich in biodiversity, but also has abundant
mineral resources, such as tin and wolfram. In the last six decades, some human activities, for example,
deforestation and mining, have occurred in this area. The diversity of pteridophytes was determined along a
gradient of disturbance within mining areas, from July 2002 to March 2003. Twelve plots of 5 x 20 meters
each were established in each of three study sites, i.e., abandoned mine, remnants of the forest in mine area
and natural forest nearby. Pteridophyte diversity was determined by counting the number of species and
individuals in each plot. Species richness and species diversity indices were estimated using Margalef and
Shannon-Weiner diversity indices, respectively. Species similarity was investigated using the Jaccard
coefficient. Other physical parameters related to pteridophyte diversity were measured, including altitude,
leaf temperature and Photosynthetically Active Radiation (PAR). So far, data from twenty-four plots have
been collected and are being analyzed. Ninety-three specimens of pteridophyte from these plots were
collected and forty-five species have been determined.
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พื้นที่พุบานทามะเดื่อ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีลักษณะเฉพาะ โดยเปนบริเวณที่มีน้ําผุดขึ้นมา
จากใตดินและทวมขังพื้นที่เกือบตลอดทั้งป ปจจุบันพรรณไมในบริเวณพื้นที่พุยังอยูในสภาพที่สมบูรณ แตยังไมมีการศึกษา
ความหลากหลายของพันธุพืชในพื้นที่พุลักษณะนี้มากอน การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลความหลากหลายของ
พืชมีทอลําเลียงในบริเวณนี้ โดยดําเนินการสํารวจและเก็บตัวอยางพืช ระหวางเดือนตุลาคม 2544 - เดือนกันยายน 2545 เก็บ
ตัวอยางไดทั้งสิ้น 221 หมายเลข เปนพืชจํานวน 110 ชนิด 3 ชนิดยอย 7 พันธุ จัดอยูใน 93 สกุล 47 วงศ เปนเฟรน 17 ชนิด
และไมดอก 93 ชนิด ในเฟรนพบวงศ Polypodiaceae มากที่สุด คือ 5 ชนิด ใน 4 สกุล สําหรับไมดอกพบ วงศ Orchidaceae
มากที่สุดคือ 23 ชนิด 18 สกุล วงศที่พบมากเปนอันดับสอง 3 วงศ คือ วงศ Fabaceae และวงศ Rubiaceae วงศละ 5 ชนิดใน
5 สกุล สวนวงศ Asclepidaceae พบ 5 ชนิดใน 2 สกุลเทานั้น อีก 14 วงศ พบวงศละ 2-4 ชนิด ที่เหลืออีก 34 วงศ พบจํานวน
ชนิดวงศละ 1 ชนิดเทานั้น พันธุไมเดนและพบมากในพื้นที่คือเตยใหญ (Pandanus unicornutus St. John) ผักหนาม (Lasia
spinosa (L.) Thw.) มันปู (Glochidion littorale Blume) หวาย (Calamus sp.) และระกํา (Salacca sp.) จากการศึกษาพบวามี
พรรณไมถิ่นเดียว 1 ชนิด คือ กระชายสยาม (Boesenbergia siamensis (Gagnep.) P. Sirirugsa)
Diversity of Vascular Plants in Springs at Moo Ban Tha Ma Dua,
Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province
S. Srapratet (Graduate Student), Tosak Seelanan (Thesis Advisor), B. Na songkhla (Thesis Co-advisor)
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

Springs in Moo Ban Tha Ma Dua are a unique habitat whose water supply is from an underground stream
that springs up above ground nearly all year round. The vegetation found is still in prime condition and no
botanical inventory has yet been conducted. Thus, the present study has the objective to investigate the
vascular plants in this area. Survey and collection of vascular plants was carried out from October 2001 to
September 2002. In total, 221 specimens comprising 110 species, 3 subspecies and 7 varieties were
identified, belonging to 93 genera and 47 families. Of all these, 17 are ferns and 93 are flowering plants.
Among the ferns, the family Polypodiaceae is the richest in terms of the number of species, i.e., 5 species in
4 genera. In the flowering plants, Orchidaceae is the richest in terms of the number of species, i.e., 23 species
in 18 genera. The second richest families are Rubiaceae and Fabaceae with 5 species in 5 genera each, and
Asclepiadaceae with 5 species in 2 genera. For another 14 families, 2-4 species were found in each while for
the remaining 29 families, only 1 species was found in each. The common species of vascular plants in this
area are Pandanus unicornutus St. John, Lasia spinosa (L.) Thw., Glochidion littorale Blume, Calamus sp.
and Salacca sp. Boesenbergia siamensis (Gagnep.) P. Sirirugsa, an endemic species of Thailand, was also
found in the area.
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการสะสมธาตุคารบอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของพันธุไมในระบบนิเวศปา
ทองผาภูมิ โดยแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน คือ 1) สวนของการประเมินหาการสะสมธาตุคารบอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน
2) สวนของการประเมินศักยภาพการสะสมธาตุคารบอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินในระยะเวลา 30 ป โดยเลือกใชโมเดลทาง
คณิตศาสตร ในสวนการประเมินมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของตนไมที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง ≥ 4.5 เซนติเมตร โดยวัดที่ระดับ
ความสูง 1.3 เมตรจากพื้นดิน (diameter at breast height, DBH) โดยคํานวณจากสมการแอลโลเมตรี และปริมาณคารบอน
คํานวณจากคา conversion factor เทากับ 0.5 ของมวลชีวภาพ นอกจากนั้นไดทําการจัดจําแนกศึกษาชนิดของพันธุไมเดนและ
พันธุไมรองในระบบนิเวศปา ผลการศึกษาพบวาการสะสมธาตุคารบอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินแตกตางกันออกไปตามชนิด
ของระบบนิเวศปา โดยปาดิบชื้นมีการสะสมธาตุคารบอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินสูงกวาปาดิบแลงและปาเบญจพรรณ คาที่
คํานวณไดเทากับ 137.73, 70.29 และ 48.14 ตันคารบอน/เฮกแตร ตามลําดับ ผลการสํารวจชนิดพันธุไมในปาดิบชื้นพบ
ทั้งหมด 59 ชนิด และมียางแดงและขมิ้นดําเปนพันธุไมเดน พระเจาหาพระองคและสมพงเปนพันธุไมรอง ปาดิบแลงมี 74 ชนิด
ยางแดงและยางนาเปนพันธุไมเดน ลําไยและตะแบกเปนพันธุไมรอง ปาเบญจพรรณ 53 ชนิด ตะแบกเปนพันธุไมเดน กระทุม
และเสลาเป น พั น ธุไ มรอง ขอมูลการสะสมธาตุ ค ารบ อนของระบบนิ เวศป า ชนิ ดต างๆ จะเปน ข อมูลพื้ น ฐานนํ า ไปประเมิ น
ศักยภาพการสะสมธาตุคารบอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินตอไป
Carbon Sequestration Potential in Aboveground Biomass
of Thong Pha Phum Forest Ecosystem
J. Terakunpisut (Graduate Student), N. Gajaseni (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan Bangkok 10330

The aim of this study was to estimate the carbon sequestration potential in aboveground biomass in the
Thong Pha Phum forest ecosystem. The following two parameters were determined: 1) carbon stock in
aboveground biomass; and 2) carbon sequestration potential in aboveground biomass on a 30 year timescale
by a mathematical model. To estimate carbon stock in aboveground biomass, a total inventory was
conducted of woody stems ≥ 4.5 cm diameter at breast height (DBH) and this was input into the allometric
equation. Carbon stock was converted by the factor 0.5 of biomass. Carbon stock in aboveground biomass
varied among different types of forests. Tropical moist forest had the highest carbon stock, then came dry
evergreen forest, and finally mixed deciduous forest at 137.73, 70.29 and 48.14 tonne C/ha, respectively. The
number of tree species in the tropical moist forest was 59 with 2 dominant species, Dipterocarpus turbinatus
Gaertn. f. and Curcuma aeruginosa Roxb. and 2 co-dominant species, Dracontomelum magiferum Bl. and
Tetrameles nudiflora R. Br. In dry evergreen forest, the number of species was 74 with 2 dominant species,
D. turbinatus Gaertn. f. and D. alatus Roxb., and the co-dominant species, Paranephelium longifoliolatum
Lec. and Lagerstroemia spp. In mixed deciduous forest, the number of species was 53 with the dominant
species being Lagerstroemia spp. and 2 co-dominant species, Mitragyna sp. and Lagerstroemia tomentosa.
Carbon stock data obtained in this study can be applied for estimating the carbon sequestration potential in
aboveground biomass on a 30 year timescale using a mathematical model.
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การศึกษาความหลากหลายของไรบริเวณหนาดิน ไดทําการสํารวจทั้งสิ้นเปนเวลา 1 ป (มิถุนายน 2545–พฤษภาคม 2546)
จาก 6 พื้นที่ ไดแก 1) ปาไผ บานไรปา 2) ปาเบญจพรรณริมน้ําบานพัสดุกลาง และ 3) ปาอนุรักษ 30,000 ไร เปนตัวแทนพื้นที่
ปาธรรมชาติ 4) สวนยาง บานหวยเขยง 5) สวนสักองคการอุตสาหกรรมปาไมอายุ 5 ป และ 6) สวนสักรัฐบาล อายุ 20 ป เปน
ตัวแทนพื้นที่ปาถูกรบกวนดวยการเกษตร โดยเก็บดินและเศษซากพืชพื้นที่ละ 3 หลุม ขนาดหลุม 20x20 เซนติเมตร ลึก 10
เซนติเมตร นํากลับมาแยกดวยกรวยเบอรเลสโดยใชหลอดไฟ 40 วัตต และนําตัวอยางมาแยกทําความสะอาด และตรวจนับ
เสร็จสิ้นแลว 9 เดือน พบวาคาเฉลี่ยของไรในพื้นที่ปาธรรมชาติทั้ง 3 แหงคือ 111.52, 125.81 และ 132.07 ตัวตอ 4,000
ลูกบาศกเซนติเมตร ตามลําดับ สวนคาเฉลี่ยของไรในพื้นที่ถูกรบกวนเฉลี่ย 57.04, 66.22 และ 71.04 ตัวตอ 4,000 ลูกบาศก
เซนติเมตรตามลําดับ และแนวโนมของปริมาณไรเมื่อเทียบกับปริมาณอินทรียวัตถุในปาธรรมชาติมีทิศทางไปในทางเดียวกัน
Diversity of Mites in the Upper Soil Layers of Undisturbed and Disturbed Forest of
Amphur Thong Pha Phum, Kanchanaburi Province
T. Matchika (Graduate Student), A. Chandrapatya (Thesis Advisor)
Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

This project deals with the diversity of surface soil mites. Mites were collected during June 2002 to May
2003 from 6 sites. Undisturbed sites were a bamboo forest at Ban Raipa, a deciduous forest near the river at
Ban Passaduklang and a conservation forest of 30,000 rai. A rubber tree garden at Ban Hauykhayeng, a 5
year teak plantation and a 20 year teak plantation represented disturbed forest areas. Surface soil and litter
were collected from an area of 20x20 cm2 and 10 cm deep. The mites were extracted using a Berlese funnel.
All samples were counted and the average numbers of mites for the 9 months were 111.52, 125.81 and
132.07 per 4,000 cm3, respectively, in undisturbed areas. The mites from disturbed areas averaged 57.04,
66.22 and 71.04 per 4,000 cm3, respectively. The differences in number of mites between the two typs of
sampling areas is probably related to the higher percentage of organic matter in the undisturbed areas as
compared with the disturbed areas.
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การติดตามตรวจสอบระยะยาวของการฟนตัวของความหลากหลายทางชีวภาพ
ในแปลงฟนฟูปาในภาคเหนือของประเทศไทย
วิไลวรรณ อนุสารสุนทร1, สตีเฟน เอลเลียต1, พุฒิพงศ นวกิจบํารุง1, เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ1, จอรจ เกล2และ เจมส แมกสเวล1
1
หนวยวิจัยการฟน ฟูปา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม, 2ภาควิชาการจัดการทรัพยากร
ชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

การใชพรรณไมโครงสรางประมาณ 20-30 ชนิด ปลูกผสมผสานกันเพื่อยึดพื้นที่ปาคืนมา และเรงรัดการฟนตัวของความ
หลากหลายทางชีวภาพโดยการดึงดูดสัตวปาที่ชวยในการกระจายพันธุเขามาในพื้นที่ มีการติดตามดูแลแปลงปลูกจากโครงการ
เดิม (BRT 240002) และทําการผลิตกลาไมในเรือนเพาะชําเพื่อขยายการปลูกเพิ่มปละ 10 ไร ในเดือนมิถุนายน 2545 และ
2546 ขณะนี้อายุของแปลงปลูกมากที่สุดคือ 5 ป (ปลูกในป 2541) จนถึงปปจจุบัน บันทึกการออกดอก ผล และขนาดของเรือน
พุมเดือนละ 2 ครั้ง มีการสํารวจไมพื้นลางปละ 2 ครั้ง พบวามีกลาไมชนิดยืนตนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจํานวนมากและกําลัง
ยึดพื้นที่ของแปลงที่มีอายุ 5 ป พบนกหลายชนิดในแปลงปลูกที่เปนตัวบงบอกวาเปนชนิดที่อยูในปาที่สมบูรณ จากการดักจับ
สัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็กพบวามีความแตกตางกันนอยมากระหวางแปลงปลูกปาและแปลงควบคุม แปลงปลูกปาและเรือน
เพาะชําที่ไดรับการสนับสนุนจากโครงการวิจัยนี้ไดใชเปนแหลงศึกษาและดูงานที่สําคัญของโครงการบริการใหการศึกษาเรื่อง
การฟนฟูปา ที่ไดรับการสนับสนุนจากประเทศอังกฤษ คือโครงการดารวินอินิชชีเอทิฟ
Long-term Monitoring of Biodiversity Recovery in Forest
Restoration Plots in Northern Thailand
V. Anusarnsunthorn1, S. Elliott1, P. Navakitbumrung1, C. Kuarak1, G.A. Gale2 and J.F. Maxwell1
1
Forest Restoration Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai
50200
2
Division of Natural Resource Management, School of Bioresources & Technology, King Mongkut's University of
Technology Thonburi, Bangkhuntien, Bangkok 10150

Mixtures of 20-30 framework tree species were planted to “re-capture” the site and accelerate biodiversity
recovery by attracting seed-dispersing wildlife. Maintenance of previously planted plots continued. Tree
seedlings were raised in a nursery for expanding the plot system by 10 rai in June 2002 and 2003. The plots
now range in age from 5 years old (planted 1998) to recently planted. Phenology and canopy closure were
recorded twice per month. The ground flora and naturally established tree seedlings were surveyed twice per
year. Large numbers of naturally establishing tree seedlings are now colonizing the 5-year-old plots. The
planted plots were colonized by several bird species characteristic of intact forest. Live trapping of small
mammals showed little difference between planted and non-planted plots. The plots and nurseries supported
by this project provide vital facilities for a forest restoration education program funded by Britain's Darwin
Initiative.
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การเรงการกลับคืนของความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ไรรางบริเวณภาคเหนือของไทย
ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ (นักวิจัยหลังปริญญาเอก), สตีเฟน เอลเลียต (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50202

การฟนฟูปาโดยวิธีพรรณไมโครงสรางที่พัฒนาโดยหนวยวิจัยการฟนฟูปา มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนวิธีการฟนฟูปาไมผลัดใบ
ที่เสื่อมโทรมจากการเกษตรบริเวณอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่ใหผลเปนที่นาพอใจ อยางไรก็ตาม ยังไมเคยมีการนํา
วิธีการฟนฟูปานี้ไปทดลองในพื้นที่อื่นๆ ในภาคเหนือของไทย รายงานวิจัยนี้เปนผลการศึกษาปแรกของการพยายามนําวิธีการ
ฟนฟูปาแบบพรรณไมโครงสรางไปทําซ้ําที่บานทุงหญา อ.แมแจม จ.เชียงใหม ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลใกลเคียงกับบาน
แมสาใหม อ.แมริม จ.เชียงใหม ซึ่งเปนพื้นที่วิจัยหลักของหนวยวิจัยการฟนฟูปา โดยปลูกกลาไม 20 ชนิด ในเดือนมิถุนายน
2545 จากผลการศึกษาเบื้องตนพบวา กลาไมมีอัตราการรอด ความสูง ขนาดลําตน และความกวางเรือนยอดต่ํากวากลาไมท่ี
ปลูกที่บานแมสาใหม ทั้งนี้เปนเพราะปริมาณน้ําฝนที่มาก การกําจัดวัชพืชดวยมือแทนการใชยาปราบวัชพืช ในขั้นตอนการ
เตรียมพื้นที่ และการไมใชแผนกระดาษปดทับการเติบโตของวัชพืช อาจเปนสาเหตุหลักที่ทําใหวัชพืชเติบโตมากกวาปกติ ซึ่ง
ทําใหตองกําจัดวัชพืชเพิ่มขึ้นอีก 1 ครั้งในชวงฤดูฝน กลาไมหลายชนิดตายเพราะวัวเหยียบ และกลาไมบางชนิด เชน
ทองหลางปา มะขามปอม และสมอพิเภกตายเพราะวัวกิน สวนใบของตนไขปลามีหนอนกินใบ แตบางสวนยังคงรอดชีวิต ไม
พบวามีไฟปาเกิดขึ้นในชวงฤดูแลง จะติดตามการเติบโตของกลาไมที่ยังเหลืออยูเปนปที่ 2 และ 3 ในป 2547 และ 2548 ตอไป
Accelerating the Recovery of Biodiversity in an Abandoned
Agricultural Field in Northern Thailand
P. Wangpakapattanawong (Postdoctoral Researcher), S. Elliott (Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang, Chiang Mai 50202

The framework species method of reforestation, developed by The Forest Restoration Research Unit
(FORRU) at Chiang Mai University, has been used successfully to restore evergreen forest on degraded
former agricultural sites in Doi Suthep-Pui National Park. However, this method has never been fully
replicated in other areas of northern Thailand. This paper reports first-year results of an attempt to duplicate
the FORRU reforestation techniques at Ban Toong Yah, Mae Chaem district, Chiang Mai, at similar
elevation to FORRU’s original plots at Ban Mae Sa Mai, Mae Rim district, Chiang Mai. Twenty species of
framework tree seedlings were planted in June 2002. Preliminary results indicate that the seedlings achieve
lower survival rates than at the FORRU’s original site. Height growth, root collar diameter, and crown width
were lower than those recorded at FORRU’s original site. A high amount of rainfall, hand weeding at the
time of site preparation instead of spraying with herbicide, and an absence of cardboard mulching were
probably contributing causes to vigorous weed growth which resulted in an extra weeding needed during the
rainy season. Many seedlings died because they were stepped on by cows. Some of the planted tree species
such as Erythrina subumbrans, Phyllanthus emblica, and Terminalia bellirica were eaten by the cows.
Debregeasia longifolia was defoliated by caterpillars, but some survived. Fire did not occur in the dry
season. The second- and the third-year growth of the remaining saplings will be monitored in 2004 and 2005,
respectively.
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การเลือกที่อยูอาศัยของปลาสลิดหิน Pomacentrus cuneatus หลังการทดแทนประชากร
ในแนวปะการังเกาะคางคาว จ. ชลบุรี
คัมภีร ผาติเสนะ1 (นักศึกษา), ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ1์ (อาจารยที่ปรึกษา), วิภูษิต มัณฑะจิตร2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พญาไท กรุงเทพฯ 10330, 2ภาควิชาวาริชศาสตร คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

งานวิจัยนี้ไดเก็บขอมูลจากภาคสนามและทําการทดลองในหองปฏิบัติการ เพื่อศึกษาการเลือกลักษณะที่อยูอาศัยของปลาสลิด
หิน P. cuneatus เพื่อเปรียบเทียบกับขอมูลในภาคสนาม สําหรับการศึกษาในภาคสนามไดแบงสถานีการศึกษาออกเปน 2
สถานี คือสถานี A อยูทางทิศเหนือ และสถานี B ซึ่งอยูทางทิศใตของเกาะคางคาว แตละสถานีแบงเปน 2 ระดับความลึก ไดแก
ที่ระดับน้ําตื้น (ความลึก 2-3 เมตร) และที่ระดับน้ําลึก (ความลึก 5-6 เมตร) ทําการศึกษาเปนระยะเวลา 1 ป ตั้งแตเดือน
เมษายน พ.ศ. 2545 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2546 โดยเก็บขอมูลเดือนละครั้งทั้งเชาและเย็น ยกเวนชวงเดือนพฤษภาคมและ
เดือนมิถุนายนจะเก็บขอมูลเดือนละ 2 ครั้ง ผลการศึกษาในภาคสนามนั้นพบวาบริเวณสถานี A บริเวณระดับน้ําตื้นมีการเขามา
ทดแทนประชากรโดยปลาสลิดหินขนาดเล็กมากที่สุดในเวลาเย็นชวงตนเดือนกรกฎาคม และนอยที่สุดในเวลาเย็นชวงเดือน
ตุลาคม สําหรับบริเวณระดับน้ําลึกมีการเขามาทดแทนประชากรโดยปลาสลิดหินขนาดเล็กมากที่สุดในเวลาเชาชวงปลายเดือน
มิถุนายน และนอยที่สุดในเวลาเย็นชวงปลายเดือนเมษายน สําหรับบริเวณสถานี B ผลการศึกษาบริเวณที่ระดับน้ําลึกพบวา
การเขามาทดแทนประชากรโดยปลาสลิดหินขนาดเล็กมากที่สุดในเวลาเชาชวงตนเดือนพฤษภาคม และนอยที่สุดในเวลาเย็น
ชวงปลายเดือนเมษายน และเมื่อพิจารณาตามลักษณะของที่อยูอาศัย พบวาปลาสลิดหินขนาดเล็กจะอาศัยอยูบริเวณปะการัง
กอนมากที่สุด และอาศัยอยูบริเวณปะการังที่ตายและเศษกอนหินกอนปะการังบางเล็กนอย สําหรับปลาสลิดหินตัวเต็มวัยจะ
อาศัยบริเวณปะการังกอนมากที่สุด และจะกระจายไปอาศัยตามปะการังพุม ปะการังตาย ปะการังตายที่มีสาหรายปกคลุม
รวมทั้งเศษกอนหินกอนปะการังบางเล็กนอย
Habitat Selection by Post-recruitment Wedgespot Damselfish,
Pomacentrus cuneatus, in Coral Reefs at Khangkhao Island, Chon Buri Province
K. Patisayna1 (Graduate Student), N. Paphavasit1 (Thesis Advisor), V. Mantrachitra2 (Thesis Co-advisor)
1
Department of Marine Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phayathai, Bangkok 10330,
2
Department of Aquatic Science, Faculty of Science, Burapha University, Muang, Chon Buri 20131

This study consisted of both field and laboratory experiments on the habitat selection of this damselfish. The
field experiment, from April 2002 to April 2003, covered the monthly monitoring of habitat selection
patterns at 2 stations, St. A on the northern side and St. B on the southern side of the island. Each station was
monitored at different depths of 2-3 and 5-6 meters. Only during May and June, the potential settlement
period, was habitat selection monitored bimonthly. The monitoring routine consisted of dawn and dusk
diving. The highest recruitment at St. A occurred in the shallow area at dusk in early July. The lowest
recruitment, also at dusk, occurred in October. At St. B in the deep area, the highest recruitment occurred at
dawn in early May. The lowest recruitment was at dusk in late April. Massive corals, dead corals and coral
rubble were the major factors determining habitat selection of juvenile wedgespot damselfish. Adult fish
were widely distributed among massive corals, folieacous corals, dead corals, dead corals covered with algae
and coral rubble. Massive corals were the most preferred habitat for both juvenile and adult damselfish.
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การเปรียบเทียบผลผลิตและการยอยสลายของเศษซากพืชเพือ่ ประเมินการสะสมคารบอน
ในระบบนิเวศปา ในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน ประเทศไทย
สนธยา จําปานิล (นักศึกษา), นันทนา คชเสนี (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การเพิ่มขึ้นของผลผลิตเศษซากพืชที่เปนเนื้อไม (woody litter) จะไปชะลออัตราการยอยสลายเศษซากพืช ทําใหการหมุนเวียน
ของธาตุไนโตรเจนภายในระบบนิเวศปานั้นๆ เกิดขึ้นชา ธาตุอาหารในดินจึงมีปริมาณนอยลง สงผลใหการเพิ่มพูนมวลชีวภาพ
เหนือพื้นดินของพืชและผลผลิตมวลรวมขั้นสุทธิ (NPP) ของระบบนิเวศปาลดลงซึ่งหมายถึงปริมาณคารบอนที่พืชจะสามารถ
เพิ่มการกักเก็บไวไดในแตละปมีปริมาณลดลงดวย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตและการยอยสลาย
ของเศษซากพืชในระบบนิเวศปาประเภทตางๆ วิเคราะหความสัมพันธระหวางผลผลิตเศษซากพืชและการเพิ่มขึ้นของมวล
ชีวภาพเหนือพื้นดินรายป เพื่อประเมินศักยภาพการสะสมคารบอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของระบบนิเวศปาแตละประเภท
พื้นที่ศึกษากําหนดขึ้นในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี/ประจวบคีรีขันธ ในชวงเดือนเมษายน 2546 ถึง
พฤษภาคม 2547 ทําการกําหนดขนาดแปลงตัวอยางโดยการวิเคราะหความสัมพันธจากกราฟชนิด-พื้นที่ (species-area
curve) และทําการศึกษาผลผลิตและการสะสมของเศษซากพืชบนพื้นปา โดยแยกประเภทของเศษซากพืชออกเปน ใบไม กิ่งไม
และเศษซากอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบสัดสวนน้ําหนักแหง ศึกษาการยอยสลายของเศษซากพืชเปนเวลา 1 ป ทําการสํารวจชนิด
นับจํานวน และวัดขนาดเสนรอบวงของตนไมที่มีเสนผาศูนยกลางมากกวา 4.5 เซนติเมตรขึ้นไป โดยวัดที่ระดับสูงจากพื้นดิน
1.30 เมตร (Diameter at Breast High, DBH) ขอมูลที่ไดใชหาคาความสําคัญ (Important value) และคํานวณมวลชีวภาพเหนือ
พื้นดินโดยใชสมการแอลโลเมทรี (Allometric equation) นําคาที่ไดไปคํานวณหาปริมาณคารบอนที่สะสมในมวลชีวภาพ นํา
ขอมูลการศึกษาทั้งหมดมาวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางปาแตละประเภทแลวศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตของเศษซาก
พืชกับการเพิ่มพูนมวลชีวภาพเหนือพื้นดินโดยอาศัยความสัมพันธในเชิงแอลโลเมทรี (Allometric relationships)
Comparison of Litter Production and Litter Decomposition for Carbon Sequestration
Assessment in Forest Ecosystems at Kaeng Krachan National Park, Thailand
S. Jampanin (Graduate Student), N. Gajaseni (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

In the forest ecosystem, increase of woody litter reduces plant litter decomposition because of reduced
nitrogen mobilization. So, aboveground biomass increase and net primary productivity declines in nutrientpoor soil. Thus, carbon sequestration in aboveground biomass would reduce annually. The objectives of this
study are to compare litter production and litter decomposition between different forest types, to analyse
allometric relationships between litter production and plant aboveground biomass increment and to assess
carbon sequestration in each forest type. The study area is located in Kaeng Krachan National Park,
Thailand, and the study will be conducted from April 2003 to May 2004. Firstly, suitable experimental plots
were chosen by analysis of species-area curve relationships. For studies of litter production and litter
accumulation, litter was separated into three groups, i.e., leaves, branches and miscellaneous components, for
determination of dry weight ratio. Litter decomposition will be followed for 1 year. Secondly, trees with
diameters at breast height (DBH) of more than 4.5 cm will be measured and identified. Thirdly, forestry data
will be used to calculate plant biomass by the allometric equation and the amount of carbon accumulation in
each forest ecosystem. Finally, whole data will be used to compare forest types and then the relationships
between litter production and plant biomass increment (amount of carbon accumulation) will be analyzed
using allometric relationships.
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พลวัตของธาตุอาหารในปาดิบธรรมชาติ บริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย
ปริญญา กลําพบุตร (นักศึกษา), สันต เกตุปราณีต (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ไดทําการศึกษาพลวัตธาตุอาหารในปาดิบชื้น ปาดิบเขา ในเขตอุทยานแหงชาติเขาคิชกูฏ และปาดิบแลง ในเขตรักษาพันธุสัตว
ปาเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พบวาลักษณะการกระจายของชั้น ขนาดเสนผาศูนยกลางที่ระดับความสูงเพียงอกของตนไมที่มี
ขนาดเสนผาศูนยกลางที่ระดับความสูงเพียงอก (DBH) ตั้งแต 4.5 ซม. ขึ้นไป จะมีลักษณะเปนรูป J-shape หรือ L-shape โดย
ตนไมที่มีขนาด DBH เล็ก จะมีเปนจํานวนมาก และลดลงเมื่อมีขนาด DBH ใหญขึ้น ปริมาณความเพิ่มพูนรายปของมวลชีวภาพ
เหนือพื้นดินของปาดิบแลงจะมีคาสูงที่สุดเทากับ 19.082 ตัน/เฮกแตร/ป ปาดิบชื้นมีคาเพิ่มขึ้นเล็กนอยเทากับ 1.88 ตัน/
เฮกแตร/ป ในขณะที่ปาดิบเขาจะแตกตางจากทั้งสองปา โดยมีคาลดลง (-2.586 ตัน/เฮกแตร/ป) ทั้งนี้เนื่องมาจากพันธุไมในวงศ
Fagaceae ของปานี้ตายลงเปนจํานวนมากในชวงเวลาที่ศึกษา คาเฉลี่ยของปริมาณซากพืชที่รวงหลนในชวงระยะเวลา 2 ปใน
ปาดิบชื้น ปาดิบเขา และปาดิบแลง มีคาเทากับ 7.32, 4.85 และ 8.36 ตัน/เฮกแตร/ป ตามลําดับ โดยซากพืชจะรวงหลนมาก
ในชวงฤดูแลง (เดือนธันวาคม-เมษายน) ประมาณ 70.25, 56.47 และ 67.42% ของปริมาณซากพืชทั้งหมด ตามลําดับ
คุณสมบัติของดินในปาดิบทั้งสามชนิดจะเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณ ดินชั้นบนจะแสดงความเปนกรดปานกลาง โดยมีคา pH
ในชวง 4.44-5.88
ทั้งนี้เนื่องมาจากผิวหนาดินถูกปกคลุมดวยอินทรียวัตถุจากสวนตางๆ ของพืชที่ตกลงมาทับถมกัน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในปาดิบเขาที่มีปริมาณอินทรียวัตถุที่ผิวหนาดินสูงถึง 4.16% ทําใหดินแสดงความเปนกรดสูงตามไปดวย
ในขณะที่ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืช ปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม ที่
แลกเปลี่ยนได และธาตุอาหารอื่นๆ ในดินไมมีความแตกตางกันอยางชัดเจนในปาดิบทั้งสามชนิด
Nutrient Dynamics of Natural Evergreen Forests in the Eastern Region of Thailand
P.Glumphabutr (Graduate Student), S. Kaitpraneet (Thesis Advisor)
Department of Silviculture, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

A nutrient dynamics study was conducted in moist evergreen forest (MEF) and hill evergreen forest (HEF) at
Khaokhitchakoot national park and dry evergreen forest (DEF) at Khaosoidao wildlife sanctuary,
Chanthaburi province. The frequency distribution of trees with diameter at breast height (DBH) larger than
4.5 cm was found in each plot to follow a J-shape or L-shape. The frequencies of trees was greatest in
minimum DBH size classes and gradually decreased with DBH size class. The annual increment of total
aboveground biomass of DEF was 19.082 ton.ha-1.yr-1, which was a large increase compared with MEF
which slightly increased by 1.88 ton.ha-1.yr-1, while in HEF biomass decreased (-2.586 ton.ha-1.yr-1) because
many trees especially Fagaceae died during the period of study. The average annual litterfalls in two years of
study of MEF, HEF and DEF were 7.32, 4.85 and 8.36 ton.ha-1. yr-1, respectively and the mean annual
litterfall showed clearly some evidence of a peak in the dry season (November-April), in which there were
70.25, 56.47 and 67.42 % of the total litterfalls, respectively. Soils of the three sites were fertile. The surface
soils were of medium acidity (pH range 4.44-5.88) due to the presece of organic matter in the soil, especially
in HEF which had the highest content of organic matter in surface soil (4.16 %) that resulted in the
acidification of soils, while total N, available P, exchangeable K, Ca, Mg and others, were not clearly
different between the three evergreen forests.
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การศึกษาประชากรมดทีอ่ าศัยอยูบนพื้นดินและความสัมพันธกับปจจัยทางนิเวศบางประการ
ในพื้นที่ปาของสถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
โยธิน สุรยิ พงศ1 (นักศึกษา), ณัฐวุฒิ ธานี1 (อาจารยที่ปรึกษา), เดชา วิวัฒนวิทยา2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
สาขาวิชาชีววิทยา สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 30000, 2ภาควิชาชีววิทยาปาไม
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาชนิด ปริมาณ ความชุกชุม ความหลากหลาย และการเปลี่ยนแปลงของประชากรมดที่
สัมพันธกับถิ่นที่อยู 7 แบบ 2) ศึกษาปจจัยทางนิเวศบางประการที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงประชากรมดในถิ่นที่อยู 7 แบบ
และ 3) ศึกษาพัฒนาวิธีการใชประชากรมดเปนดัชนีบงชี้ความอุดมสมบูรณของดินและระบบนิเวศปาไม เริ่มทําการศึกษาตั้งแต
เดือนมกราคม 2545 - เดือนมิถุนายน 2546 โดยครอบคลุมพื้นที่ 7 ลักษณะ คือ ปาดิบแลง ปาเต็งรัง ปาบริเวณแนวกันไฟปา
ปาบริเวณแนวรอยตอ ปาฟนสภาพรุนที่ 2 ปาปลูกทดแทน และทุงหญา โดยวางแปลงถาวรขนาด 100x100 เมตร แบงเปน
แปลงตัวอยางขนาด 20x20 เมตร เก็บตัวอยางประชากรมดทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้งโดยวิธีรอนดวยตะแกรงและเก็บดวยมือ และ
ทําการศึกษาปจจัยทางนิเวศบางประการ เชน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ คุณสมบัติของดิน ฯลฯ เพื่อศึกษาความสัมพันธกับ
ประชากรมด ผลการศึกษาดานปจจัยทางนิเวศบางประการ พบวา เนื้อดินสวนใหญเปน sandy loam (รอยละ 54.76) รองลงมา
คือ sandy clay loam (รอยละ 21.42) ความหนาแนนรวมของดินมีคา 1.18-1.35 g/cm3 ความพรุนของดินมีคา 44.52-50.94%
ความชื้นในดินมีคา 7.07-16.22% ลักษณะดินเปนกรดมีคา pH ในชวง 4.30-5.58 สารอินทรียในดินมีคา 2.83-6.04% สวนธาตุ
อาหารในดิน คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม มีคา 2,293-2,910 ppm, 4.08-7.33 ppm,
130.83-213.33 ppm, 270.16-770.0 ppm และ 70.25-179.33 ppm ตามลําดับ สําหรับการศึกษาชนิด ปริมาณ ความชุกชุม
และความหลากหลายของมดกําลังอยูระหวางการจําแนกและวิเคราะหความสัมพันธ
Study of Ground Dwelling Ant Populations and their Relationships to some Ecological
Factors in Sakaerat Environmental Research Station, Nakhon Ratchasima
Y. Suriyapong1 (Ph.D. Candidate), N. Thanee1 (Thesis Advisor), D. Wiwatwitaya2 (Thesis Co-advisor)
1
School of Biology, Institute of Science, Suranaree University of Technology, Muang, Nakhon Ratchasima 30000,
2
Forest Biology Department, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

The purpose of this research is: 1) to investigate the species, abundance, diversity and the seasonal variation
of ant populations in seven habitat types; 2) to understand the relationships between certain ecological
factors (such as temperature, relative humidity, physical/chemical soil properties) and ant diversity and
abundance; 3) to develop the feasibility of using changes in the distribution of ants as indicators of soil
fertility and forest ecosystem health. Exploration and collection of ant specimens and ecological data was
carried out from January 2002 to June 2003. Seven habitat types were selected and a permanent site of
100x100 m2 was established in the study area. The area has been divided into small sample areas of 20x20
m2 for each month's study. Ants were collected every month from each type of habitat. Methods of collection
included leaf litter extraction and hand collection. Ecological parameters of the habitats were measured and
correlated with the variation in ant populations. The results are as follows. The major soil texture is sandy
loam (54.67%), the minor is sandy clay loam (21.42%). Bulk density ranged from 1.18 g/cm3 to 1.35 g/cm3,
while porosity ranged from 44.52% to 50.94%. The moisture content ranged from 7.07% to 16.22%; with
DEF soil having the highest. The soil pH ranged from 4.30 to 5.58, which indicates acid soil. Organic matter
ranged from 2.83% to 6.04%. The total nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium were
about 2,293-2,910 ppm, 4.08-7.33 ppm, 130.83-213.33 ppm, 270.16-770.0 ppm and 70.25-179.33 ppm,
respectively. The identification of species, and the investigation of abundance, diversity and seasonal
variation in ant populations is still in progress.
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นิเวศวิทยาของพรมทะเล Palythoa ceasia (Anthozoa: Zoanthidea)
ในสภาพแวดลอมที่มีความขุน
นภาลัย จันทรักษ (นักศึกษา), ธรรมศักดิ์ ยีมิน (อาจารยที่ปรึกษา)
กลุมวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240

การศึกษานิเวศวิทยาของพรมทะเล Palythoa ceasia บริเวณเกาะคางคาว จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนบริเวณที่มีความขุนสูง โดย
ทําการศึกษาตั้งแตเดือนมิถุนายน 2543–กุมภาพันธ 2545 พรมทะเลมีบทบาทสําคัญในความสัมพันธแบบแกงแยงกับสิ่งมีชีวิต
ในแนวปะการัง ซึ่งสามารถเจริญเติบโตขึ้นคลุมทับสิ่งมีชีวิตอื่นไดดี เนื่องจากเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว และสามารถสืบพันธุ
ไดทั้งแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ พรมทะเลมีความสามารถในการกักเก็บตะกอนบนผิวของโคโลนีและในชั้น mesoglea
การศึกษานี้มุงเนนศึกษาอัตราการเจริญเติบโต อัตราการตาย การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปกคลุม และความสามารถในการกักเก็บ
ตะกอน ผลการศึกษาพบวา P. ceasia มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 1.45 ซม./เดือน อัตราการตายเฉลี่ย 25.08% ตอป การ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่การปกคลุมตั้งแตเดือนมิถุนายน 2543–กุมภาพันธ 2545 เพิ่มขึ้น 0.41% ตอป P. ceasia เปนกะเทย
(hermaphrodite) การศึกษาปริมาณตะกอนที่พบบนผิวของ P. ceasia บริเวณที่ลึกเฉลี่ย 3,442.85 ± 2,173.60 มก./ตร.ม. ที่
ตื้นเฉลี่ย 2,931.81 ± 2,787.49 มก./ตร.ม. ปริมาณตะกอนที่สะสมในเนื้อเยื้อบริเวณที่ลึกเฉลี่ย 15,881.60 ± 5,837.43 มก./
ตร.ม. ที่ตื้นเฉลี่ย 14,564.62 ± 6,777.38 มก./ตร.ม. ปริมาณตะกอนที่สะสมในเนื้อเยื่อเฉลี่ยรอยละ 71.85 ของน้ําหนักแหง
การศึกษาอัตราการตกตะกอนในธรรมชาติจากกับดักตะกอน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5 ซม. บริเวณที่ลึกเฉลี่ย 57.55 ±
126.11 มก./ตร.ซม./วัน บริเวณที่ตื้นเฉลี่ย 100.09 ± 134.40 มก./ตร.ซม./วัน อัตราการตกตะกอนเฉลี่ยจากกับดักตะกอน
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 ซม. บริเวณที่ลึกเฉลี่ย 20.21 ± 22.82 มก./ตร.ซม./วัน บริเวณที่ตื้นเฉลี่ย 17.90 ± 19.97 มก./ตร.
ซม./วัน อัตราการตกตะกอนที่ไดจากกับดักตะกอนแบบจานมีปริมาณนอยมากเมื่อเทียบกับอัตราการตกตะกอนที่ไดจากกับดัก
ตะกอนทั้งสองขนาด
Ecology of Palythoa ceasia (Anthozoa: Zoanthidea) in a Turbid Environment
N. Juntaruk (Graduate Student), T. Yeemin (Thesis Advisor)
Marine Biodiversity Research Group, Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University,
Huamark, Bangkok 10240

The ecology of Palythoa ceasia (Anthozoa: Zoanthidea) in a turbid environment at Khang Khao Island,
Chonburi Province, was studied from June 2000 to February 2002. P. ceasia plays a major role as a
dominant competitor with sessile reef organisms. It can overgrow other sessile reef invertebrates because of
its rapid growth and propagation by both sexual and asexual reproduction. P. ceasia can assimilate sediment
on the colony surface and in its mesoglea. This study concentrated on growth rate, mortality rate, change of
coverage and sediment assimilation ability of P. ceasia. The results showed that mean growth rate was 1.45
cm/mo. Mean mortality rate was 25.08% per year. Change of coverage from June 2000 to February 2002
was + 0.41% per year. P. ceasia was determined to be a hermaphrodite. Average sedimentation on the P.
ceasia colony surface of deep stations was 3,442.85 ± 2,173.60 mg/m2 while that of shallow stations was
2,931.81 ± 2,787.49 mg/m2. Average assimilated sediment at deep stations was 15,881.60 ± 5,837.43 mg/m2
but that at shallow stations was 14,564.62 ± 6,777.38 mg/m2. Average sediment found in mesoglea was
71.85% of tissue dry weight. Mean sedimentation rates in the field measured using sediment traps of 1.5 cm
and 5 cm diameter at deep stations were 57.55 ± 126.11 and 20.21 ± 22.82 mg/cm2/day, respectively, while
those at shallow stations were 100.09 ± 134.40 and 17.90 ± 19.97 mg/cm2/day, respectively. Sedimentation
rates measured using sediment plates were very low compared to those using sediment traps.
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บทบาทของความหลากหลายและปริมาณของสัตวหนาดิน
ในทะเลสาบสงขลาตอนบน ประเทศไทย
เสาวภา อังสุภานิช1, อมรรัตน พงศดารา2, จิระยุทธ รื่นศิริกุล1, ตันติพงษ เพชรไชยา1, ชวนนท กัลยา1, เต็มใจ ลิ่มสกุล1, ชญพร
อักษรกูล1, กฤษณา ศรีศุภโชค1และ หทัยรัตน สินสวัสดิ์1
1
ภาควิชาวาริชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112, 2ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112

การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ทํ า การสํ า รวจชนิ ด ความชุ ก ชุ ม การแปรผั น ตามฤดู ก าลของสั ต ว ห น า ดิ น และผลของการ
เปลี่ยนแปลงความเค็มและพีเอชตอความทนไดของครัสตาเซียนชนิดเดนๆ ในทะเลสาบสงขลาตอนบน โดยจัดทําโครงการ 2
ป เริ่มตั้งแตเดือนเมษายน 2546 ถึงเดือนมีนาคม 2548 แบงพื้นที่ศึกษาเปน 11 สถานี เก็บตัวอยางสัตวหนาดินโดยใช
Tamura’s grab ทุกสองเดือน จํานวน 7 grab ตอสถานี คัดแยกและดองตัวอยางสัตวหนาดินตามวิธีมาตรฐานกอนนําไปจําแนก
ชนิด เก็บตัวอยางทุก 2 เดือน รวม 6 ครั้ง และทําการศึกษาคุณภาพน้ําทางกายภาพ (ความลึก และอุณหภูมิ) ทางเคมี (พีเอช
ความเค็ม และออกซิเจนที่ละลายน้ํา) คุณภาพดินตะกอนทางกายภาพ (ขนาดอนุภาคเม็ดดิน) และทางอินทรียเคมี (คารบอน
อินทรีย) เพื่อหาความสัมพันธที่มีตอสัตวหนาดิน โครงการนี้ตองการตรวจวัดจํานวนชนิดสัตว ปริมาณ และความแปรผันตาม
ฤดูกาลใน microhabitat ตางๆ กัน ในการจําแนกคริปติกสปชีส จะใชวิธีทางสัณฐานวิทยาควบคูกับเทคนิคทางโมเลกุล
นอกจากนี้จะศึกษาผลของความเค็มและพีเอชตอความทนไดของครัสตาเซียนชนิดเดนหรือชนิดที่มีความสําคัญ ตลอดจนศึกษา
องคประกอบของอาหารในกระเพาะปลาหนาดินและกุงกามกรามดวย ขอมูลที่ไดจากการศึกษานี้เปนสิ่งจําเปนตอการศึกษาลา
กูนและชายฝงในเขตรอนอื่นๆ ผลการวิจัยจะอธิบายหวงโซอาหาร แสดงผลผลิตและบทบาทของสัตวหนาดินในทะเลสาบสงขลา
ตอนบน ซึ่งสามารถใชประกอบการทําแผนการจัดการเพื่อพัฒนาและการใชทรัพยากรในทะเลสาบสงขลาอยางยั่งยืน
Macrobenthic Faunal Diversity and Abundance in the Upper Songkhla Lake,
Thailand
S. Angsupanich1, A. Phongdara2, J. Ruensirikul1, T. Phatchaiya1, C. Kalaya1, T. Limsakul1, C. Aksornkol1,
K. Srisupachok1 and H. Sinsawat1
1
Department of Aquatic Science, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla
90112, 2Department of Biochemistry, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112

This proposed research will investigate the species, abundance, and seasonal variation of macrobenthic
fauna, the influence of salinity and pH on the dominant crustaceans, and the stomach contents of economic
fish and shellfish species in the upper Songkhla Lake. The 2-year project will begin in April 2003 and
continue until March 2005. The study area is divided into 11 stations. Macrobenthic fauna will be collected
with a Tamura’s grab and processed according to standard methods before identification. Every two months,
7 grab samples will be taken along each station for six trips. Physical and chemical characteristics of the
habitats will be gathered and related to the organisms present. This data will include: depth, pH, temperature,
salinity and dissolved oxygen. Sediment grain size and organic carbon will be measured and correlated with
the macrobenthic fauna. The aim of this proposed study is to determine the number and kinds of species and
their seasonal abundances in various microhabitats. In the case of cryptic species, molecular techniques will
be used together with morphological procedures. For dominant species, or important species the tolerance to
various salinities and pH will be investigated in the laboratory. Stomach contents of economic demersal fish
and shellfish will be also determined. Information from the proposed study is essential for other current and
planned studies in Songkhla Lake and other tropical coasts. These data will ultimately be used as tools to
show the production and the role of benthic fauna in the lagoon. They will certainly be used in management
plans for developing and utilizing the upper Songkhla Lake resources and for optimizing the yields of the
lagoon.
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การติดตามสํารวจและคุม ครองสัตวปาที่เปนเปาหมายของพรานลาสัตว
ในอุทยานแหงชาติเขาใหญ
แอนโทนี เจ. ไลนัม1, ชุติอร กาญวัฒนะกิจ2และ ชุมพล สุขเกษม3
1
สมาคมอนุรักษสตั วปา (WCS) ประเทศไทย ตู ป.ณ. 170 หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210, 2บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาชีววิทยาสภาวะแวดลอม
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามหก พญาไท กรุงเทพฯ 10400, 3สํานักอุทยานแหงชาติ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน บางเขน กรุงเทพฯ 10900

ความหลากหลายทางชีวภาพในปาแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตกําลังเสื่อมสภาพลง อุทยานแหงชาติเขาใหญก็ตกอยูภายใต
การคุกคามนี้เชนกัน สัตวปาในเขาใหญไดรับความกดดันอยางหนักจากชาวบานซึ่งลาสัตวในระหวางที่เขาไปเก็บไมกฤษณา
หรือไมหอม (Aquilaria spp.) โครงการอนุรักษเขาใหญ (Khao Yai Conservation Project) ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษสัตวปาโดย
ใหเจาหนาที่พิทักษปาและอดีตพรานลาสัตวมีสวนรวมติดตามสํารวจสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดใหญและนกที่เปนเปาหมายของ
พราน จากการใชเทคนิคกลองดักถายภาพและสํารวจตามแนวสํารวจเสนตรงเพื่อหาความชุก (base-line abundance) และ
แนวโนมเชิงพื้นที่ (spatial trend) ของสัตวปาพบวา ความหนาแนนของประชากรเกงธรรมดา Common muntjac (M. muntjak)
(1.70 ± 0.78 ตัว/กม.2) และชะนีมือขาว White-handed gibbon (Hylobates lar) (2.89 ± 1.07 ตัว/กม.2) ต่ํากวาปาอื่นๆ ใน
ประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญ สวนเสือโครงในเขาใหญก็เกือบจะสูญพันธุไปจากพื้นที่แลว สัตวปาคงความชุกชุมสูงสุดในพื้นที่
รอบๆ บริเวณที่ทําการอุทยานฯ ซึ่งมีการลาดตระเวนอยางสม่ําเสมอ และความชุกชุมของสัตวปาลดต่ําลงเรื่อยๆ ในพื้นที่
หางไกลจากที่ทําการอุทยานฯ ขอมูลเกี่ยวกับการลักลอบเขามาลาสัตวในพื้นที่ซึ่งทีมติดตามสํารวจสัตวปารวบรวมไดถูก
นํามาใชเพื่อติดตามแนวโนมเกี่ยวกับการลาสัตวและชวยกํากับแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่ เมื่อมีการบังคับใชกฎหมาย
เขมงวดขึ้นตั้งแตป 2543 ประเมินวาภัยคุกคามสัตวปาลดลงรอยละ 22.3 ± 5.2
Monitoring and Protecting Wildlife Targeted by Poachers
in Khao Yai National Park
A.J. Lynam1, C. Kanwatanakid2 and C. Suckasaem3
1
Wildlife Conservation Society Thailand Program, P.O. Box 170 Laksi, Bangkok 10210, 2Faculty of Graduate Studies,
Mahidol University, RamaXI Rd., Phayathai, Bangkok 10400, 3National Park, Wildlife and Plant Conservation
Department, 61 Phahonyothin Rd., Chatuchak, Bangkok 10900

Biological diversity in Southeast Asian forests is being eroded. Khao Yai is under such threat. Wildlife at
Khao Yai is subject to intense pressure when local people make incursions in to the forest to collect
aloewood (Aquilaria spp.). The Khao Yai Conservation Project was established to protect wildlife. Rangers
and former poachers were recruited to participate in monitoring large mammals and birds targeted by
poachers. Camera-trap and line transect techniques were used to establish baseline abundance and spatial
trends in target species. Density of Common Muntjac (M. muntjak) )(1.70 ± 0.78 individuals/km2) and
White-handed Gibbon (Hylobates lar) (2.89 ± 1.07 individuals/km2) was found to be significantly lower than
for other Thailand forests with comparable habitats. Tigers are almost extirpated from Khao Yai. Target
species maintain their highest abundance in the area close to central management facilities where park
protection efforts were concentrated, with abundance declining to the park perimeter. Information on illegal
human incursions gathered by the monitoring team was used to follow trends in poaching and help direct
patrol efforts to problem areas. Enforcement efforts since 2000 have reduced threats to wildlife by 22.3 ±
5.2%.
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นิเวศวิทยาการกินอาหารของปลาในหนองทะเลสองหอง จังหวัดตรัง
กิตติพันธุ ทรัพยคูณ (นักศึกษา), พิมลพรรณ ลีละวัฒนากูล (อาจารยที่ปรึกษา), วชิระ เหล็กนิ่ม (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112

จุดมุงหมายการศึกษาในครั้งนี้เพื่อหาความสัมพันธในการกินอาหารของปลา และสายใยอาหารภายในหนองทะเลสองหอง
ซึ่งเปนแหลงน้ําธรรมชาติในเขตจังหวัดตรัง โดยการสุมเก็บตัวอยางปลาและอาหารในธรรมชาติของปลา พรอมทั้งตรวจวัด
คุณภาพน้ําในหนองทะเลสองหองทุก 2 เดือน ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2542 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2543 พบปลา 4 อันดับ
18 สปชีส แพลงกตอนพืช 3 ดิวิชั่น 11 อันดับ แพลงกตอนสัตว 3 ไฟลัม 5 อันดับ สัตวหนาดิน 1 ไฟลัม 2 อันดับ
สัตวที่อาศัยรวมกับพืชริมตลิ่ง 2 ไฟลัม 11 อันดับ น้ํามีอุณหภูมิ 29.58-33.19 องศาเซลเซียส พีเอช 6.6-7.8 ออกซิเจนละลาย
น้ํา 5.85-7.27 มก./ล. อัลคาไลนิตี้ 4.00-11.33 มก./ล. ฟอสฟอรัส 0.07-0.40 มก./ล. และไนโตรเจน 0.01-0.90 มก./ล.
จากการศึกษาองคประกอบอาหารในกระเพาะอาหารของปลาทั้งหมดจํานวน 1,395 ตัว ปลาสวนใหญแสดงแนวโนมในการ
เลือกกินอาหารซึ่งสามารถจัดแบงออกเปน 3 กลุมคือ กลุมกินสัตว (252 ตัว) กลุมกินพืชและแพลงกตอนพืช (173 ตัว) และ
กลุมกินพืช สัตว แพลงกตอนพืช และแพลงกตอนสัตว (968 ตัว) ซึ่งทั้ง 3 กลุมจะเลือกกินทั้งชนิดและปริมาณอาหารที่ผันแปร
ไปตามฤดูกาล และจากการวิเคราะหการซอนทับกันของแหลงอาหารพบวาปลาในแตละกลุมมีแนวโนมแกงแยงอาหารเกิดขึ้น
ภายในกลุม
Feeding Ecology of Fishes in Nong Thale Song Hong, Trang Province
K. Subkhoon (Graduate Student), P. Leelawattanagul (Thesis Adviser), V. Lheknim (Thesis Co-adviser)
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hadyai, Songkhla 90112

The aim of this study is to investigate trophic relationships of fish and determine food webs in a natural
freshwater lake, Nhong Thale Song Hong, Trang province. To achieve this, bimonthly sampling of fish,
phytoplankton, zooplankton, benthos, fauna associated with macrophytes, and water were conducted from
November 1999 to November 2000. The study determined 4 orders and 18 species of fishes, 3 divisions and
11 orders of phytoplankton, 3 phyla and 5 orders of zooplankton, 1 phylum and 2 orders of benthic fauna, 2
phyla and 11 orders of fauna associated with macrophytes. Water temperature was 29.58-33.19 0c, water pH
was 6.6-7.8, dissolved oxygen was 5.85-7.27 mg/l, alkalinity was 4.00-11.33 mg/l, phosphorus was 0.070.40 mg/l and nitrogen was 0.01-0.90 mg/l. Stomach contents of 1,395 fishes were studied. Fish were
divided into 3 groups according to their food: animal feeders (252); plant and phytoplankton feeders (173)
and plant, animal, phytoplankton and zooplankton feeders (968). Stomach content analysis also showed
seasonal changes in diets which varied both in quality and in quantity of foods. Analysis of diets indicated
that there were some overlaps among groups.
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นิเวศวิทยาการสืบพันธุของนกแอนรังขาว Aerodramus fuciphagus (Thunberg)
ที่อาศัยในโรงเรือนและในธรรมชาติ
ศุภลักษณ วิรัชพินทุ1 (นักศึกษา), กําธร ธีรคุปต2 (อาจารยที่ปรึกษา), อาจอง ประทัตสุนทรสาร 2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 65000, 2ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330

ได ทํ า การศึ ก ษาขนาดประชากร อาหาร พื้ น ที่ ห ากิ น และชี ววิ ท ยาการสื บ พั น ธุ ข องนกแอ น รั ง ขาว ที่ วั ด สุ ท ธิ ว าตวราราม
จ.สมุทรสาคร ตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2543 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 และไดทําการศึกษาเปรียบเทียบสัณฐานวิทยา
ของรังและลักษณะของพื้นที่สรางรังกับนกแอนรังขาวที่อาศัยในถ้ํา บนเกาะสี่เกาะหา จ.พัทลุง ในป พ.ศ. 2544 ขนาดประชากร
ในปที่เริ่มศึกษามีจํานวน 2,702 ตัว โดยนกมีการสืบพันธุตลอดทั้งป ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชในการสรางรัง 29.83 ± 6.3 วัน กกไข
23.63 ± 1.6 วัน และเลี้ยงลูก 40.25 ± 3.0 วัน โดยเวนระยะหางระหวางครอก 15.94 ± 10.5 วัน โดยทั่วไป นกวางไขรังละ
สองใบ โดยวางไขใบที่สองหางจากใบแรก 3.36 ± 3.0 วัน และพบวาการวางไข ความสําเร็จในการฟก และความสําเร็จในการ
สืบพันธุ มีคาสูงสุดในเดือนเมษายน พอและแมนกทําหนาที่ในการกกไข และเลี้ยงลูก ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ซึ่งนกจะจับคูกันและใชพื้นที่สรางรังที่เดิม ตลอดระยะเวลาการศึ ก ษา อาหารหลัก ของลูกนกได แ กแมลงในอั น ดับ Diptera
Homoptera และ Hymenoptera ซึ่งลูกนกไดรับอาหารโดยเฉลี่ยวันละ 5.35 กอน อัตราการปอนอาหารขึ้นอยูกับจํานวนและ
อายุของลูกนก นกแอนรังขาวหากินเหนือบริเวณพื้นที่สีเขียว เชน ทุงนา สวนผลไม สวนมะพราว และพื้นที่น้ําขังตามธรรมชาติ
โดยมีระยะทางที่หากินไกลที่สุด 25 กิโลเมตรจากที่อาศัย ความสําเร็จในการสืบพันธุ ขึ้นอยูกับคุณภาพของพื้นที่สรางรัง ซึ่งทํา
ใหพอแมนกมีอัตราการผลิตลูกนก เทากับ 3.55 ± 2.3 ตัว/คู/ป สําหรับสัณฐานวิทยาของรังนกจากถ้ําพบวามีขนาด ความหนา
ความกวาง และน้ําหนักมากกวารังนกจากวัดสุทธิวาตวราราม การทดลองใชพื้นที่สรางรังเทียมกับนกในวัดซึ่งสรางขึ้นโดย
เลียนแบบพื้นที่สรางรังของนกในถ้ําพบวาประสบความสําเร็จอยางดี ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการเพิ่มประชากรและ
ผลผลิตของนกแอนรังขาวเลี้ยงในบานในอนาคต
Breeding Ecology of the White-Nest Swiftlet Aerodramus fuciphagus
(thunberg) in Man-Made and Natural Habitats
S. Viruhpintu1 (Ph.D. Student), K. Thirakhupt 2 (Thesis Advisor), A. Pradatsundarasar 2(Thesis Co-Advisor)
1
Department of Biology, Faculty of Science, Naresaun University, Pitsanulok 65000, 2Department of Biology, Faculty
of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330

The population size, diet, foraging area and breeding biology of White-nest Swiftlets, Aerodramus
fuciphagus, were studied at Suthiwararam Temple, Samut Sakhon Province, from August 2000 to October
2001. Nest morphology and nest-site characteristics were compared to those of the Si-Ha Islands,
Phatthalung Province. The population size of White-nest Swiftlets was 2,702 individuals at the beginning of
the study period. The swiftlets showed a continuous breeding pattern. Average times of nest building,
incubation and nestling feeding were 29.83 ± 6.3, 23.63 ± 1.6 and 40.25 ± 3.0 days, respectively, with 15.94
± 10.5 days for subsequent broods. The two-egg clutch was the normal clutch size with a laying interval of
3.36 ± 2.5 days. The highest percentages of egg laying, hatching success and breeding success at fledging
was in April. Parental investment in egg incubation, brooding and nestling feeding were not significantly
different between sexes. Breeders paired and had nest-site fidelity throughout the study period. Nestlings
were fed mainly with dipterans, homopterans, hymenopterans with an average of 5.35 food-balls/day. The
rate was influenced by the brood size and the age of nestlings. Adults were frequently seen foraging over
rice fields, orchards, coconut plantations and swamps with the longest distance from their breeding site being
25 km. The breeding success at fledging was affected by the quality of nesting sites, leading to the average
production of 3.55 ± 2.3 fledglings/pair/year. Nests from caves were thicker, wider and heavier than those
from the temple. An experiment on the use of artificial nest-sites by swiftlets living in the sacred building, in
which the nest-site characteristics at caves were imitated, was successful. The application of the artificial
nest-site model would be useful to increase production in cultivation houses in the future.
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นิเวศวิทยาประชากรของเมนทะเล Diadema setosum บริเวณกลุมปะการังในอาวไทย
จําเริญ บัวเรือง (นักศึกษา), ธรรมศักดิ์ ยีมิน (อาจารยที่ปรึกษา)
กลุมวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240

จากการศึกษานิเวศวิทยาประชากรของเมนทะเล Diadema setosum บริเวณกลุมปะการังเกาะคางคาว จังหวัดชลบุรี (อาวไทย
ตอนใน) และเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง (อาวไทยฝงตะวันออก) ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2543 - กันยายน 2545 พบวาความ
หนาแนนของประชากรเมนทะเล D. setosum บริเวณเกาะคางคาวมีคาเฉลี่ย 7.04 ± 0.56 ตัว/ตารางเมตร มากกวาบริเวณเกาะ
เสม็ด ซึ่งมีความหนาแนนประชากรเฉลี่ยเพียง 2.94 ± 0.24 ตัว/ตารางเมตร อยางไรก็ตาม เมนทะเล D. setosum บริเวณเกาะ
เสม็ดมีขนาดเสนผาศูนยกลางเฉลี่ยสูงถึง 71.16 ± 0.79 มิลลิเมตร สวนบริเวณเกาะคางคาวมีขนาดเสนผาศูนยกลางเฉลี่ยเพียง
43.63 ± 0.21 มิลลิเมตร การทดแทนประชากรของเมนทะเล D. setosum บริเวณเกาะคางคาวมีความหนาแนนเฉลี่ยอยูในชวง
0.69 - 3.13 ตัว/ตารางเมตร และมีความหนาแนนมากในเดือนมกราคม กรกฎาคม ตุลาคม 2544 และเดือนกันยายน 2545
สวนเกาะเสม็ดมีความหนาแนนเฉลี่ยอยูในชวง 0.27 - 0.49 ตัว/ตารางเมตร พบมากในเดือนกรกฎาคม 2543 และเดือน
กรกฎาคม 2544 อาหารในกระเพาะของเมนทะเลสวนใหญที่พบคือทราย เศษหินขนาดเล็ก ซากปะการัง สาหราย และ
ไดอะตอม อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยของเมนทะเล D. setosum ที่วัดโดยใชอุปกรณดักจับตัวออนในทะเลมีคา 2.66 + 0.43
มิลลิเมตร/เดือน สวนการตายของเมนทะเลพบจํานวนนอยมากในภาคสนาม จากการวิเคราะหการถอดถอยเชิงเสนพบวา
น้ําหนัก gonad ของเมนทะเลที่บริเวณกลุมปะการังเกาะคางคาวมีความสัมพันธกับขนาดเสนผาศูนยกลาง แตบริเวณเกาะเสม็ด
ไมมีความสัมพันธกัน
Population Ecology of the Sea Urchin, Diadema setosum, from Coral Communities in
the Gulf of Thailand
J. Buaruang (Graduate Student), T. Yeemin (Thesis Advisor)
Marine Biodiversity Research Group, Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University,
Huamark, Bangkok 10240

Studies on the population ecology of a sea urchin, Diadema setosu, from coral communities at Khang Khao
Island, Chonburi Province (Inner Gulf of Thailand) and Samet Island, Rayong Province (Eastern Gulf of
Thailand) were carried out from July 2000 to September 2002. Average population density of D. setosum at
Khang Khao Island was 7.04 ± 0.56 individuals/m2 whereas that at Samet Island was only 2.94 ± 0.24
individuals/m2. Average test diameter of D. setosum at Samet Island was 71.16 ± 0.79 mm which was
statistically different from that of Khang Khao Island (only 43.63 ± 0.21 mm). Mean recruitment of D.
setosum at Khang Khao Island was in the range 0.69-3.13 individuals/m2. High densities of recruits were
found in January, July, and October 2001 and September 2002 while those at Samet Island were 0.27-0.49
individuals/m2 with a peak of recruitment in July 2000 and July 2001. Gut contents of D. setosum were
mainly sand, granules, algae and diatoms. Mean growth rate of newly-settled D. setosum from experimental
settlement devices was 2.66 + 0.43 mm/month. Mortality rates observed in the field were very low. The
relationships between gonad weight and test diameter were also analyzed by using non-linear regression. The
studies found that there was a significant relationship at Khang Khao Island but no statistically significant
relationship at Samet Island.
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ความสัมพันธระหวางดินและพืชพรรณที่เปลี่ยนแปลงตามระดับความสูงของพื้นที่
ในอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท
สคาร ทีจันทึก (นักศึกษา), พงษศกั ดิ์ สหุนาฬุ (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาความสัมพันธระหวางดินและพืชพรรณที่เปลี่ยนแปลงตามระดับความสูงของพื้นที่ในอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท มี
จุดประสงคเพื่อทําความเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบลักษณะของสังคมพืชที่กระจายจากบริเวณที่ต่ําจนถึงบริเวณภูเขาสูง
ในเขตภูมิอากาศแบบเขตรอนที่มีฤดูแหงแลงอยางชัดเจน (seasonal monsoon climatic zone) การศึกษาครั้งนี้ไดจัดแบงกลุม
ของสังคมพืชออกเปนกลุมยอยโดยใชขอมูลองคประกอบทางชนิดพรรณไมที่เก็บมาจากแปลงตัวอยางศึกษาสังคมพืชทั้งหมด
45 แปลงที่กระจายตามชนิดปาและระดับความสูงที่แตกตางกันออกไป และอีกจุดประสงคหนึ่งคือตองการพิจารณาถึงสมบัติ
ของดิ น ที่ เ ป น ป จ จัย ในการควบคุ ม หรื อ กํ า หนดการกระจายของสั ง คมพื ช ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามระดั บ ความสู ง นี้ จากผล
การศึกษาพบวาตัวอยางสังคมพืชจาก 45 แปลงที่ไดทําการเก็บขอมูลสามารถจัดกลุมออกไดเปน 6 กลุมสังคมพืช 3 โซน ซึ่ง
ประกอบไปดวย โซนที่ต่ํา (lowland) โซนขั้นกลาง (transition) และโซนภูเขาสูง (montane) โซนละ 2 กลุมสังคมพืช โดยแสดง
ลักษณะของความหนาแนนและปริมาณพื้นที่หนาตัดของตนไมตอพื้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตามระดับความสูงของพื้นที่ ความ
หลากชนิดของไมเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจากโซนที่ต่ําผานโซนขั้นกลางจนถึงโซนภูเขาสูงที่ระดับความสูงประมาณ
1,800 เมตรจากระดับน้ําทะเล จะเริ่มมีแนวโนมที่ลดลงเรื่อยๆ ตามระดับความสูงซึ่งเห็นไดอยางชัดเจนจากคาดัชนีความ
หลากหลายชนิดตางๆ สวนคาความสม่ําเสมอของพืชพรรณมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญแตอยางใด สําหรับใน
การศึกษาความสัมพันธระหวางกลุมสังคมพืชตางๆ ที่จัดกลุมแลวกับสมบัติของดินพบวาสมบัติของดินสวนใหญมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญและเปนตัวกําหนดลักษณะความแตกตางของสังคมพืชดวยเชนกัน แตระดับความสูงของพื้นที่นั้นถือวาเปน
ปจจัยที่มีความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงทั้งการกระจายของสังคมพืชและสมบัติของดิน
Soil and Plant Relationships along an Altitudinal Gradient in Doi Inthanon
National Park, Northern Thailand
S. Teejuntuk (Graduate Student), P. Sahunalu (Thesis Advisor)
Department of Silviculture, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

A study on soil and plant relationships along an altitudinal gradient was conducted in Doi Inthanon National
Park, Chiangmai, Thailand. The first purpose of the study was to elucidate the changing community
characteristic patterns from lowland to mountain vegetation of the tropical monsoon climatic zone in
mainland Southeast Asia by using floristic composition and species abundance data collected from 45 plots
set at different altitudes and in different forest types. The second purpose was to consider the soil properties
determining forest community distribution along an altitudinal gradient. Community classification by cluster
analysis suggested 45 sample stands could be classified floristically into three forest zones along the
altitudinal gradient, including lowland, transition and montane forest zones, and could be clustered into six
forest community groups. Tree density and basal area increased with rising altitude. The diversity of trees
sharply increased from the lowland zone to an altitude of 1,800 m asl and gradually decreased with altitudes
above 1,800 m asl as shown by species diversity and species richness indices. In contrast, evenness indices
were not greatly different along the altitudinal gradient. The analyses of soil and plant relationships showed
that almost all soil properties were significantly different among the six forest community groups. Forest
community groups could be classified according to soil properties. However, a study of relationships with
other factors resulted in the conclusion that altitude was influenced both by plant distribution and soil
properties.
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นิเวศวิทยาการสืบพันธุของไมยืนตนในปาเต็งรังทีห่ นองระเวียง นครราชสีมา
สุรศักดิ์ ราตรี1 (นักศึกษา), สมพงษ ธรรมถาวร2 (อาจารยที่ปรึกษา), อัจฉรา ธรรมถาวร3, บัณฑิต โพธิ์นอย4 (อาจารยทปี่ รึกษารวม)
1
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000, 2สาขาวิชาชีววิทยา สํานักวิชา
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000, 3ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002, 4สวนวนวัฒนวิจัย สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ศึกษานิเวศวิทยาการสืบพันธุของไมยืนตนในปาเต็งรังที่ปาหนองระเวียง นครราชสีมา ระหวางป 2543 – 2545 โดยไดวาง
แปลงขนาด 40 x 40 เมตร จํานวน 8 แปลง ทําบัญชีรายชื่อพรรณไม บรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร ศึกษาพฤติกรรมการ
ออกดอก ความสัมพันธของการออกดอกกับสภาพแวดลอมและพาหะถายเรณู ศึกษาคุณภาพเรณูและเมล็ดพันธุ ผลผลิตเมล็ด
การแพรกระจายของเมล็ด และรวบรวมขอมูลทางสัณฐานวิทยาของผลและเมล็ด สํารวจพบไมยืนตน 38 ชนิดใน 33 สกุล และ
22 วงศ มีพันธุไมเดนในพื้นที่ 4 ชนิดไดแก รัง, แดง, คํารอก และมะคาแต ตามลําดับ โดยคํารอกมีลักษณะของดอกแตกตางกัน
3 ประเภท ปจจัยที่มีผลตอการออกดอกของชนิดพืชรวมมากที่สุดคือความเขมของแสงเฉลี่ยรายเดือน โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเทากับ 67.10% แมลงที่สําคัญในการถายละอองเรณูและผสมเกสรของพันธุไมเดน คือ แมลงภู และผึ้งชันโรง เรณู
ของพันธุไมเดนทั้ง 4 ชนิดมีความงอกต่ํากวา 32% เมล็ดพันธุรัง, แดง, และมะคาแต มีความงอกมากกวา 80% ยกเวนเมล็ด
พันธุคํารอกมีความงอกเพียง 16.25% คาความสําเร็จในการสืบพันธุของรัง, แดง, คํารอก และมะคาแตเทากับ 5.57, 0.01,
40.89 และ 0.41% ตามลําดับ ผลแกของรัง, คํารอก และมะคาแตสวนใหญจะถูกแมลงเขาทําลายตั้งแตอยูบนตนแมคือแมลง
Omiodes sp., Araecerus sp. และ Carpophilus sp. ตามลําดับ ฝกแกของรัง สามารถแพรกระจายดวยลมไดไกลกวา 30
เมตร พันธุไมยืนตนที่มีแนวโนมใกลสูญพันธุไปจากปาหนองระเวียงไดแก พะยอม, ตับเตาตน และ แสลงใจ
The Reproductive Ecology of Trees in Dry Dipterocarp Forest at Nong Rawiang,
Nakhon Ratchasima
S. Ratree1 (Grauate Student), S. Thammathaworn2 (Thesis Advisor), A. Thammathaworn3, B. Ponoy4 (Thesis Coadvisors)
1
Rajamangala Institute of Technology, Northeastern Campus, Nakhon Ratchasima 30000, 2School of Biology, Institute
of Science, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima 30000, 3 Department of Biology, Faculty of
Science, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002, 4Silvicultural Research Division, Forestry Research Office, Royal
Forest Department, Bangkok 10900

The reproductive ecology of trees in dry dipterocarp forest at Nong Rawiang, Nakhon Ratchasima, was
studied during the years, 2000 to 2002. Eight quadrants, each 40 x 40 m, were used to represent the whole
study area. The objectives of the research were to make a plant species list and plant descriptions, to observe
flowering phenomena and pollinators, to test pollen efficiency and seed quality, to study seed production and
seed dispersal, and to collect data on fruit and seed morphology. The study determined 38 species, 33 genera
and 22 families of trees. Shorea siamensis, Xylia xylocarpa, Ellipanthus tomentosu, and Sindora siamensis
were the dominant tree species. Three types of flower morphology of E. tomentosus were found. Light
intensity was the most effective factor affecting the flowering of total species with a relative correlation of
67.10%. Xylocopa sp. and Trigona apicalis were the most frequent flower pollinators. Pollen germination of
the 4 dominant tree species was less than 32%. Shorea siamensis, X. xylocarpa and Sindora siamensis had
seed germination of more than 80%, but E. tomentosus had 16.25%. Reproductive success values of Shorea
siamensis, X. xylocarpa, E. tomentosus, and Sindora siamensis were 5.57, 0.01, 40.89 and 0.41%
respectively. The mature fruits of Shorea siamensis, E. tomentosus, and Sindora siamensis were attacked by
insects since they were on the parent trees. These insects included Omiodes sp., Araecerus sp. and
Carpophilus sp. The dispersal radius of mature fruits of Shorea siamensis was greater than 30 m. The
vulnerable species of this area are Shorea roxburghii, Diospyros ehretioides and Strychnos nux-vomica.
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ผลของไมยนื ตนเต็มวัยตอการตั้งตัวของกลาไมในพื้นที่ปาที่ถกู ทําลาย
พุฒิพงศ นวกิจบํารุง (นักศึกษา), วิไลวรรณ อนุสารสุนทร (อาจารยที่ปรึกษา), สตีเฟน อีเลียต (อาจารยที่ปรึกษารวม),
เจ เอฟ แมกซเวล1 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

การศึกษาโดยสํารวจกลาไมยืนตนภายใตทรงพุมตนไม 7 ชนิด รวม 51 ตน เปรียบเทียบกับกลาไมในแปลงควบคุมซึ่งอยูนอก
ทรงพุมตนไม ในพื้นที่ปาถูกทําลายทางทิศใตของหมูบานแมสาใหม อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย ผลการศึกษาพบกลาไมยืน
ตนรวม 78 ชนิด (กลาไม 1,156 ตน) ในบริเวณที่ศึกษา เปนกลาไมจากสัตวชวยกระจายเมล็ด 57 ชนิด (รอยละ 64.2 ของ
จํานวนกลาไม) และเปนกลาไมจากลมกระจายเมล็ด 21 ชนิด (รอยละ 35.9 ของจํานวนกลาไม) โดยสวนมากปริมาณกลาไม
ภายใตทรงพุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญกับปริมาณกลาไมในแปลงควบคุม ยกเวนภายใตตนทะโล Schima wallichii
(DC.) Korth. (Theaceae) (P< 0.05) ความหนาแนนและจํานวนชนิดของกลาไมยืนตนที่มาจากสัตวชวยกระจายเมล็ด ไมได
ขึ้นอยูกับชนิดของไมยืนตน (P< 0.05) แสดงใหเห็นวาไมจําเปนที่ ไมยืนตนที่ผลิตผลไมแบบผลสดดึงดูดสัตวชวยกระจายเมล็ด
ดีกวาไมยืนตนที่ผลิตผลไมแบบผลแหง และพบวาความหนาแนนของกลาไมยืนตนภายใตทรงพุม ไมสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
กับขนาดตนไมยืนตน (P< 0.05) แตพบวาจํานวนชนิดของกลาไมยืนตนมีแนวโนมลดลงเมื่อทรงพุมกวางขึ้น การเปรียบเทียบ
อัตราการเจริญเติบโตของกลาไมยืนตนระหวางภายใตทรงพุมไมยืนตนกับในแปลงควบคุมพบวาไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญ (P< 0.05) และกลาไมตนพังแหรใหญ Trema orientalis (L.) Bl. (Ulmaceae) มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด
Effects of Mature Trees on Seedling Establishment on Deforested Sites
P. Navakitbumrung (Graduate Student), V. Anusarnsunthorn (Thesis Advisor), S. Elliott (Thesis Co-advisor),
J.F. Maxwell (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang, Chiang Mai, 50200

Naturally established tree seedlings were surveyed beneath fifty-one remnant trees (7 species) of open areas
deforested sites, south of and above Mae Sa Mai village in Doi Suthep-Pui National Park. A total of
seventy-eight tree seedling species (1,156 individuals) were established in the study plots. Animals
dispersed fifty-seven of the tree species (64.2% of individuals), while wind dispersed twenty-one (35.9% of
individuals). Most mature remnant trees did not increase seedling recruitment beneath their crowns, except
for Schima wallichii (DC.) Korth. (Theaceae) (P<0.05). The density and species richness of animaldispersed seedlings beneath mature remnant trees did not depend on the species of the mature tree (P≥ 0.05).
Species with fleshy fruits were not necessarily more attractive than those with dry fruits. There was no
relationship between tree size and seedling density established beneath their crowns (P≥ 0.05). Bigger
crowns tended to support a lower species richness of natural seedlings. Growth rates of natural seedlings
beneath tree crowns and in open areas were similar (P≥ 0.05). Trema orientalis (L.) Bl. (Ulmaceae) was the
fastest growing species of natural seedling.

รวมเลมบทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 7
13-16 ตุลาคม 2546 โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว จ.เชียงใหม

131

การประเมินเทคนิคการสํารวจความหลากหลายและความมากมายของนกปาที่บริเวณ
แปลงวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพถาวร มอสิงโต อุทยานแหงชาติเขาใหญ
ฟลิป ราวด1, จอรจ เกล2, แอนดรู เพียซ2, อนรรฆ พัฒนวิบูลย3, คีโอโกะ โตคิว2 และ กรกต พบประเสริฐ2
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 10400, 2คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพฯ 10150, 3สํานักอนุรักษสัตวปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กรุงเทพฯ 10900

งานศึกษาวิจัยนี้อยูในระหวางการดําเนินการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสังคมนกเชิงปริมาณในอุทยานแหงชาติเขาใหญ
บริเวณแปลงวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพถาวร มอสิงโต พื้นที่ 30 เฮกแตร ที่ระดับความสูง 723-817 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเล ขอมูลจากการสํารวจโดยวิธีการตางๆ (spot-mapping, variable-width line-transects and variable circular
plots) จะนําไปเปรียบเทียบกับขอมูลกับตัวควบคุม คือวิธีการติดหวงที่ขา และคนหารังนก ซึ่งถือเปนวิธีการที่ละเอียดกวา ผล
การศึกษาในรอบ 12 เดือนแรก พบนก 101 ชนิด จากการบันทึกจํานวนครั้งที่พบทั้งหมด 6,160 ครั้ง และจากการสํารวจถึง
เดือนพฤษภาคม 2546 พบรังนก 55 รัง ของนก 12 ชนิด นอกจากนี้ไดใสหวงสีที่ขาของนก 30 ชนิด จํานวน 221 ตัว
การศึกษานกกินแมลงปาฝน (Malacocincla abbotti) ซึ่งเปนนกที่มีอาณาเขตเดียว (1 territorial species) ในพื้นที่แปลงทดลอง
นี้มีทั้งหมด 23 อาณาเขต ของนก 46 ตัว จากวิธีควบคุม เมื่อเปรียบเทียบกับวิธี spot-mapping พบวามี 25 อาณาเขต ของนก
50 ตัว และจากวิธี line-transects พบนกเพียง 18 ตัว การแปลความหมายจากขอมูลนกกินผลไม ชี้ใหเห็นปญหาในการสํารวจ
อันเนื่องมาจากจํานวนที่ผันแปลตามฤดูกาล วิธีการศึกษาแบบละเอียดนี้สามารถใชเปนแนวทางการสํารวจนก และการประเมิน
ประชากรนกปาอยางรวดเร็ว และผลงานอื่นๆ ที่จะไดจากการศึกษานี้คือการทําคูมืออายุและเพศของนกในเมืองไทย สวนการ
ติดหวงสีที่ขานกจะเปนประโยชนตอการศึกษาประชากรนกในระยะยาว รวมทั้งชีววิทยาการสืบพันธุ และพฤติกรรมทางสังคม
ของนกปาที่ยังมีการศึกษาอยูนอยดวย
Avian Abundance and Diversity: an Assessment of Monitoring Methods for Forest
Birds, Mo-singto Long-term Biodiversity Research Plot, Khao Yai National Park
P. Round1, G.A. Gale2, A. Pierce2, A. Pattanavibool3, K. Tokue2 and K. Pobprasert2
1
Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok 10400, 2School of Bioresources and
Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok 10150, 3Wildlife Conservation Office,
National Park, Wildlif, and Plant Conservation Department, Bangkok 10900

Work is in progress to quantify the bird community of evergreen forest in Khao Yai National Park, on the
30-ha Mo-singto Long-term Biodiversity Research Plot, 723–817 m. Census data from a variety of different
methods (spot-mapping, variable-width line-transects and variable circular plots) are compared with control
estimates from intensive methods, involving searches for individually marked birds and nests. A total of
6160 bird registrations, of 101 species, was recorded in the first twelve months of standardised census. 55
nests of 12 species were found up to May 2003 and 221 birds from 30 species colour-ringed. A preliminary
examination of records of one territorial species, Malacocincla abbotti, indicated that 23 territories
representing 46 individuals were present on the plot from the control estimates, compared with totals of 25
territories of 50 individuals from spot-mapping, and only 18 individuals from line-transects. Interpretation of
data from arboreal frugivores presents special problems resulting from seasonal variations in detectability.
The present intensive study will enable guidelines for census methodology and the rapid assessment of forest
bird populations to be produced. Other benefits include the production of an ageing and sexing manual for
Thai birds, and a population of individually marked birds which will provide the basis for longer-term
population studies, and studies on breeding biology and social behaviour of little-known forest-living
species.
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การตอบสนองทางสรีรวิทยาของปลิงทะเลตอการเปลี่ยนแปลงความเค็มและองคประกอบตะกอน
ปราณี วัฒนาวรสกุล (นักศึกษา), ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์ (อาจารยที่ปรึกษา), เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Holothuria atra และ H. leucospilota เปนปลิงทะเลสองชนิดที่พบไดตามชายฝงทะเลและแนวปะการังบางพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีและระยอง มีการ
กระจายตัวในลักษณะถิ่นที่อยูอาศัยตางกัน โดยจะพบ H. atra ในบริเวณพื้นตะกอนที่เปนทรายและบริเวณแนวปะการังซึ่งมักเปนบริเวณที่หางจาก
ฝง ไกลจากกิจกรรมมนุษยและอิทธิพลของน้ําจืดจากแมน้ํา สวนปลิงทะเล H. leucospilota พบไดบริเวณที่พื้นเปนทราย พื้นทรายปนกรวด หาดหิน
พื้นทรายในแนวปะการังและนอกแนวปะการัง ผลการศึกษาการตอบสนองทางสรีรวิทยาของปลิงทะเลตอการเปลี่ยนแปลงความเค็ม 4 ระดับ คือ 15,
20, 25 และ 30 psu โดยติดตามอัตราการกินอาหาร อัตราการหายใจ และอัตราการขับถาย พบวาการเปลี่ยนแปลงความเค็มมีผลตอการกินอาหาร
ของปลิงทะเลทั้งสองชนิด โดย H. atra ไมกินอาหารที่ระดับความเค็ม 15 psu ในขณะที่ H. leucospilota มีอัตราการกินต่ําที่ระดับความเค็มเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงความเค็มไมแสดงผลที่ชัดเจนตออัตราการหายใจของปลิงทะเล H. atra แตพบวาปลิงทะเล H. leucospilota ตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงความเค็ม โดยมีอัตราการหายใจในชวงเวลาตางๆ พบวาที่ความเค็ม 15, 20 และ 30 psu มีคาตางกันอยางมีนัยสําคัญ สวนผลของการ
เปลี่ยนแปลงความเค็มตออัตราการขับถายของปลิงทะเลที่ระดับความเค็มตางๆ ของปลิงทะเลทั้งสองชนิดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยมี
อัตราการขับถายต่ําที่สุดที่ความเค็ม 15 psu เมื่อพิจารณาภาพรวมของการตอบสนองทาง สรีรวิทยาของปลิงทะเลทั้งสองชนิดตอการเปลี่ยนแปลง
ความเค็มโดยคาขอบเขตการเติบโตและอัตราการใชออกซิเจนตอไนโตรเจนแสดงใหเห็นวาระดับความเค็มต่ํามีผลตอกระบวนการทางสรีรวิทยาของ
ปลิงทะเล ปลิงทะเล H. atra แสดงผลการตอบสนองโดยการสงวนพลังงานในการขับถายในขณะที่ปลิงทะเล H. leucospilota มีการปรับตัวโดยใช
พลังงานในการหายใจและการขับถายเพิ่มขึ้นที่ระดับความเค็ม 20 และ 25 psu แตที่ระดับความเค็ม 15 psu ปลิงทะเลชนิดนี้ก็มีการสงวนพลังงานใน
การขับถายเชนกัน ผลการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซึมอินทรียสารในตะกอนที่มีองคประกอบของทรายและทรายแปงตลอดจนปริมาณอินทรียสาร
ตางกัน 3 ระดับ คือตะกอนที่มีอัตราสวนทรายตอทรายแปงเปน 0:1 ปริมาณอินทรียสารรอยละ 22.37 ตะกอนที่มีอัตราสวนทรายตอทรายแปงเปน
1:1 ปริมาณอินทรียสารรอยละ 8.94 และตะกอนที่มีอัตราสวนทรายตอทรายแปงเปน 1:2 ปริมาณอินทรียสารรอยละ 13.41 พบวาปลิงทะเล H. atra
มีอัตราการกินตะกอนและ ประสิทธิภาพการดูดซึมอินทรียสารตางกันตามลักษณะองคประกอบของตะกอน โดยมีอัตราการกินตะกอนสูงสุดที่
ตะกอนอัตราสวน 1:1 และประสิทธิภาพการดูดซึมอินทรียสารสูงสุดที่ตะกอนอัตราสวน 0:1 ปลิงทะเล H. leucospilota มีอัตราการกินตะกอนที่
อัตราสวนตางๆ ไมแตกตางกัน ในขณะที่ประสิทธิภาพการดูดซึมอินทรียสารสูงสุดที่ตะกอนอัตราสวน 0:1 การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
องคประกอบตะกอนของปลิงทะเลทั้งสองชนิดนี้ พบวาตะกอนที่มีอัตราสวนของทรายสูงอัตราการกินอาหารของปลิงทะเลจะสูงแตประสิทธิภาพต่ํา
และในทางตรงกันขามปลิงทะเลจะมีอัตราการกินอาหารต่ําในตะกอนที่มีปริมาณอินทรียสารสูง ซึ่งปลิงทะเลจะมีประสิทธิภาพการดูดซึมสูง ผล
การศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงความเค็มและองคประกอบตะกอนสงผลกระทบตอปลิงทะเลทั้งสองชนิดทําใหมีขีดจํากัดในการ
ปรับตัวทางสรีรวิทยา

Physiological Responses of Holothurians to Changes
in Salinity and Sediment Composition
P. Watthanaworasakul (Graduate Student), N. Paphavasit (Thesis Advisor), P. Jarabhand (Thesis Co-advisor)

Department of Marine Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phatumwan, Bangkok 10330
Holothuria atra and H. leucospilota are the two most dominant holothurians of the coral reefs and coastline of Chonburi
and Rayong provinces. These holothurians were found distributed in different microhabitats. H. atra was common in
the sandy beaches and reefs further from shores far from human activities and freshwater influences. H. leucospilota
occupied the sandy beaches, rocky shores and sandy beaches within the reefs and coral reefs. Physiological responses of
Holothurians to changes in salinity at 15, 20, 25 and 30 psu were investigated in terms of feeding, respiration and
excretion rates. Salinity changes affected the feeding rates of these holothurians. H. atra stopped feeding at the lowest
salinity of 15 psu while H. leucospilota showed the lowest feeding rate at this same salinity. Salinity changes did not
show pronounced effects on the respiration of H. atra. The average respiration rates of H. leucospilota in different
salinities were not significantly different. However, this species did show variation in respiration rates at different time
intervals at salinities of 15, 20 and 30 psu. Excretory rates in the two holothurians were altered by salinity. The average
excretory rates in both holothurians were lowest in a salinity of 15 psu. But H. atra showed variation in excretion rates
at different time intervals for each salinity. H. leucospilota did not show the same responses. In conclusion, the
physiological responses in holothurians to changes in salinity in terms of scope for growth and O:N ratio showed that
low salinity induced physiological stresses. H. atra conserved its energy by reducing excretion, while H. leucospilota
tried to compensate through respiration and excretion at salinities of 20 and 25 psu. This species also showed the same
physiological responses as H. atra at the salinity of 15 psu. The efficiency of absorption of organic matter by
holothurians was investigated for 3 different sediment compositions, namely sediment with sand:silt at the ratio of 0:1
with organic content of 22.37%, sediment with sand:silt of 1:1 with organic content of 8.94% and sediment with
sand:silt of 1:2 with organic content of 13.41%. The feeding rate and absorption efficiency in H. atra varied according
to sediment composition. The highest feeding rate in H. atra was observed in sediment with a sand:silt ratio of 1:1,
while the highest absorption effienciency was observed in sediment with a sand:silt ratio of 0:1. These two holothurians
showed higher feeding rates in the sediment with more sand but with low absorption efficiency. In contrast, these
holothurians showed low feeding rates in fine sediment but with high organic matter absorption effiency. This study
revealed that changes in salinity and sediment composition due to environmental change would affect the physiological
condition of the two holothurians.
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ความหลากชนิดของเห็ดปากินไดจากอําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกนและศักยภาพในการเพาะเลี้ยง
กุศล ถมมา1 (นักศึกษา), วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน1 (อาจารยที่ปรึกษา), ถาวร วินิจสานันท2 (อาจารยที่ปรึกษารวม),
นิวัฒ เสนาะเมือง1 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ. เมือง จ. ขอนแกน 40002, 2ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพฯ 10400

ระหวางป พ.ศ. 2541- 2543 พบเห็ดปากินไดจํานวน 26 ตัวอยาง สามารถจัดจําแนกถึงระดับชนิด (species) ไดจํานวน 22
ชนิด ซึ่งจัดอยูใน 5 อันดับ 9 วงศ 12 สกุล จากการสํารวจพบวาเห็ดในวงศ Russulaceae และ Amanitaceae เปนเห็ดที่มี
จํานวนชนิดและปริมาณมาก โดยพบ 10 และ 5 ชนิด ตามลําดับ เห็ดที่สามารถแยกเชื้อบริสุทธิ์และเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ
ได ไดแก เห็ดหูหนู (A-06) เห็ดหลินจือ (G-10) เห็ดขอนขาว (L-02, L-03) และเห็ดแครง (S-01) เมื่อนําเสนใยของเห็ดทั้ง 5
ไอโซเลต มาเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห 5 ชนิด พบวาเสนใยเห็ดหลินจือ เห็ดขอนขาว และเห็ดแครงเจริญไดดีบนอาหาร
malt extract agar สวนเห็ดหูหนูเจริญไดดีบนอาหาร glucose yeast extract agar ผลการทดสอบการเจริญในอาหารสังเคราะห
ที่ระดับความเปนกรดเปนดาง 5.0-8.0 พบวาเห็ดดังกลาวเจริญไดดีที่ระดับความเปนกรดเปนดางระหวาง 5.0-6.5 เมื่อนําเสนใย
เห็ดที่เก็บไดจากปามาทดสอบการเจริญบนหัวเชื้อเมล็ดขาวฟางและวัสดุเพาะเปรียบเทียบกับเห็ดชนิดเดียวกันที่เปนสายพันธุ
เพื่อการคา พบวาเสนใยของเห็ดจากทั้งสองแหลงสามารถเจริญไดดีใกลเคียงกันในหัวเชื้อเมล็ดขาวฟาง เห็ดขอนขาว (L-02)
และเห็ดแครง (S-01) มีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงเชิงการคา เมื่อพิจารณาจากผลผลิตดอกเห็ดและคาเปอรเซ็นต biological
efficiency เปรียบเทียบกับเห็ดสายพันธุเพื่อการคา
Species Diversity of Wild Edible Mushrooms from Amphoe Phuwiang, Khon Kaen,
and their Cultivation Potential
K. Thomma1 (Graduate Student), W. Saksirirat1 (Thesis Advisor), T. Vinijsanun2 (Thesis Co-advisor),
N. Sanoamuang1 (Thesis Co-advisor)
1
Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Muang, Khon Kaen 40002,
2
Department of Biotechnology, Faculty of Science, Mahidol University, Phayathai, Bangkok 10400

The morphological characters and cultivation potential of wild edible mushrooms collected from Amphoe
Phuwiang, Khon Kaen, were determined from 1998 to 2000. 26 samples were collected and classified into 22
species, 5 orders, 9 families and 12 genera. The most frequently observed edible mushrooms in this area
were members of Russulaceae with 10 species, and five species of Amanitaceae were also observed. Some
mushrooms isolated from pure cultures were one isolate each of Auricularia polytricha (Mont.) Sacc. (A-06),
Ganoderma lucidum (Fr.) Karst.(G-10), Schizophyllum commune Fr. (S-01) and two isolates of Lentinus
squarrosulus Mont. (L-02 and L-03). Hyphal growth of the mushrooms were tested on synthetic media. The
results showed that mushroom isolates G-10, L-02, L-03, and S-01 grew rapidly on malt extract agar, while
isolate A-06 grew well on glucose yeast extract agar. When they were grown in synthetic media at different
levels of pH (5.0-8.0), it was found that the optimum pH for hyphal growth was in the range 5.0-6.5. These
mushrooms were evaluated for spawn production and cultivation on a sawdust medium by comparison with
similar species of commercial mushrooms. The results of this study suggests that L. squarrosulus isolate L02 and S. commune isolate S-01 have potential to be cultivated commercially, based on percentage biological
efficiency of fruiting body yield compared with commercial isolates.
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องคความรูช มุ ชนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาการปลูกพืช
และไมพื้นเมืองภายในบริเวณบาน จ.เชียงราย
เทวินทร อัครศิลากุล และ มานิตย พรมเสน
สมาคมสรางสรรคชีวิตและสิ่งแวดลอม (ACED) เลขที่ 9 หมู 13 ต. ดอยลาน อ. เมือง จ. เชียงราย 57000

งานวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง “โครงการศึกษาวิจัยองคความรูชุมชนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาการปลูกพืชและไมพื้นเมืองภายใน
บริเวณบาน จ.เชียงราย (ศวพช.)” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นกรณีของคนเมืองพื้นราบภาคเหนือตอนบน พื้นที่
จังหวัดเชียงราย ในการปลูกพืชภายในบริเวณบาน โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับระบบคิด ความเชื่อ และพิธีกรรมของชาวบานใน
การพึ่งพาอาศัยและเลือกใชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพึ่งตนเอง ผลการวิจัยพบวาคนภาคเหนือตอนบน (ลานนา) มีองค
ความรูในการคัดเลือกพันธุพืชจากปาธรรมชาติเพื่อนํามาปลูกไวภายในบริเวณบาน ซึ่งเรียกไดวาเปนการ “ปลูกปาครอบครัว”
ที่มีจํานวนถึง 183 ชนิด โดยมีองคความรูในการปลูกและการดูแลรักษาทั้ง 4 ทิศและสามารถจําแนกการใชประโยชนจากพืชได
ครอบคลุมทั้ง 4 ดาน คือ อาหาร ยาสุมนไพร ใชสอย และพืชมงคลที่ใหคุณคาทางดานจิตใจ ซึ่งเปนวัฒนธรรมประเพณีที่ชุมชน
ทองถิ่นภาคเหนือตอนบนยึดถือสืบทอดกันมายาวนานดวยในชวงป พ.ศ. 2532 เปนตนมาจนถึงปจจุบันนี้ จังหวัดเชียงรายถูก
ผลักดันเปนเมืองการคาชายแดนและการทองเที่ยวตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 4 ประเทศ คือ จีน
พมา ไทย ลาว สงผลใหวิถีการผลิตและวิถีชีวิตของคนชนบทตองพึ่งพาเทคโนโลยีภายนอกชุมชนมากกวาการพึ่งพาตนเอง ซึ่ง
สิ่งนี้คือตนเหตุที่กอใหเกิดปญหาตางๆ ของชุมชนทองถิ่นในปจจุบัน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา ภูมิปญญาทองถิ่นโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งองคความรูในการปลูกพืช การดูแลรักษาและการใชประโยชนจากพืชพันธุตนไมที่ปลูกภายในบริเวณบาน ควรไดรับการ
ฟนฟูและควรไดรับความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศโดยองครวม รวมทั้งการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน การ
พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ และการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นตามแผนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาแหงชาติ ซึ่งจะ
นําไปสูการพึ่งตนเองของเกษตรกรในระดับครัวเรือนไดอยางแทจริง
Community Knowledge for Developing Plants Grown by
Local People in Chiangrai Province
T. Akarasirakul and M. Promsen
Association for Community and Ecology Development, ACED, 9 Moo 13, Doilan, Muang, Chiang Rai 57000

The objective of this research is to study the local wisdom of northern people, especially their thinking
system, their beliefs, their custom of helping one another and their use of natural resources for self reliance.
The findings of the research indicate that the northern local people have knowledge of 183 kinds of plants
from the forest to grow on their land which is called a “Family Forest”. Knowledge of planting, maintenance
and use of the plants has been transferred into cultural belief. Plants were categorised into four categories,
namely food plants, herbs, useful trees, and auspicious trees. Since 1989, Chiangrai province has been
promoted as a trading and tourist area according to the economic development policy of the Mae Kong basin
sub-region, comprised of China, Burma, Thailand and Laos PDR. This policy has officiated the means of
production as well as the way of life of rural people. Eventually, the people will depend on technology rather
than be self-reliant. This causes social problems in the communities at present. The researchers recommend
that local wisdom, especially the knowledge of planting, maintenance and the use of plants, should be
promoted in economic and social development of every area. This will support the self-reliance of small
farmers in Thai society in the future.
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องคความรูเ รื่องพืชปาทีช่ าวเขาใชประโยชนทางภาคเหนือของไทย
สุธรรม อารีกุล
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โครงการนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาถึ ง องค ค วามรู เ กี่ ย วกั บ พื ช ป า ที่ ช าวเขาใช ป ระโยชน ท างภาคเหนื อ ของประเทศไทย
โดยเฉพาะพื้นที่อันเปนที่ทําการของโครงการหลวง ประกอบดวยสถานีทดลอง 3 แหง และศูนยพัฒนา 33 แหง ในจังหวัดลําพูน
เชียงใหม เชียงราย และแมฮองสอน ซึ่งเปนที่อยูของชาวเขาเผามูเซอ กะเหรี่ยง ไทยใหญ เยา ปะหลอง ลีซอ อีกอ มง จีนฮอ
และพมา การศึกษาไดประมวลความรูที่ไดรับจากชาวเขาและผลงานวิจัยตางๆ เกี่ยวกับพืชปาที่มีอยูในปจจุบันครอบคลุมถึงชื่อ
พืชในทองถิ่น ลักษณะของพืชทองถิ่นที่พบ การใชประโยชนของชาวเขา ชาวบานพื้นลาง และชาวบานในตางประเทศ คุณคา
ทางโภชนาการ เภสัชวิทยา อารักขาพืช และคุณคาทางดานอื่นๆ เทาที่จะหาไดในระยะเวลา 9 เดือน ไดเสร็จสิ้นไปแลว 262
ชนิด สวนที่เหลืออยูระหวางการศึกษาในรายละเอียดตอไป ซึ่งคาดวาจะเสร็จสิ้นไมนอยกวา 400 ชนิด ภายใน 1 ป
Current Knowledge of Wild Plants Utilized
by Hilltribe People of Northern Thailand
S. Areekul
Royal Project Researcher, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

The objective of this project is to investigate the current knowledge concerning plants utilized by hilltribe
people in northern Thailand. The study covers the areas of the Royal Project station, which include three
Royal Research Centers and thirty-three Royal Project Development Centers, located in Lumpoon, Chiang
Mai, Chiang Rai and Mae Hong Son Provinces. The areas are inhabited by Lahu, Karen, Shan, Yao, Palau,
Lisu, Akha, Hmong, Yunnanese and Mein hilltribes. The investigation covers hilltribe knowledge and
current literature on wild plants, including scientific and vernacular names, plant descriptions, hilltribes,
native and foreign uses, nutritive, medicinal, plant protective and other properties, and their chemical
constituents. Within the 9 months period of the project, 262 species of wild plants have been completed and
detailed study is going on for the rest which total more than 400 species. The work is expected to be finished
within a year.
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พัฒนาการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประชาคมอนุรักษเทือกเขาหลวง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชลดรงค ทองสง (นักศึกษา), อนุรกั ษ ปญญานุวัฒน (อาจารยที่ปรึกษา)
สาขาการจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200

จากการศึกษาวิจัยพบวาสาเหตุการเกิดองคกรสิ่งแวดลอมในชุมชนรอบอุทยานแหงชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช มี 2
ประการคือ การเกิดอุทกภัยครั้งรุนแรงในป พ.ศ. 2531 และการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติระหวางชุมชนรัฐและกลุม
ผลประโยชน ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ในและรอบๆ พื้ น ที่ อุ ท ยานแห ง ชาติ เ ขาหลวง ทํ า ให ชุ ม ชนได ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับความสัมพันธทางสังคมภายในชุมชนมีความเขมแข็งอยูในระดับหนึ่ง เชน การมีระบบเครือ
ญาติ ระบบการผูก พั นแบบเพื่อนเกลอที่เขม แข็ง ทํ า ใหก ารดําเนินงานดานการจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ เปน ไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการชวยเหลือจากภายนอก เชน กองทุนเติมสีเขียวใหเขาหลวง สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.)
การท อ งเที่ ย วแหงประเทศไทย (ททท.)
และนั ก วิช าการจากสถาบัน การศึก ษาต างๆ ทํ า ให ก ารจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติมีการพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว จนถึงปจจุบันการดําเนินกิจกรรมของประชาคมอนุรักษเทือกเขาหลวงได
กอใหเกิดผลตออุทยานแหงชาติเขาหลวงและชุมชนรอบอุทยานแหงชาติเขาหลวงขึ้นอยางเปนที่นาพอใจ เชน การลดลงของ
การลักลอบตัดไมทําลายปาและลาสัตวในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาหลวง การเกิดรายไดของชุมชนที่อยูโดยรอบอุทยานแหงชาติ
เขาหลวงจากกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และการเกิดความเข็มแข็งขององคกรชุมชน เปนตน
Development in Resource Management of Khao Luang Range
Civil Society, Nakhon Si Thammarat Province
C. Tongsond (Graduate Student), A. Panyanuwat (Thesis Advisor)
Man and Environment Management, The Graduate School, Chiang Mai University, Muang, Chiang Mai 50200

As a result of this research it was concluded that environmental organization in the communities around
Khao Luang Nation Park began after the flood disaster of 1978 and the conflict over natural resources, both
inside and outside of the national park. Those two events were the main cause of community organization.
People in the communities around this national park paid more attention to the importance of natural
resources. Moreover, these communities still conserved their lifestyle such as a kinship system and close
relations among friends. As a result, natural resources were managed efficiently. Assistance from other
organizations like the Green for Khao Luang Fund, Research Support Fund, Tourism Authority of Thailand
and experts from various institutions made management progress rapidly. At present, the activities of Khao
Luang Range Civil Society could contribute and provide large benefits to this national park and to local
people. For example, there has been a decrease in deforestation and of hunting animals in the forest, and
income has been generated for local people from eco-tourism. There fore, at this stage, the communities have
been strengthened to some degree.
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การทองเที่ยวกับการเปลีย่ นแปลงวิถชี ีวิตชุมชนลําน้ําวา จังหวัดนาน
อภิญญา จิตรวงศนันท1 (นักศึกษา), อนุรักษ ปญญานุวัฒน2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
สาขาวิชาการจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200
2
ภาควิชาสงเสริมการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200

เปน การศึก ษาเพื่ อ ใหชุ ม ชนในพื้น ที่ ทองเที่ ยวลํา น้ํา วา ซึ่ งมี วิถีชีวิตที่ ผูก พัน กั บ ลํ า น้ํ า ว า ไดตระหนัก ถึง ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชนอันเนื่องมาจากการทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบทางลบที่เกิดกับระบบนิเวศและวิถีชีวิต
ของชุมชนที่ตองพึ่งพิงลําน้ําในการดํารงชีวิต โดยไดกําหนดวัตถุประสงค คือ 1) สภาพการณของชุมชนลําน้ําวาในดานวิถีชีวิต
ชุมชนกอนและหลังการเขามาของการทองเที่ยวและแนวโนมในอนาคต 2) การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชน และผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชน 3) หาแนวทางรวมกับชุมชนในการลดผลกระทบทางลบ และแนวทางการจัดการการทองเที่ยวที่
เหมาะสมของชุมชน ผูวิจัยศึกษาจากกลุมตัวอยาง 4 กลุม คือ เจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูประกอบการทองเที่ยวใน
พื้ น ที่ ศึ ก ษา นั ก ท อ งเที่ ย ว และประชาชนในพื้ น ที่ โดยใช วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ แ บบเจาะลึ ก สั ม ภาษณ แ บบไม เ ป น ทางการ
แบบสอบถาม การสังเกตแบบมีสวนรวมและแบบไมมีสวนรวม การสนทนากลุม รวมทั้งการสํารวจพื้นที่ และศึกษาจากเอกสาร
ซึ่งการศึกษาเพื่อคนหาสภาพการณการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบนั้น ผูวิจัยไดเนนคนหาขอเท็จจริงจากชุมชนเปนหลักและให
ประชาชนในพื้นที่เปนผูที่คิดและวิเคราะหสถานการณของพื้นที่ดวยตนเอง โดยมีผูวิจัยเปนผูกระตุนและตั้งคําถาม การวิเคราะห
ผลการศึกษาใชวิธีการวิเคราะหดวยการพรรณนาเชิงเหตุผลที่สัมพันธกันและใชสถิติรอยละประกอบ
Tourism and Changes in Folk Ways along the Numwa River Bank, Nan Province
A. Jittrawongnun1 (Graduate Student), A. Panyanuwat2 (Thesis Advisor)
1
Major Man and Environment Management, The Graduate School, Chiang Mai University, Muang, Chiang Mai 50200
2
Department of Educational Extension, Faculty of Education, Chiang Mai University, Muang, Chiang Mai 50200

This study was conducted to encourage the people living in a tourism area nearby a river to realize the
changes affecting their way of living and the ecological impacts from tourism. The objectives of this study
were as follows: 1) to study the situation before and after tourism of the Numwa river bank and the tendency
for change in the future; 2) to study tourism effects on folk ways; 3) to develop with the community a
strategy for negative impact mitigation and appropriate tourism management for the community. Three
sample groups comprised the key sources of information in the study area: tourist agencies, tourists and
people in the community. In-depth interviews, informal interviews, questionnaires, participant observations
and non-participant observations as well as group discussions were made. There was a field survey as well as
a document study. To find out about the changes and effects, the study emphasized the collection of facts
from people in the community by using in-depth interview, informal interview as well as focus group
discussions with key informants from the community. This was to encourage the people in the community to
think and analyze the situation in their own community by themselves with the help of the researcher.
Descriptive analysis is applied to describe in-depth information from the community along with statistical
analysis.
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ศักยภาพของชุมชนไทลือ้ ในการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาบานดอนมูล
อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน
วัชราภรณ จันทรขํา1 (นักศึกษา), อนุรักษ ปญญานุวัฒน2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
สาขาวิชาการจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200, 2 ภาควิชาสงเสริม
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200

บานดอนมูลเปนชุมชนไทลื้อเกาแกแหงหนึ่งที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยว ชาวบานสวนใหญดํารงชีพดวยการเกษตรกรรมและ
พึ่ ง พาธรรมชาติ ด ว ยการจั ด การป า อนุ รั ก ษ ต น น้ํ า ชุ ม ชน อนุ รั ก ษ พั น ธุ สั ต ว น้ํ า และระบบเหมื อ งฝายพื้ น บ า น ยึ ด มั่ น ใน
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ซึ่งหลอมรวมเปนวิถีชีวิตและมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตนเอง สิ่งเหลานี้เปนที่ดึงดูด
ของกลุมองคกรชุมชนใหเขาไปเยี่ยมชมศึกษาดูงานดานการจัดการทรัพยากร รวมทั้งมีนักทองเที่ยวมาชมทัศนียภาพธรรมชาติ
ศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนอยูเสมอ ดังนั้นชุมชนจึงไดจัดการทองเที่ยวขึ้น และจากการใชศักยภาพของทรัพยากรเปนแหลง
ทองเที่ยวบวกกับศักยภาพของคนในชุมชนที่มีสวนรวมเรียนรูหรือสรางองคความรูใหมในการวางแผนและดําเนินการจัดการ
ทองเที่ยวในรูป แบบที่ชุม ชนตองการและเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น เพื่อใหผูที่เขามาในพื้น ที่ไ ด ประโยชนจากการศึก ษา
สภาพแวดลอมอยางแทจริง อีกทั้งคนในชุมชนเองก็ไดตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไปพรอมกับการอนุรักษ
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งผลจากการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงนิเวศ สามารถกอใหเกิดกระบวนการ
กลุม องคกรทองเที่ยว และการแบงบทบาทหนาที่การทํางานอันจะนําไปสูการเชื่อมโยงกับกลุมในชุมชน เชน กลุมเยาวชน กลุม
แมบาน กลุมผูอาวุโส และกลุมอาชีพตางๆ กิจกรรม การจัดการการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นไดมีสวนสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน
ไดทั้งดานสังคมและเศรษฐกิจ
The Potential of the Tai Lue Community to be Resource Managers for Ecotourism: A
Case Study of Don Mun Village, Tha Wang Pha District,
Nan Province
W. Chankham1 (Graduate Student), A. Panyanuwat2 (Thesis Advisor)
1
Department of Man and Environment Management, Graduate School, Chiang Mai University, Muang, Chiang Mai
50200
2
Department of Educational Extension, Faculty of Education, Chiang Mai University, Muang, Chiang Mai 50200

Bann Don Mun is an old Thai Lue community with tourism potential. The villagers earn their living by
agriculture, farming and using natural resources, and manage their community watershed conservation forest,
aquatic species conservation areas, and traditional irrigation system. They maintain their traditions and
norms and have a unique culture and way of living. These characteristics make the village attractive for
various community organizations to visit and study the villagers' resource management. Many tourists visit
to see the natural landscapes, and to study the culture, traditions and life style of Baan Don Mun’s villagers.
So Baan Don Mun’s community has organised its use of its natural and human resources for tourism in the
way that was agreed upon with the villagers. This was to make the tourists receive the benefit of
environmental study. Baan Don Mun’s villagers are aware of the need for natural resource preservation
along with maintenance of their traditions, culture and life style. As a result of ecotourism and resource
management, various processes have been generated, such as roles and responsibility division among tourism
organizaions. Such division brings cooperation among the youth, housewives, senior persons, and various
vocational groups. The tourism management activities that have emerged have socially and economically
strengthened the community.
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การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพือ่ การทองเทีย่ วเชิงพัฒนา กรณีศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม
สงกรานต ศรีจนั ทร1 (นักศึกษา), อนุรักษ ปญญานุวัฒน2 (อาจารยทปี่ รึกษา)
1
สาขาการจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200, 2ภาควิชาสงเสริมการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ (1) เพื่อศึกษาบริบทของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร (2) เพื่อศึกษาศักยภาพ
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมภายในศูนยฯ ในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงพัฒนา (3) เพื่อศึกษาแนวทางและหา
มาตรการในการพัฒนาศูนยฯ ดําเนินการดานการทองเที่ยวเชิงพัฒนา และ (4) เพื่อวิเคราะหและเสนอแนวทางในการอนุรักษ
ความหลากหลายทางชี วภาพของศูน ยฯ ขอมูลที่จํา เปน ถูกรวบรวมดวยการผสมผสานวิธีการตา งๆ เชน การสํารวจ การ
สัมภาษณ แบบสอบถาม และการสนทนากลุมเฉพาะ ขอมูลที่รวบรวมไดทั้งหมดไดนํามาวิเคราะหดวยสถิติพรรณนาในรูปของ
การแจกแจงความถี่ และการหาคารอยละ อยางไรก็ตาม เทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาและการวิเคราะหจุดแข็ง-จุดออนเพื่อหา
ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวของศูนยฯ ไดถูกนํามาใชเชนเดียวกัน ผลการศึกษาครั้งนี้ อาจกลาวโดยสรุปใน
เบื้องตนไดวา 1) ศูนยฯ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนสถานที่สาํ หรับการศึกษาคนควา ทดลอง และสาธิตดานการเกษตรใหเหมาะสมกับ
สภาพภูมิศาสตรของพื้นที่ เพื่อใหชุมชนในทองถิ่นสามารถเรียนรูและนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได มิไดมีเปาหมายเพื่อ
การทองเที่ยว 2) ศูนยฯ มีโครงสรางและองคประกอบภายในโดยเฉพาะอยางยิ่งดานกายภาพของพื้นที่ สิ่งอํานวยความสะดวก
พื้นฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพ และกิจกรรมที่นาจะสนับสนุนการพัฒนาการทองเที่ยวได แตที่พบวามีขอจํากัดคือ ดาน
บุคลากร งบประมาณเฉพาะ การทองเที่ยว บริการพื้นฐานบางประการ เชน โทรศัพทสาธารณะ และรานอาหาร 3) ศูนยฯ นาจะ
สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงพัฒนาที่มุงเนนการถายทอดประสบการณและการเรียนรูจากการดําเนินงานสูสาธารณชน
ไดเปนอยางดี ทั้งนี้ตองสนับสนุนใหมีการสงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวตามหลักวิชาการมากขึ้น และ
4) ความหลากหลายทางชีวภาพที่เกิดจากการดําเนินการของศูนยฯ กลายเปนเสนหที่สําคัญในการดึงดูดนักทองเที่ยว
Resource Environment Management for Developmental Tourism: A Case Study of
Huai Hong Khrai Development Center, Chiang Mai Province
S. Srichan1 (Graduate Student), A. Panyanuwat2 (Thesis Advisor)
1
Department of Man and Environment Management, The Graduate School, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200
2
Department of Educational Extension, Faculty of Education, Chiang Mai University, Muang, Chiang Mai 50200

This study aimed at: (1) studying the context of the Center, (2) studying the potential of resource
management as a developmental tourism source; (3) determining guidelines and measures to develop the
Center as a developmental tourism source; and (4) analyzing and recommending guidelines for conservation
of biodiversity at the Center. Data for the study were collected through various means, such as surveying,
interviewing, using questionnaires and focus group discussions. Descriptive statistic techniques, namely
frequency and percentage distributions, and SWOT analysis were employed in addition to Content analysis
for data analysis. The results of the study revealed that: 1) The Center was originally founded as a site for
agricultural research, demonstration, and study suitable for the geographical area. It was intended to provide
opportunities for local people and the public to learn and apply what they acquired in their daily life. It was
not originally designed for tourism purposes. 2) What appears in the Center, especially physical aspects,
basic facilities & utilities, biodiversity and activities, seemed to enable the development of the Center as a
tourism site. However, personnel, financial support, and some facilities were limited. 3) The Center might be
developed as a tourism site for exchange of experiences and learning among the public, but is not a place for
economic or business profit making. 4) Biodiversity within the Center that is the result of the Center’s
management was found to be a charming factor among other tourism attractions.
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การศึกษาองคความรูพื้นบานในการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายพันธุขาวของกลุม
ชาติพันธุตามแนวชายแดนไทย-ลาว
เสถียร ฉันทะ1, ประภาศรี ทิพยอุทยั 1, กาญจนา จันทราภรณ1 และ วิเชียร อันประเสริฐ2
1
โรงพยาบาลเวียงแกน อ. เวียงแกน จ. เชียงราย 57310, 2ศูนยศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิน่ เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200

การศึกษาวิจัยเรื่ององคความรูพื้นบานในการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายพันธุขาวของกลุมชาติพันธุตามแนว
ชายแดนไทย-ลาว มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความหลากหลายพันธุขาวและศึกษาถึงองคความรูพื้นบานกับรูปแบบการใช
ประโยชน และการอนุรักษพันธุขาวของกลุมชาติพันธุตามแนวชายแดนไทย-ลาว ผลการศึกษาพบวากลุมชาติพันธุพื้นที่สูงมี
การใชประโยชนจากขาวทั้งในดานเปนอาหารหลัก ประกอบพิธีกรรม ความเชื่อ ใชเลี้ยงสัตว รวมทั้งใชแลกเปลี่ยนปจจัยในการ
ดํารงชีวิตอื่นๆ ขณะที่กลุมชาติพันธุไทพื้นราบมีการปลูกเพื่อการขายเพิ่มมากขึ้น จึงทําใหกลุมชาติพันธุมีการอนุรักษพันธุขาว
โดยในกลุมชาติพันธุอาขามีการปลูกขาวในชุมชนปจจุบันอยู 6 สายพันธุ กลุมชาติพันธุไทยวนมีการปลูกอยู 6 สายพันธุ และ
กลุมชาติพันธุไทลื้อปลูกอยู 5 สายพันธุ
Local Knowledge of Conservation and Utilization of Rice Diversity among Ethnic
Communities along the Thai - Lao Boarder
S. Chunta1, P. Tiputai1, K. Jantarapron1 and W. Unprasert2
1
Wiangkean Hospital, Wiangkean, Chiang Rai 57310, 2Biodiversity and Indigenous Knowledge for Sustainable
Development Studies Center, Faculty of Social Science, Chiang Mai University, Muang, Chiang Mai 50200

This research had the objectives to survey rice diversity and study local knowledge of conservation and
utilization of rice diversity among ethnic communities along the Thai - Laos boarder. The research
determined that highland ethnic groups utilize rice in food, religious beliefs and rituals, pet food and for
exchange of important items for living whereas the Tai ethnic groups of the lowland cultivate rice more for
sale. The ethnic groups conserve rice diversity. The Arkha cultivate 6 types, Tai Youn cultivate 6 types and
Tai Lue cultivate 5 types.
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พฤกษศาสตรพื้นบานในบริเวณเขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย
สิริวรรณ สุขศรี1 (นักศึกษา), ศิรประภา เปรมเจริญ2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
สาขาพฤกษเศรษฐกิจ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
2
สาขาสัตววิทยา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140

จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพฤกษศาสตรพื้นบาน ระหวางเดือนมีนาคม 2544 ถึงเดือนเมษายน 2545 โดยการสอบถามขอมูล
เกี่ยวกับชื่อทองถิ่นและการใชประโยชนของพรรณพืชจากประชากรในทองถิ่นจํานวน 198 ครัวเรือน จาก 4 หมูบาน พบวา พืช
ที่ชุมชนทองถิ่นนํามาใชประโยชนมีทั้งสิ้น 67 วงศ 162 สกุล และ 225 ชนิด โดยวงศที่มีการใชประโยชนมากที่สุด คือ วงศเปลา
วงศนอยหนา และวงศมะเดื่อ ตามลําดับ โดยใชประโยชนเปนพืชอาหารมากที่สุด จํานวน 107 ชนิด รองลงมาเปนพืชสมุนไพร
จํานวน 76 ชนิด พืชที่ใชประโยชนดานอื่น จํานวน 51 ชนิด เปนไมทอนและไมกอสราง จํานวน 12 ชนิด การศึกษาความหลาก
ชนิดของพรรณพืชและลักษณะโครงสรางสังคมพืชบางประการ โดยใชวิธีวางแปลงตัวอยางขนาด 10x10 เมตร จํานวน 22
แปลง เพื่อศึกษาไมตน ขนาด 4x4 เมตร เพื่อศึกษาลูกไม และขนาด 1x1 เมตร เพื่อศึกษาไมพื้นลาง พบพันธุไมในแปลง
ตัวอยางทั้งหมด 56 วงศ 113 สกุล 146 ชนิด โดยเปนไมพื้นลาง 16 วงศ 24 สกุล 22 ชนิด ลูกไม 14 วงศ 19 สกุล 22 ชนิด
และไมตน 38 วงศ 70 สกุล 89 ชนิด วงศที่พบจํานวนชนิดมากที่สุด คือ วงศเปลา 11 ชนิด วงศมะเดื่อ 9 ชนิด และวงศยาง 8
ชนิด ตามลําดับ โดยโครงสรางสังคมของไมพื้นลางจะมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลอยางเห็นไดชัด ความสัมพันธระหวางการ
ใชประโยชนจากพรรณพืชและลักษณะสังคมพืช พบวา กลุมที่ไดรับผลกระทบจากการใชประโยชนมากที่สุดคือกลุมพืชที่ใช
ประโยชนจากหนอและเหงา นอกจากนี้ยังพบวา คุณสมบัติทางเคมีของดินมีความสัมพันธกับความหลากชนิดของพืช โดย
ดอนหมอทองมีความหลากชนิดของพืชนอยกวาดอนสวรรค ซึ่งสัมพันธกับการวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีของดิน เนื่องจากดิน
ของดอนหมอทองมีความสมบูรณนอยกวาดินของดอนสวรรค
Ethnobotany in Bung Khong Long Non-Hunting Area, Nong Khai Province
S. Suksri1 (Graduate Student), S. Premcharoen 2 (Thesis Advisor)
1
Programme of Economic Botany, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Nakhon Pathom 73140
2
Zoology Section, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Nakhon Pathom 73140

Ethnobotany in Bung Khong Long Non-Hunting Area, Chang Wat Nong Khai, was investigated from March
2001 to April 2002. It was found that plant species in the study area comprised 67 families, 162 genera and
225 species. There were 198 households from 4 villages of stake holders that utilized these plant species.
Within these species, 122 species were used as edible plants, 77 species as medicinal plants, 39 species for
other purposes and 12 species as construction wood. The plant families most utilized were Euphorbiaceae,
Annonaceae and Moraceae. A study of plant species diversity and plant community structure was carried out
by the quadrant method. Twenty-two plots of 10x10 meters were laid out to determine trees, while plots of
4x4 meters and 1x1 meter were established to determine sapling and undergrowth species, respectively. The
research found 56 families, 113 genera and 144 species in the plots. 16 families, 24 genera and 22 species
were undergrowth species, 14 families, 19 genera and 22 were sapling species, and 38 families, 70 genera
and 89 species were tree species. Most tree species belonged to the families Euphorbiaceae (11 species),
Moraceae (9 species) and Dipterocarpaceae (8 species). The structure of undergrowth species showed
seasonal changes. Study of the relationship between ethnobotany and plant community structure showed that
rhizomatous plant species were mostly affected because they were favored for utilization. Plant species
diversity tended to relate to forest soil chemical properties. Don Savon had higher diversity than Don Mor
Tong because the first area had greater soil fertility than the latter area.
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การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศบนพืน้ ที่ดินเค็มหลังการฟนฟู ณ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
เฉลิมพล เกิดมณี1, สมควร สุพร2, ศิระ สินพิจารณ2, ลลิตตา เล็กเลิศขํา2, วัลยา ลาภสาร2, ศักดิ์ดา เจริญจารุวงศ2, รัตติยาภรณ คําทราย2,
ประภัสสร บุษหมัน่ 2, สุริยันตร ฉะอุน 1, ประเดิม วนิชนานันท1, สมบัติ สุขมณี3 และ รื่นฤดี มนัสกุล4
1
ศูนยพันธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120, 2คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000, 3มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ สาธร กรุงเทพฯ 10120, 4ศูนยสงเสริมการเพาะชํากลาไมและปลูกปาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ 1 (มหาสารคาม) อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160

การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศบนพื้นที่ดินเค็มหลังการฟนฟูพื้นที่ตนน้ําเสียวใหญ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พื้นที่
ประกอบดวยระบบนิเวศ 3 ลักษณะ คือ ระบบนิเวศที่ 1: พื้นที่ดินเค็มกอนฟนฟู ระบบนิเวศที่ 2: พื้นที่ดินเค็มหลังการฟนฟูดวย
ไมคลุมดิน ระบบนิเวศที่ 3: พื้นที่ดินเค็มหลังการฟนฟูดวยไมยืนตน โดยทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธของ
วงจรเกลือ น้ํา และคารบอน ในฤดูแลงและฤดูฝน พบวา วงจรเกลือในฤดูแลงมีการซึมของเกลือขึ้นสูผิวดิน โดยมีระดับความ
เค็มสูงสุดที่ผิวดิน และความเค็มลดลงที่ระดับ 50 และ 100 เซนติเมตร ตามลําดับ ในขณะที่วงจรเกลือในฤดูฝนไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติในระดับความลึกที่แตกตางกัน ในฤดูแลงความเค็มที่ผิวดินในระบบนิเวศที่ 1 มีความเค็มสูงสุดที่ 137 มิลลิ
โมลลาร (มากกวาระดับความเค็มของน้ําทะเลประมาณ 2.4 เทา) และระดับความเค็มลดลงในระบบนิเวศที่ 2 และ 3 ตามลําดับ
วงจรน้ําพบวา ระบบนิเวศที่ 2 มีคาความชื้นในดินสูงสุดและคาความชื้นสัมพัทธในอากาศต่ําสุด ซึ่งแสดงถึงความสามารถของ
พืชคลุมดินในการปกปองการเคลื่อนตัวของน้ําเค็มขึ้นสูผิวดิน วงจรคารบอนของระบบนิเวศที่ 3 มีปริมาณคารบอนไดออกไซด
ในอากาศต่ําสุด ซึ่งเกิดจากการที่พืชดูดคารบอนไดออกไซดในอากาศเพื่อใชในการสังเคราะหแสง และพบจุลินทรีย 5 กลุมที่
เจริญบนพื้นที่ดินเค็ม จุลินทรียเหลานี้มีสวนสําคัญในการยอยสลายอินทรียวัตถุเปนฮิวมัสและแตกประจุของเกลือใหไมแสดง
ความเค็ม ดังนั้นระบบนิเวศที่ 3 จึงควรเปนระบบนิเวศที่มีความเหมาะสมในการรักษาสมดุลของธรรมชาติบนพื้นที่ดินเค็มอยาง
ยั่งยืน
Ecological Changes on Recovered Saline Land at Borabu, Mahasarakham
C. Kirdmanee1, S. Supon2, S. Sinpijan2, L. LekLestkam2, W. Lapsan2, S. Charoengcharuwan2, R. Kamsriy2, P. Busmun2,
S. Cha-um1, P. Wanichananan1, S. Sukmanee3 and R. Manaskul4
1
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, National Science and Technology Development Agency,
Patumthani 12120, 2Faculty of Technology, Mahasarakham University, Mahasarakham 44000, 3Rashaplu Institute
Foundation, Sathon, Bangkok 10120, 4The Reforestation and Extension Project in the Northeast of Thailand, Forest
Nursery Center, Chiang Yeun, Mahasarakham 44160

Ecological changes in saline land at Borabu Mahasarakham province were evaluated in 3 ecosystems.
Ecosystem I is saline land before recovery. Ecosystem II is saline land cultivated with ground cover.
Ecosystem III is saline land cultivated with salt-tolerant trees. Changes and relations of salt, water and
carbon cycles were monitored in the rainy and dry seasons. The salt in the dry season was distributed
continuously to the surface area. In the dry season, the salinity level was highest at 0 cm soil depth followed
by 50 and 100 cm soil depths, respectively. There was no significant difference in salinity level at different
soil depths in the rainy season. The salinity level at the surface in the dry and rainy seasons was highest in
ecosystem I followed by ecosystems II and III. In regard to the water cycle, ecosystem II showed the highest
soil water content and the lowest air relative humidity. This result indicated that the ground cover in
ecosystem II has the advantage of inhibiting saline water distribution. In regard to the carbon cycle, the
lowest CO2 level was found in ecosystem III. This result indicates the effect of CO2 absorption by plants
during photosynthesis. In addition, ecosystem III showed 5 groups of soil microorganisms which is
advantageous for increasing humus in soil to decrease the salinity level. Thus, ecosystem III should be a
sustainable ecosystem for saline land.
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การศึกษาวิวฒ
ั นาการของขาวปลูกของไทยโดยใชขอมูลจากการวิเคราะห DNA : การศึกษาอัลลีลของ
ยีนแวคซีที่ระบุโดยไมโครแซทเทลไลทและเบสเริม่ ตนของอินทรอน 1 และการแสดงออกของยีนแวคซี
ในระดับโปรตีนและเอ็มอารเอ็นเอในขาวเหนียวและขาวเจา
ปรีชา ประเทพา
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

แปงที่เปนองคประกอบของเมล็ดขาวมี 2 ชนิด คือแปงอมิโลสและแปงอมิโลเพ็กติน โดยมียีนแวคซีทําหนาที่ควบคุมการสราง
แปงอมิโลสดวยการสรางเอ็นไซม granule-bound strach synthase (GBSS) ซึ่งมีบทบาทในการสรางแปงชนิดอมิโลสใน
เอ็นโดสเปรมของเมล็ดขาว บริเวณดาน 5’ un-translated region (5’UTR) ของยีนนี้มีไมโครแซทเทลไลทแบบ CT (หรือ
เรียกวา wx microsatellite) ที่จัดแบงเปนอัลลีลตางๆ ไดตามจํานวนซ้ําของ CT นักวิจัยขาวจึงไดศึกษาความสัมพันธระหวางอัล
ลีลของ wx microsatellite กับปริมาณอมิโลสในพันธุขาวที่อนุรักษไวในประเทศของตนเอง พันธุขาวของไทยไดมีรายงานผล
การศึกษาแลว 68 พันธุ ในขณะที่พันธุขาวของไทยมีไมนอยกวา 3,500 สายพันธุ ประกอบกับผลจากการศึกษาในขาวพบวา
เกิดการผันแปร (mutation) ของเบสเริ่มตนบริเวณรอยตอของ exon 1 - intron 1 จาก G เปน T ทําใหพันธุขาวดังกลาวที่มีการ
แสดงออกของยีนนี้ลดลงเมื่อเทียบกับพันธุขาวที่มีเบสเปน G ผลที่ตามมาคือพันธุขาวเจาที่มีการแปรผันของเบสตําแหนงนี้มี
ปริมาณอมิโลสต่ํา (<19%) และที่นาสนใจคือพันธุขาวเหนียวและพันธุขาวเจาที่มีปริมาณอมิโลสต่ําพบวามีเบสที่ตําแหนง
ดังกลาวเปน T ยังไมมีการศึกษาการแสดงออกของยีนอยางจริงจังแมวาไดศึกษาการแสดงออกของยีนในระดับโปรตีนมาบางใน
ขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15 โครงการวิจัยนี้จึงศึกษาอัลลีลที่ระบุโดย wx microsatellite แบบ CT และเบสเริ่มตน
ของอินทรอน 1 ของยีนแวคซีในขาวพันธุพื้นบานของไทยเพิ่มเติมโดยเฉพาะอยางยิ่งขาวพันธุที่มีปริมาณอมิโลสสูงเพื่อใช
ประโยชนในการวินิจฉัยกลุมขาวที่มีปริมาณอมิโลสแตกตางกันโดยใชดีเอ็นเอเครื่องหมายนี้ นอกจากจะทําการศึกษาการ
แสดงออกของยีนแวคซีในขาวเหนียวและขาวเจากลุมอมิโลสต่ําโดยศึกษาการแสดงออกของยีนในระดับโปรตีนและระดับ
mRNA
The wx Microsatellite Allele and G to T Mutation at the 5’ Splice Site of the First
Intron in the Rice Waxy Locus, Amylose Content in Thai Rice Germplasm and Waxy
Gene Expression at Protein and mRNA Levels
P. Prathepha
Department of Biotechnology, Faculty of Technology, Mahasarakham University, Muang, Mahasarakham 44000

Rice starch is composed of amylose and amylopectin. Amylose is the most important grain constituent that
influences rice end-use quality. Amylose content is primarily controlled by the Waxy gene, encoding
granule-bound starch synthase (GBSS). This enzyme is a key enzyme for amylose synthesis in endosperm
and pollen of rice. Polymorphism of the wx microsatellite allele classes (the number of CT repeats) in the
rice Waxy gene has been reported. Further, variation in the wx microsatellite allele can be used as a DNA
marker for identification of rice varieties and for classification of rice varieties with different amylose
content. From my previous studies, 68 rice varieties in Thailand were investigated and reported to science.
However, some important questions about the correlation between the number of CT repeats and amylose
content still remain for Thai rice germplasm. The rice Waxy gene is characterized by two functional alleles,
Wxa (GG) and Wxb (GT). These two functional alleles were initially defined on the basis of the amount of
Wx protein that is accumulated in the mature seed. Seeds with Wxa contain levels of Wx protein about 10fold higher than those with Wxb. Furthermore, examination of Waxy protein and mRNA levels of rice
cultivars was carried out. It was found that low amylose cultivars accumulated substantial amounts of
unspliced Wx transcripts that still contain intron1, whereas high amylose cultivars do not contain unspliced
transcripts. These findings suggested that the low amylose cultivars with Wxb allele may have defects in
splicing. Recently, Thai rice varieties were investigated by the author and it was found that waxy rice and
non-waxy rice with low-amylose content contained a single base change as reported by other scientists.
However, a preliminary study on the expression of this allele was carried out in some Thai jasmine rice,
KDML105 and RD15, at the protein level. All Thai waxy- and non-waxy rice with low amylose content
contained the allele Wxb, while the intermediate and high amylose content rice carried the allele Wxa,
Therefore, further study of the molecular basis of the difference in the expression levels of these alleles at
protein and mRNA levels should be conducted.
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สารสกัดราแมลงที่มคี ุณสมบัติในการควบคุมตัวเพลี้ย
แพททริเซีย วัตต1, มาลี ตั้งระเบียบ2 และ ภัทรนันท อิทธิวรพงศ1
1
ศูนยพันธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ หนวยวิจัยกลางไปโอเทค ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี 12120
2
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตลําปาง อ.เมือง จ.ลําปาง 52000

เพื่อทดแทนการใชยาปราบศัตรูพืชที่เปนสารเคมีดวยสารควบคุมแมลงจากธรรมชาติ เราไดทําการสํารวจเชื้อราแมลงที่เก็บ
รวบรวมไว ณ BIOTEC Culture Collection เพื่อดูความเปนพิษของเชื้อราเหลานี้ โดยทําการเลี้ยงเชื้อราแมลงและทําการสกัด
สารประกอบดวย ไดคลอโรมีเทนและเมทธานอลในอัตราสวน 1:1 สารสกัดที่ไดจะถูกนําไปวิเคราะหความเปนพิษตอเซลลแมลง
การศึกษาความเปนพิษกอใหเกิดประโยชนมากตอการพัฒนาวัสดุชีวภาพและการตรวจสอบผลิตภัณฑธรรมชาติ ซึ่งในปจจุบัน
วิธีการทดสอบนี้จัดเปนวิธีมาตรฐาน (USP24, ISO 10993) ในการตรวจสอบขั้นตนตอผลิตภัณฑใหมๆ ในขณะนี้เรามีสารสกัด
จากเชื้อราแมลง 63 ชนิด ที่มีความเปนไปไดวานาจะสามารถพัฒนาเปนยาควบคุมศัตรูพืชทางชีวภาพได โดยเราไดทําการ
ทดสอบตัวอยางเหลานี้กับแมลงศัตรูพืชไรที่เปนที่รูจัก 2 ชนิดคือ Myzus persicae และ Macrosiphum euphorbiae. พบวาสาร
สกัดจากเชื้อราแมลง 7 ตัว มีความเปนพิษตอแมลงที่ระดับความเขมขนนอยกวา 20 ppm (20 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร) ซึ่งไดมา
จาก Beauveria sp. BCC 2120, Paecilomyces javanicus BCC 2152, Paecilomyces tenuipes BCC 1895, Verticillium
hemipterigenum BCC 1449, Beauveria sp. BCC 2119, Torrubiella hemipterigena BCC 2029 และ Hirsutella
formicarum BBC 2326. โดยแมลง Macrosiphum euphorbiae มีความไวตอสารสกัดราแมลง 5 ตัวแรกที่กลาวมาขางตน
ในขณะที่ Myzus persicae มีความไวตอสารสกัดราแมลง 3 ตัวหลัง ความจําเพาะตอชนิดของแมลงไดถูกยืนยันจากสารสกัด
ของ Beauveria sp. BCC 2119 ที่ใหผลความเปนพิษตอแมลงทั้งสองชนิดที่ความเขมขน 20 ppm. เราเชื่อวาการคนพบนี้
นาจะมีสวนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสารควบคุมแมลงศัตรูพืชจากธรรมชาติไดตอไป
Extracts of Cultured Insect Fungi as Biopesticides against Aphids
P Watts1, M. Thungrabeab2, P. Ittiworapong1
1
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), Klong 1, Pathumthani 12120 2Rajamangala
Institute of Technology (RIT) Lampang Agricultural Research and Training Center, Lampang 52000

To support the worldwide movement to replace chemical pesticides with natural pesticides we have surveyed
the large collection of entomopathogenic Insect Fungi stored here at the BIOTEC Culture Collection for
cytotoxicity. Whole cultures of fungi were cultured and extracted with dichloromethane:methanol (1:1).
This extract was then assayed with insect cells for cytotoxicity. Cytotoxicity studies are very necessary areas
of research in support of biomaterial development and identification of useful natural products. They are
now accepted as the first step in the screening for new products (USP 24; ISO 10993). Thirty-six extracts
that offered potential for further development as biopesticides were assayed to identify the LC50 against 2
well-known agricultural pests, the aphids, Myzus persicae and Macrosiphum euphorbiae. Seven of the insect
fungus extracts were toxic at a very low concentration of < 20 ppm (20μg/ml). These were extracts from
Beauveria sp. BCC 2120, Paecilomyces javanicus BCC 2152, P. tenuipes BCC 1895, and Verticillium
hemipterigenum BCC 1449, Beauveria sp. BCC 2119, Torrubiella hemipterigena BCC 2029, and Hirsutella
formicarum BBC 2326. The insect pests Macrosiphum euphorbiae and Myzus persicae were sensitive to the
first 5 and the last 3 extracts, respectively. Insect selectivity was supported by the fact that only one of the
extracts, Beauveria sp. BCC 2119, was toxic to both insects at the low dose of 20 ppm. We believe these
findings offer support for further development as potential biopesticides.

รวมเลมบทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 7
13-16 ตุลาคม 2546 โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว จ.เชียงใหม

145

การจําแนกชนิด และการศึกษาสมบัตขิ องโพลิเมอรจากเชื้อราในประเทศไทย
ศิริพร หมาดหลา1, ภาวดี เมธะคานนท2, มาลินี ประสิทธิศ์ ิลป2 และ กัญญวิมว กีรติกร1
1
หนวยปฏิบัติการวิจัยกลางไบโอเทค 113 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120, 2ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

จากการศึกษาองคประกอบทางเคมีของโพลิเมอรจากเชื้อราตัวแทนจํานวน 16 สายพันธุ สามารถแบงกลุมของโพลิเมอรไดเปน
3 กลุมหลัก คือ 1) polysaccharide - protein complex (โพลิเมอรที่ไดจาก Fusarium coccophilum ) 2) โฮโมโพลิแซคคาไรด
ชนิดกลูแคน (โพลิเมอรที่ไดจาก Cookenai tricholoma, Hypocreall tamurai, Gibellula pulchra, Aschersonia samoensis,
Cordyceps nipponica, Hymenostilbe sp. และ Akanthomyces pistillariiformis) และ 3) เฮทเทอโรโพลิแซคคาไรดที่มีน้ําตาล
กลูโคส แมนโนส และกาแลคโตส เปนองคประกอบหลักในโมเลกุล (โพลิเมอรที่ไดจาก Torrubiella tenuis, Cordyceps
dipterigena, Phytocordyceps sp., Paecilomyces tenuipes, Hirsutella sp., Metarhizium anisoplia var. majus, Beauveria
bassiana and Zygosporium masonii) การวิเคราะหน้ําหนักโมเลกุลดวยเทคนิค Gel Permeation Chromatography (GPC)
พบวาโพลิเมอรที่ไดมีคาน้ําหนักโมเลกุลอยูในชวง 2.8 x 103 ถึง 1.19 x 107 ดาลตัน จากการศึกษาความสามารถในการละลาย
ของโพลิเมอรในตัวทําละลายตางชนิด (น้ํา, ไดเมธิลซัลฟอกไซด, อะซิโตไนไตรล, เอธานอล และเฮกเซน) พบวาโพลิเมอรที่ได
จาก Fusarium coccophilum และ Cordyceps dipterigena สามารถละลายไดในน้ําเทานั้น ในขณะที่โพลิเมอรจากเชื้อราสาย
พันธุอื่นๆ สามารถละลายไดทั้งในน้ํา และไดเมธิลซัลฟอกไซด ในระดับที่แตกตางกัน โพลิเมอรที่ไดไมมีความเปนพิษตอเซลล
หนู (mouse fibroblasts: L929) และเซลลมนุษย (normal dermal human fibroblasts: NHF) จากผลการศึกษาหาสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพ พบวาโพลิเมอรที่ไดจาก Fusarium coccophilum มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลลมะเร็ง (NCI-H187 ) และเชื้อ
รา (Candida albicans) และยังพบวาโพลิเมอรที่ไดจาก Cordyceps dipterigena, Metarhizium anisopliae var. majus,
Hirsutella sp., Paecilomyces tenuipes, Cookenia tricholoma และ Zygosporium masonii มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของ
ไวรัสที่กอโรคเริมไดอีกดวย
Characterization of Polymers Produced by Selected Fungi
1

S. Madla , P. Methacanon2, M. Prasitsil2 and K. Kirtikara1
1
BIOTEC Central Research Unit, 113 Thailand Science Park, Phahonyothin Road, Klong 1, Klongluang,
Pathumthani 12120, 2National Metal and Materials Technology Center, 114 Thailand Science Park, Phahonyothin
Road,
Klong 1, Klongluang, Pathumthani 12120

The chemical compositions of polymers produced from 16 selected fungi found in Thailand were studied
using various techniques. The results categorized the polymers into 3 groups: i) polysaccharide-protein
complex (polymer produced by Fusarium coccophilum) ii) homopolysaccharide (glucan) (polymers
produced by Cookenia tricholoma, Hypocrella tamurai, Gibellula pulchra, Torrubiella tenuis, Aschersonia
samoensis, Cordyceps nipponica, Hymenostilbe sp. and Akanthomyces pistillariiformis) and iii)
heteropolysaccharide containing mainly glucose, mannose and galactose (polymers produced by Cordyceps
dipterigena, Phytocordyceps sp., Paecilomyces tenuipes, Hirsutella sp., Metarhizium anisopliae var. majus,
Beauveria bassiana and Zygosporium masonii). The molecular weights of the polymers estimated by Gel
Permeation Chromatography (GPC) coupled with refractive detector were in the range of 2.8 x 103 – 1.19 x
107 Da. Solubility of the polymers was tested in various solvents (water, dimethyl sulfoxide (DMSO),
acetronitrile, ethanol and hexane). Apart from the polymers produced from Fusarium coccophilum and
Cordyceps dipterigena, which were only soluble in water, those from other fungi were soluble in water and
DMSO to different degrees. The polymers were non-toxic to mouse fibroblasts (L929) and normal human
dermal fibroblasts (NHF). The biological properties of the samples were also investigated. It was found that
polymer from Fusarium coccophilum showed anti-cancer (NCI-H187) and antifungal (Candida albicans)
activities. In addition, the polymers from Cordyceps dipterigena, Metarhizium anisopliae var. majus,
Hirsutella sp., Paecilomyces tenuipes, Cookenia tricholoma and Zygosporium masonii exhibited anti-HSV-1
activity.
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การพัฒนา anti-metastasis assay และการตรวจสอบสารที่มพี ิษ (cytotoxicity test) ตอเซลลมนุษย
เพื่อการตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
โชติกา สุญาณเศรษฐกร และ กัณวัฒน ดานวิเศษกาญจน
ศูนยพนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

หองปฏิบัติการตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioassay laboratory, BIOTEC) ไดมีการพัฒนาวิธีการตรวจสอบหาสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพขึ้นใหมอีกสองวิธีคือ anti-metastasis assay และ cytotoxicity test ตอเซลลมนุษย anti-metastasis assay ได
ถูกพัฒนาโดยดัดแปลงมาจาก Transwell Invasion Assay ของ Khutson et al. (1996) เพื่อใชคนหายาที่มีความสามารถในการ
ยับยั้งมะเร็งระยะคุกคาม โดยใชเซลล HT-1080 (fibrosarcoma) เปนเซลลทดสอบ ซึ่งจํานวนเริ่มตนที่เหมาะสมในการเลี้ยงคือ
2.0x105 เซลลตอหนึ่ง transwell และ incubate เซลล 18 ชั่วโมง นอกจากนี้ไดพัฒนาวิธีการวัดปริมาณ invading cells โดยใช
การวัดคาการดูดกลืนแสงของ MTT metabolites แทนการนับซึ่งเปนวิธีการเดิม ขณะนี้อยูในขั้นตอนการทดสอบวิธีการใหมที่ได
กับยาที่เคยไดรับการทดสอบวามีฤทธิ์ยับยั้ง cell invasion การตรวจสอบสารที่มีพิษ (cytotoxicity test) ตอเซลลมนุษยแบบ in
vitro โดยการวัดปริมาณ ATP ที่ endpoint เพื่อดูเปอรเซนตการรอดชีวิตของเซลล เปนวิธีหนึ่งที่ชวยลดขั้นตอนการทดสอบ
ความเปนพิษในสัตวทดลอง ซึ่งไดพัฒนาการทดสอบจากที่ทําในหลอดทดลอง (Wakuri et al., 1993) ใหอยูในรูป 96 wells
format โดยใชเซลล HL-60 (acute promyelocytic leukemia) จํานวน 5x104 เซลลตอหนึ่งหลุม ซึ่งเปนจํานวนที่เหมาะสมใน
การทดสอบ เมื่อทดสอบวิธีการใหมที่ไดกับสารตางๆ เชน sodium, chloride, aspirin, ethanol และ phenol ไดคา IC50 ของสาร
เหลานี้เทากับ 17.8, 3.1, 20 และ 7.1 mM ตามลําดับ ซึ่งใกลเคียงกับ 20, 9, 20 และ 5 mM ที่ไดจากวิธีการเดิมตามลําดับ
ผูวิจัยจะทําการตรวจสอบความถูกตองแมนยําของวิธีการใหมนี้โดยทดสอบกับสารเคมีเพิ่มเติมตอไป
Development of an Anti-metastasis Assay and a Cytotoxicity
Test Using a Human Cell Line for Screening of Natural Products
C. Suyarnsestakorn and K. Danwisetkanjana
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, 113 Paholyothin Rd., Klongluang, Pathumthani 12120

To support bioactive compound research in Thailand, two additional tests are being developed in the
Bioassay laboratory at BIOTEC. A colorimetric anti-metastasis assay modified from the transwell invasion
assay (Khutson et. al., 1996) was developed to use for screening compounds that specifically target invading
tumors. For the assay using HT-1080 cells (fibrosarcoma), we found optimal seeding density and incubation
time at 2.0×105 cells/transwell and 18 hours, respectively. Instead of measuring cell invasion by the cell
counting method used in the traditional assay, we developed an MTT assay, which showed good correlation
with the original method. We are currently testing the newly developed assay with various drugs known to
inhibit cell invasion. An in vitro cytotoxicity test against human cells is being developed to reduce the use of
animal testing; this method employs the ATP content at endpoint as a marker for the viability of HL-60 cells
(acute promyelocytic leukemia). We modified the HL-60 cytotoxicity test from the original test tube method
into a 96-well format, using 5.0 × 105cells/50 μl/test, which provides sufficient sensitivity. We tested this
newly developed assay, with different chemicals, such as sodium chloride, aspirin, ethanol and phenol and
obtained IC50 values comparable to the original method (17.8, 3.1, 20 and 7.1 mM versus 20, 9, 20 and 5
mM, respectively). Additional compounds will be tested to further ensure the sensitivity and accuracy of the
96-well format method.

รวมเลมบทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 7
13-16 ตุลาคม 2546 โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว จ.เชียงใหม

147

ผลของ sucrose ตอการผลิตเอนไซมยอยคารโบไฮเดรตจากเชื้อราที่พบในประเทศไทย
เบญจพร บัวบาน, อุกฤษฎ รัตนโฉมศรี, พงษสุดา ผองธัญญาและ กัญญวิมว กีรติกร
ศูนยพนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เชื้อราที่ถูกคัดแยกจากแหลงตางๆ ทางธรรมชาติในประเทศไทยทั้ง 6 กลุมคือ เชื้อราที่ขึ้นบนขอนไมผุในปา เชื้อราที่ขึ้นบน
เนื้อเยื่อพืช เชื้อราที่ขึ้นบนเมล็ดพืช เชื้อราที่พบในทราย เชื้อราที่พบในดิน และเชื้อราที่พบในมูลสัตว สามารถผลิตเอนไซมยอย
คารโบไฮเดรตได ซึ่งไดแก เอนไซมเซลลูเลส เอนไซมไซแลนเนส เอนไซมอะไมเลส และเอนไซมอินเวอรเทส การตรวจสอบ
เอนไซมดังกลาวใชวิธีที่ถูกปรับปรุงใหมซึ่งเชื้อราสามารถเจริญและผลิตเอนไซมในอาหารเหลวและใชการตรวจสอบกิจกรรม
ของเอนไซมกับสับสเตรทที่เหมาะสม จากการคัดเลือกสูตรอาหารที่สามารถตรวจสอบเอนไซมทั้ง 4 ชนิด พบวาอาหารเหลว
wheat bran soy bean sucrose broth (WSSu) เปนสูตรอาหารที่เชื้อราสามารถเจริญและผลิตเอนไซมทั้งหมดไดซึ่งเนื่องจากมี
wheat bran และ soy bean ซึ่งเปนแหลงคารบอนและไนโตรเจนที่สมบูรณโดยเฉพาะอยางยิ่งน้ําตาล sucrose ที่เปนตัว
เหนี่ยวนําที่ดีสําหรับการผลิตเอนไซมอินเวอรเทส อยางไรก็ตามสูตรอาหารดังกลาวอาจไมเหมาะสมสําหรับการผลิตเอนไซมที่
ไมตองการ sucrose เปนตัวเหนี่ยวนํา เชน เอนไซมเซลลูเลส เอนไซมไซแลนเนส และเอนไซมอะไมเลส ดังนั้นจึงศึกษาผล
ของน้ําตาล sucrose ที่เปนองคประกอบในอาหาร WSSu ตอการผลิตเอนไซมยอยคารโบไฮเดรตเปรียบเทียบกับสูตรอาหาร
wheat bran soy bean broth (WS) ที่ไมมีน้ําตาล sucrose จากการวิจัยพบวากิจกรรมของเอนไซมเซลลูเลส เอนไซมไซแลน
เนส และเอนไซมอะไมเลส ที่วัดในรูปขนาดของ clear zone ในอาหาร WSSu มีระดับต่ํากวาในอาหาร WS ในขณะที่กิจกรรม
กรรมของเอนไซมอินเวอรเทสมีระดับสูงกวาเมื่อผลิตในอาหาร WSSu ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากน้ําตาล sucrose ใน WSSu มีผลทํา
ใหเกิด catabolic repression ทําใหมีการผลิตเอนไซมเซลลูเลส เอนไซมไซแลนเนส และเอนไซมอะไมเลส ในระดับต่ํา และเปน
ตัวเหนี่ยวนําที่ดีสําหรับการผลิตเอนไซมอินเวอรเทสเพียงชนิดเดียว ดังนั้นสูตรอาหาร WS จึงเหมาะสําหรับการเจริญและผลิต
เอนไซมเซลลูเลส เอนไซมไซแลนเนส และเอนไซมอะไมเลส จากเชื้อราและสามารถลดระยะเวลาการผลิตจาก 7 วันเหลือ 5 วัน
ที่ 25 oC สวนสูตรอาหาร WSSu ยังเหมาะสําหรับการผลิตเอนไซมอินเวอรเทส
Effects of Sucrose on Carbohydrase Enzyme Production by Fungi in Thailand
B. Buaban, U. Rattanachomsri, P. Pongtanya and K. Kirtikara
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, 113 Thailand Science Park, Paholyothin Rd.,
Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120

Xylaria, endophytes, seed fungi, sand fungi, soil fungi and dung fungi isolated from several parts of Thailand
were rountinely tested for carbohydrase enzymes, i.e., cellulase, xylanase, amylase and invertase, by our
modified enzyme screening methods. In these methods, all isolates were grown in liquid culture and the
supernatant was subsequently assayed for enzyme activities. The medium formula, named wheat bran soy
bean sucrose broth (WSSu), was first selected as effective medium which promoted fungal growth and
enzyme production. All screened enzymes were detected in the cultures of fungal isolates. Although in
WSSu, wheat bran and soy bean provided abundant carbon and nitrogen, respectively, this medium also has
a high sucrose level which might not be appropriate for the production of sucrose independent enzymes, such
as cellulase, xylanase and amylase. Therefore, this study focused on the effects of sucrose in the WSSu
medium on carbohydrase enzyme production compared to wheat bran soy bean broth without sucrose (WS).
From our results, cellulase, xylanase and amylase activities, measured as the size of clear zones, of fungi
grown in the WSSu were substantially lower than in WS medium, while invertase activites were greater. We
propose that sucrose might cause catabolic repression resulting in low levels of cellulase, xylanase and
amylase production and was a good inducer only for the invertase. Therefore, we concluded that the WS
medium is more suitable for screening of cellulase, xylanase and amylase in all groups of fungi mentioned
above, while WSSu is suitable for growing fungi for invertase screening. The cultivation time for enzyme
screening could be reduced from 7 days in WSSu to 5 days in WS medium under aerobic conditions at 25 oC.
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สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราในประเทศไทย
จักรพงศ อินทรอุดม, ชะวะนี ศิรชิ ัยวัฒน, Masahiko Isaka, ปทมา พิทยขจรวุฒ,ิ ประสาท กิตตะคุปต, รัชดา หริตกุล, สุทธิชัย อินทมาตร
, วาระดี วงศสวัสดิ์ และ ยอดหทัย เทพธรานนท
ศูนยพนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

ศึกษาองคประกอบทางเคมีของเชื้อราที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่นาสนใจ โดยผานกระบวนการหมัก และ/หรือ สกัดแยกสารให
บริสุทธิ์ และหาโครงสรางทางเคมีของสารโดยวิธีทางสเปกโตรสโคปนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแแนนซ สเปกโตรสโคป (Nuclear
Magnetic Resonance spectroscopy) นอกจากนั้นยังศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสาร รวมถึงทดสอบฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของสาร แบบ in vitro กับเชื้อมาลาเรีย, เชื้อวัณโรค, เชื้อโรคเริม, เซลลมะเร็ง และ เชื้อรา
Bioactive Compounds from Thai Microorganisms
C. Intraudom, C. Sirichaiwat, M. Isaka, P. Pittayakhajonwut, P. Kittakoop, R. Chanpen, S. Intamas, V. Wongsawad, and
Y. Thebtaranonth
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, 113 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120

Bioactive substances from Thai microorganisms have been isolated employing the activity guided technique
and their chemical structures have been determined by spectroscopic and chemical methods. Biological
activity screening of the isolated compounds against Plasmodium falciparum, Mycobacterium tuberculosis,
herpes-simplex virus-1, cancer (KB and BC) cell lines and the fungus Candida albican is being conducted.
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การอนุรักษและขยายพันธุไมดอกหอมพื้นเมืองที่หายากและใกลจะสูญพันธุ
ปยะ เฉลิมกลิ่น1, ชัยวัฒน บุญฟก1และ เมธี วงศหนัก2
1
ฝายเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900, 2สวนพฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ องคการสวนพฤกษศาสตร อ.แมรมิ จ.เชียงใหม

โครงการอนุรักษและขยายพันธุไมดอกหอมพื้นเมืองที่หายากและใกลจะสูญพันธุไดดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2545 เพื่อ
รวบรวมเมล็ดแก ตนกลา และกิ่งชําของพรรณไมดอกหอมพื้นเมืองที่หายากและใกลจะสูญพันธุแตละชนิดจากทั่วประเทศ นํามา
เพาะกลา ขยายพันธุในเรือนเพาะชํา โดยพรรณไมที่ขึ้นอยูในระดับที่ต่ํากวา 600 เมตร จะนํามาเพาะกลาและปลูกเลี้ยงไวที่
เรือนเพาะชําของ วว. สวนพรรณไมที่ขึ้นอยูในระดับที่สูงกวา 600 เมตร จะนําไปเพาะกลาและปลูกเลี้ยงไวที่เรือนเพาะชําของ
สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อ.แมริม จ.เชียงใหม จนตั้งตัวแข็งแรงดีแลว จึงนําออกมาแลกเปลี่ยนในระหวาง
สถาบันของโครงการเครือขายไมดอกหอม สําหรับปลูกเพื่อใชเปนแหลงศึกษาพรรณไมดอกหอมและเพื่อการอนุรักษอยางยั่งยืน
ในการนี้ไดดําเนินการเก็บเมล็ดแก 12 ชนิด ตนกลา 9 ชนิด และกิ่งชํา 3 ชนิด ทําการเพาะเมล็ด เตรียมตนกลา และกิ่งชําใหพัก
ตัวอยูในเรือนเพาะชํา และมีการบันทึกขอมูลในดานการกระจายพันธุ 19 ชนิด ขอมูลทางพืชสวน 12 ชนิด
Conservation and Multiplication of Rare and
Endangered Native Fragrant Flower Species
P. Chalermglin1, C. Boonfak1 and M. Wongnak2
1
Agricultural Technology Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR), Chatuchak,
Bangkok 10900, 2The Queen Sirikit Botanic Garden, Maerim, Chiang Mai 50180

The conservation and multiplication of rare and endangered native fragrant flower species project has been
investigated since October 1, 2002. The purpose of this project is to collect mature seeds, seedlings and
cuttings of native fragrant flowers of rare and endangered species from all over Thailand. Species from the
lowland were propagated in the nursery of TISTR and species from highlands were propagated in the nursery
of The Queen Sirikit Botanic Garden. The propagated parts will be cultivated as part of the fragrant flower
species project for conservation and sustainable uses. Mature seeds of 12 species, seedlings of 9 species and
cuttings of 3 species have been collected. Distributions of 19 species and horticultural data of 12 species has
been recorded.
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เอนไซมยอยสลายลิกนินและการใชประโยชนในกระบวนการยอยสลายสียอ มผา
โดยเชื้อรากลุมไซลาเรียที่พบในประเทศไทย
ประเสริฐ ศรีกิติกลุ ชัย, อิวาน เบนจามิน กาเรธ โจนส, สมศักดิ์ ศิวิชยั และ วันเชิญ โพธาเจริญ
ศูนยพนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ, 113 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เชื้อรากลุมไซลาเรียมีความสามารถในการยอยสลายทอนไมในธรรมชาติซึ่งจะพบไดทั้งในรูปแบบของการยอยสลายแบบ soft
rot และ white rot แตอยางไรก็ตามเรายังมีความรูเกี่ยวกับเอนไซมที่ผลิตโดยเชื้อกลุมนี้คอนขางนอย สียอมสังเคราะหมีการใช
อยา งแพรห ลายมากในกระบวนการผลิต ทางอุต สาหกรรมและน้ํา ทิ้ง จากกระบวนการนี้ก อ ใหเกิด มลภาวะตอสิ่ ง แวดลอ ม
โดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงน้ําสีเหลานี้มีองคประกอบทางเคมีที่แตกตางกันเชน Poly R-478, Malachite green, Cresol red,
reactive brown และ Remazol blue เปนตน โดยโครงสรางที่พบโดยทั่วไปจะเปนสารประกอบฟโนลิกที่มีโครงสรางเปน azo,
triphenylmethane หรือ heterocyclic structures สียอมสังเคราะหเหลานี้ควรตองถูกกําจัดออกจากน้ําทิ้งกอนที่จะปลอยลงสู
แหลงน้ํา สองปที่ผานมาไดทําการทดสอบเบื้องตนถึงความสามารถในการยอยสลายลิกนินโดยเชื้อรากลุมไซลาเรียจํานวน 108
สายพันธุ ศึกษาโดยใช Poly R-478, ABTS และ Azure B เปนสับสเตรทในการทดสอบ เอนไซมยอยสลายลิกนินทั่วไป
เอนไซมแลคเคส และเอนไซมเปอรออกซิเดส ตามลําดับซึ่งผลการทดสอบ พบวาไซลาเรีย 66 เปอรเซ็นตสามารถผลิตเอนไซม
แลคเคสได ไซลาเรีย 22 เปอรเซ็นตสามารถผลิตเอนไซมเปอรออกซิเดส และไซลาเรีย 39 เปอรเซ็นตสามารถยอยสลายสี Poly
R-478 ได จึงไดคัดเลือกเชื้อไซลาเรียจํานวน 11 สายพันธุ เพื่อนํามาทดสอบความสามารถในการยอยสลายสียอมสังเคราะห
จํานวน 5 สี เปนกรณีพิเศษความสามารถในการยอยสลายสียอมตางๆ ประมาณ 50% โดยใชเวลาประมาณ 4 วัน คือ ไซลาเรีย
BCC 7794 และ ไซลาเรีย BCC 7796 สามารถยอยสลายสีแดงได ไซลาเรีย BCC 7794 สามารถยอยสลายสีน้ําเงินได
ไซลาเรีย BCC 7572 และไซลาเรีย BCC 7796 สามรถยอยสลายสีเขียวได และไซลาเรีย BCC 7794 และ ไซลาเรีย BCC
7795 สามารถยอยสลายสีดําได และในอนาคต จะพยายามหาเชื้อที่มีความสามารถในการยอยสลายสียอมสังเคราะหไดภายใน
48 ชั่วโมงและจะมีการวางแผนการทดลองเพื่อนําเชื้อราที่มีความสามารถเหลานี้ไปใชประโยชนในกระบวนการบําบัดสารตกคาง
ในอุตสาหกรรมตอไป
Lignin Degrading Enzymes and their Used in Decolourization of Textile Dyes by
Xylariaceous Fungi in Thailand
P. Srikitikulchai, E.B. Gareth Jones, S. Sivichai and W. Potacharoen
BIOTEC, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, National Science and Technology Development
Agency, 113 Pahonyothin RD., Khlong 1, Khlongluang, Pathumthani 12120, Thailand.

Members of the Xylariales are active degraders of timber in nature and have been shown to cause soft rot and
white rot attack of wood. However, little is known about the enzymes they produce. Synthetic dyes are
widely used in many industrial processes and effluents from these cause pollution of the environment,
especially watercourses. These dyes comprise a wide range of chemicals comprising: Poly R-478, Malachite
green, Cresol red, Reactive brown and Remazol blue. By far the most common are phenolic compounds
derived from azo, triphenylmethane or heterociclic structure. There is, therefore, a requirement to eliminate
these dyes from discharges into river systems. We have screened 108 strains of xylariaceous fungi over the
past 2 years for their lignin degrading enzymes. For this study we have used Poly R-478, ABTS and azure-B
medium to screen for the general lignin degrading enzymes, laccase and peroxidase activity, respectively.
Sixty-six percent of the isolates gave positive results for laccase, 22% positive for peroxidases, while 39%
decolourized the dye, Poly-R 478. Eleven strains were selected to evaluate their ability to decolourize 5
synthetic dyes and particularly the time sequence for this activity noted. The following dyes were
decolourized: 50% decolourization in 4 days for red colour (by Xylaria sp. BCC 7794; Xylaria sp. BCC
7796); blue colour (by Xylaria sp. BCC 7794); green colour (by Xylaria sp. BCC 7572; Xylaria sp. BCC
7796), and black colour (by Xylaria sp. BCC 7794; Xylaria sp. BCC 7795). Future work will focus on
selection of strains that decolourize dyes within 48 hours and the design of an experimental plant to test the
potential use of these fungi in the bioremediation of industrial dyes.
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การพัฒนาสารตานมะเร็งชนิดใหมพวกอัลคาลอยดเอคเตนาสซิดินจากเพรียงหัวหอม
Ecteinascidia thurstoni ในทะเลของไทย
คณิต สุวรรณบริรักษ1, ชํานาญ ภัตรพานิช2, สุรตั นา อํานวยผล1, เพลินทิพย ภูทองกิ่ง2, ปยะ โกยสิน3
1
ภาควิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330,
2
ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
3
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โครงการวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อที่จะพัฒนายาตานมะเร็งชนิดใหมซึ่งเปนสารกลุมอัลคาลอยดเอคเตนาสซิดิน (Et) จากสัตว
ทะเลพวกเพรียงหัวหอมของไทยชนิดหนึ่งซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตรวา Ecteinascidia thurstoni Herdman 1981 ที่พบในทะเล
บริเวณจังหวัดภูเก็ต ซึ่งสามารถสรางสารกลุมนี้ไดในปริมาณที่สูง โครงการวิจัยที่เสนอเปนระยะแรกของโครงการที่จะทําการ
เตรียมสารกลุมเอคเตนาสซิดินชนิดตางๆ จากเพรียงหัวหอมชนิดนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งสาร Et 770 และ Et 786 ใหมีปริมาณ
มากเพียงพอ เพื่อใชในการดัดแปลงโครงสรางทางเคมีใหเปนสารอนุพันธที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น และเพื่อใชในโครงการวิจัยที่จะ
ทําการศึกษาฤทธิ์ตานมะเร็งในสัตวทดลองและทดลองทางคลินิกในการรักษาผูปวยมะเร็ง นอกจากนี้เพรียงหัวหอมชนิดนี้ของ
ไทยยังมีศักยภาพสูงที่จะนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสาร Et 743 ซึ่งเปนยาตานมะเร็งชนิดใหมในชื่อการคาวา YONDELIS
รวมทั้งใชผลิตสารกลุมเอคเตนาสซิดินชนิดอื่นๆ ในภาคอุตสาหกรรมใหมีปริมาณเพียงพอตอความตองการที่จะมีมากขึ้นใน
อนาคต
Development of Ecteinascidin Alkaloids as New Anticancer Agents
From the Thai Marine Tunicate, Ecteinascidia thurstoni
1

K. Suwanborirux , C. Patarapanich2, S. Amnuaypol1, P. Putongking2 and P. Koeysin3
1
Department of Pharmacognosy Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok 10330
2
Department of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok
10330, 3Department of Marine Science, Faculty of Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok 10330

The specific aim of this project is to develop a new class of anticancer chemotherapeutic agents, the
ecteinascidin (Et) alkaloids, isolated from the Thai tunicate, Ecteinascidia thurstoni Herdman 1891. This
project is our first phase to advance new potential anticancer chemotherapeutic agents from ecteinascidin
alkaloids. To achieve this goal, we propose to prepare sufficient amounts of ecteinascidin derivatives,
especially Et 770 and Et 786, from the Thai tunicate and to semi-synthetically modify ecteinascidin analogs
from Et 770 and Et 786 for better efficacy. These compounds will be assayed for cytotoxicity against various
cancer cell lines and there will be further in vivo and clinical evaluations in the next project. The Thai
tunicate Ecteinascidia thurstoni, is expected to replace the Caribbean tunicate, Ecteinascidia turbinata, in
providing sufficient quantities of the new anticancer drug, Et 743 (YONDELIS), and other ecteinascidins for
future demand.
OCH3
HO
OAc

H

OCH3
CH3

HO

H

H3C

OAc
CH3

N

H

H3C
N

H

O
O

S

HO

Et 770

152

H

O

CN

O

O
CH3O

O

CN
S

O
NH

CH3

N

N

O

CH3

H

CH3O

O
NH

HO

Et786

รวมเลมบทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 7
13-16 ตุลาคม 2546 โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว จ.เชียงใหม

การผลิตเยื่อแบบอัลคาไลนซลั ไฟตและการฟอกเยื่อแบบ ECF จากไมไผตง
สุพัฒน คําไทย (นักศึกษา), ประเทือง พุฒซอน (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ศึกษาการใชประโยชนจากไมไผตง (Dendrocalamus asper Backer) ในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ตองการผลิตเยื่อกระดาษที่มีคุณภาพ ใหผลผลิตเยื่อสูง และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทําการศึกษาคุณสมบัติทางดาน
กายภาพ ดานเคมี ลักษณะของเสนใยของไมไผตง การผลิตเยื่อแบบอัลคาไลนซัลไฟตเปรียบเทียบกับแบบคราฟท และการ
ฟอกเยื่อแบบ ECF (Elementally-Chlorine Free Bleaching) ผลการศึกษาพบวา ไมไผตงมีความหนาแนนเทากับ 725
กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร องคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ไดแก โฮโลเซลลูโลสเทากับ 76.31% ลิกนิน 28.70% ขี้เถา 1.46% ความ
ยาวของเสนใยเทากับ 3.11 มิลลิเมตร ความกวางของเสนใยเทากับ 18.03 ไมครอน ความหนาของผนังเซลล 6.98 ไมครอน
และขนาดเซลลลูเมนเทากับ 4.35 ไมครอน จากการทดลองเปรียบเทียบกรรมวิธีการตมเยื่อทั้งสองแบบ พบวาการตมเยื่อ
แบบอัลคาไลนซัลไฟตใหคา kappa number และผลผลิตเยื่อสูงกวาแบบคราฟท 17 หนวย และ 11% ตามลําดับ การ
เติมอัลทราคิวโนน 0.1% ลงในน้ํายาตมเยื่อของการตมเยื่อแบบอัลคาไลนซัลไฟต มีผลทําใหคา kappa number ลดลงถึง 20
หนวย และที่คา kappa number เทากับ 12 ผลผลิตเยื่ออัลคาไลนซัลไฟตอัลทราคิวโนนและเยื่อคราฟทจากไมไผตงมีคาเทากับ
55.57% และ 46.32% ตามลําดับ ภายหลังการฟอกเยื่อแบบ ECF พบวาที่ระดับคาความขาวสวางเริ่มตน 88% ISO เยื่อ
อัลคาไลนซัลไฟตอัลทราคิวโนนมีความตองการสารเคมีในการฟอกเยื่อนอยกวาเยื่อคราฟท เมื่อทําการพิจารณาถึงคุณสมบัติ
ของเยื่อกระดาษ พบวาเยื่ออัลคาไลนซัลไฟตอัลทราคิวโนนมีความแข็งแรงนอยกวาเยื่อคราฟท
Alkaline Sulfite Pulping and ECF–Bleaching of
Sweet Bamboo (Dendrocalamus asper Backer)
S. Kamthai (Graduate Student), P. Puthson (Thesis Advisor)
Department of Forest Products, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok, 10900

The utilization of bamboo (Dendrocalamus asper Backer) in pulp and paper industries was studied. The
objectives of the research are to produce high quality pulp with high pulp yield and to reduce the
environmental impact. The research investigated physical and chemical properties, and fiber morphology of
bamboo, alkaline sulfite pulping compared with kraft pulping, and ECF–bleaching (Elementally-Chlorine
Free Bleaching). The results showed that the basic density of the bamboo was 725 kg/cm3 and the important
chemical components were holocellulose 76.31%, lignin 28.70% and ash 1.46%. Data were collected, in
part, of bamboo fiber morphology. It indicated that fiber length was 3.11 mm, fiber width was 18.03 μm, cell
wall thickness was 6.98 μm and cell lumen was 4.33 μm. A study of alkaline sulfite pulping (AS) of bamboo
compared with the kraft process showed that kappa number and pulp yield of the AS pulp were 17 points and
11% higher than those of kraft pulp. The addition of 0.1% anthraquinone (AQ) in the AS pulping could
reduce kappa number 20 points. At the same kappa number 12, the unbleached pulp yield from AS–AQ and
kraft pulping were 55.57% and 46.32%, respectively. After ECF-Bleaching, it was found that the AS-AQ
pulp required less bleaching chemicals than kraft pulp to reach the target of 88 brightness at 88%ISO.
Consideration of papermaking properties indicated that the strength of AS-AQ pulp was lower than that of
kraft pulp.
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การขยายพันธุตนจันทนกะพอ (Vatica diospyroides Symington) โดยวิธกี ารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
อรอุไร พงศพานิช (นักศึกษา), คํานูณ กาญจนภูมิ (อาจารยที่ปรึกษา), อารักษ จันทศิลป (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112

ศึกษาการขยายพันธุตนจันทนกะพอเพื่อการอนุรักษ โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากสวนตางๆ ของพืชคือ ใบออน สวนขอ
และเมล็ด โดยเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร Gamborg (B5), Murashige and Skoog (MS) และ Woody Plant Medium (WPM)
จากการทดลองพบวาพืชจะมีการเจริญเติบโตในอาหารสูตร WPM ดีกวาอาหารสูตรอื่นๆ สวนของใบออนจะเพาะเลี้ยงในอาหาร
ที่มีสารควบคุมการเจริญเติบโต ไดแก 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), 1-Naphthaleneacetic acid (NAA) และ
Thidiazuron (TDZ) ที่ความเขมขน 0-4.5 ไมโครโมลาร สวนขอและขอจากตนออนที่ไดจากการเพาะเมล็ดในอาหารสังเคราะห
จะเพาะเลี้ยงในอาหารที่มีสารควบคุมการเจริญเติบโต ไดแก Kinetin (KN), N6- Benzyladenine (BA) ที่ความเขมขน 0 -176.0
ไมโครโมลาร และ TDZ ที่ความเขมขน 0 -16.0 ไมโครโมลาร พบวาเมื่อเพาะเลี้ยงใบออนในอาหาร สูตร WPM ที่มี 2,4-D และ
TDZ ที่ความเขมขน 0.45 และ 2.25 ไมโครโมลาร สามารถชักนําใหเกิดแคลลัสได โดยแคลลัสที่ไดจะมีสีเหลืองครีมจนถึง
น้ําตาลออน เกาะกันแนนไมยุย สวนขอและขอจากตนออนที่ไดจากการเพาะเมล็ดในอาหารสังเคราะหพบวาเมื่อเพาะเลี้ยงใน
อาหารสูตร WPM ที่มี BA 22.2, 44.4, 88.8 และ 133.2 ไมโครโมลาร และในอาหารสูตร WPM ที่มี TDZ 4.0, 8.0 และ 12.0
ไมโครโมลาร สามารถชักนําใหเกิดยอดใหมได ซึ่งยอดใหมที่ไดนี้จะนํามาชักนําใหเกิดยอดรวมตอไป
Micropropagation of Jankapor (Vatica diospyroides Symington)
O. Pongpanich (Graduate School), K. Kanchanapoom (Thesis Advisor), A. Chanthasilp (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkhla University, Hat Yai, Songkhla 90112

Micropropagation of Jankapor for conservation purposes was studied using tissue culture techniques on
young leaves, nodes, and seeds. The explants were cultured on various media namely, Gamborg (B5),
Murashige and Skoog (MS) and Woody Plant Medium (WPM). It was found that WPM medium was the
best among the tested media. Young leaves were cultured on media supplemented with
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), 1-Naphthaleneacetic acid (NAA) and Thidiazuron (TDZ) at 0-0.45
μM. Nodes and nodes from seedlings were cultured on media supplemented with Kinetin (KN),
N6- Benzyladenine (BA) at 0-176.0 μM, and TDZ at 0-16μM. The results revealed that young leaves
cultured on WPM medium supplemented with 2,4-D and TDZ at 0.45 and 2.25 μM gave callus induction.
Callus texture was compact and had a yellow to light brown color. Nodes and nodes from seedlings cultured
on WPM medium supplemented with BA at 22.2, 44.4, 88.8 and 133.2 μM and TDZ at 4.0, 8.0 and 12.0 μM
gave shoot induction. Proliferation and multiple shoot formation are under investigation.
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ความหลากชนิดของเชื้อราปฏิปกษ Trichoderma spp. ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุมะเขือเทศ
และการประยุกตใชในการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี
มาลัยพร เชื้อบัณฑิต (นักศึกษา), วีระศักดิ์ ศักดิ์ศริ ิรัตน (อาจารยทปี่ รึกษา), พิศาล ศิริธร (อาจารยทปี่ รึกษารวม), นิวัฒ เสนาะเมือง
(อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ. ขอนแกน 40002

การทําวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหลากชนิดของเชื้อรา Trichoderma spp. ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุผัก เพื่อนําไปใช
ประโยชนในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชโดยชีววิธี และหาแนวทางการใชเชื้อราปฏิปกษรวมกับการใชสารเคมีกําจัดเชื้อราใน
การผลิตเมล็ดพันธุมะเขือเทศและพืชตระกูลแตง ซึ่งการทดลองเริ่มจากการเก็บตัวอยางดินในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ นํามาแยก
เชื้อราจากตัวอย า งดินไดทั้งหมด 186
ไอโซเลต จากนั้น นําไปทดสอบความสามารถในการเปนเชื้ อราปฏิปกษทั้งใน
หองปฏิบัติการและสภาพเรือนทดลอง เมื่อไดเชื้อราปฏิปกษแลวนํามาหาความสัมพันธระหวางเชื้อราปฏิปกษและเชื้อสาเหตุ
โรคพืชโดยการทดสอบกิจกรรมของเอนไซมชนิดตางๆ จากนั้นนําไปทดสอบความทนทานตอสารเคมีแลวจึงทําการวิเคราะห
ขอมูลและรายงานผล โดยคาดหวังวาจะไดชนิดของเชื้อราปฏิปกษที่มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อ Fusarium oxysporum ซึ่ง
ทนทานตอสารเคมีที่ใชในแปลงผลิตเมล็ดพันธุมะเขือเทศและพืชตระกูลแตง เพื่อจะไดหาแนวทางที่จะนําเชื้อราปฏิปกษที่ไดไป
ประยุกตใชในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชในดินกับผักชนิดอื่นๆ ตอไป
Species Diversity of Antagonistic Fungi, Trichoderma spp., in Tomato Seed Production
Fields and their Application for Biological Control of Plant Disease
M. Chuebandit (Graduate Student), W. Saksirirat (Thesis Advisor), P. Sirithorn (Thesis Co-advisor),
N. Sanoamuang (Thesis Co-advisor)
Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Muang, Khon Kaen 40002

This thesis is focused on the species diversity of mycoparasitic fungi, Trichoderma spp., in vegetable seed
production fields. Studies involve the collection and screening of Trichoderma spp. from soil of seed
production fields, which resulted in 186 isolates. The interaction between plant pathogen and antagonist will
be investigated by conducting efficiency tests of Trichoderma spp. against the wilt pathogen (Fusarium
oxysporum). The results will be applied to biological and integrated control of Fusarium wilt disease of
tomato and other vegetable crops.
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การแยกเชื้อแอคติโนมัยซีสจากพืชและการตานทานการเจริญของเชื้อรา
ธงชัย เตโชวิศาล1 (นักศึกษา), สายสมร ลํายอง1 (อาจารยที่ปรึกษา), John F. Peberdy2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200, 2Department of Life Science, University of
Nottingham, University Park, Nottingham, NG7 2RD, UK

ทําการแยกเชื้อแอคติโนมัยซีสในพืชจากสวนตางๆ ของพืชจํานวน 36 ชนิด ดวยวิธีฆาเชื้อที่ผิวหนาตัวอยางและเลี้ยงบนอาหาร
Humic acid – Vitamine agar ไดเชื้อแอคติโนมัยซีสทั้งหมด 330 สายพันธุ โดยแยกไดจากใบ ลําตน และจากราก จํานวน 97,
21 และ 212 สายพันธุ ตามลําดับ โดยความชุกในการแยกเชื้อจากใบ ลําตน และราก คือ 1.79%, 0.39% และ 3.93%
ตามลําดับ จําแนกเชื้อแอคติโนมัยซีสที่แยกไดโดยใชลักษณะสัณฐานและองคประกอบของกรดอะมิโนจากสารสกัดจากเซลล
พบวาเปน Streptomyces sp. 277 สายพันธุ Microbispora sp. 14 สายพันธุ Nocardia sp. 8 สายพันธุ Micromonospora sp.
4 สายพันธุ ไมสามารถจําแนกได 4 สายพันธุ และเชื้อไมเจริญ 23 สายพันธุ ความชุกในการแยกเชื้อแอคติโนมัยซีสในพืชสูง
ที่สุด คือ 6.44% ในขิง (Zingiber officinale) จากการศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด พบวาเสนใยของ
เชื้อแอคติโนมัยซีสในพืชจะแทรกตัวอยูภายในเนื้อเยื่อของพืช ซึ่งสามารถตรวจพบได 5.0% และ 7.5% ของตัวอยางใบและ
ตัวอยางรากของขิง ตามลําดับ แตไมพบในตัวอยางลําตน พบเชื้อแอคติโนมัยซีสที่แยกได 3 สายพันธุใหผลยับยั้งการเจริญเชื้อ
รา Colletotrichum musae ไดมากกวา 2 เซนติเมตร 5 สายพันธุที่ใหผลยับยั้งการเจริญเชื้อรา Fusarium oxysporum ได
มากกวา 2 เซนติเมตร และ 2 สายพันธุที่ใหผลยับยั้งการเจริญเชื้อรา C. musae และ F. oxysporum ไดมากกวา 2 เซนติเมตร
Isolation of Endophytic Actinomycetes and Their Antifungal Activity
T. Taechowisan1 (Graduate Student), S. Lumyong1 (Thesis Advisor), J.F. Peberdy2 (Thesis Co-advisor),
1
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang, Chiang Mai 50200, 2Department of Life
Science, University of Nottingham, University Park, Nottingham, NG7 2RD, UK

Isolation of endophytic actinomycetes from varous tissues of 36 plant species was carried out by surface
sterilization and incubation on Humic acid –Vitamine (HV) agar medium. A total of 330 endophytic
actinomycetes were isolated, with 97 isolates from leaves, 21 from stems and 212 from roots. The prevalence
of isolation was 1.79% for leaves, 0.39% for stems and 3.93% for roots. Identification of endophytic
actinomycetes was done by morphology and amino acid composition of whole-cell extracts. Most taxa were
Streptomyces sp. (n=277); other strains comprised Microbispora sp. (n=14), Nocardia sp. (n=8), and
Micromonospora sp. (n=4). Four isolates were unclassified. Twenty-three isolates died during subculture.
The highest prevalence of isolation was 6.44% for Zingiber officinale. The proportion of samples found to
have actinomycetes by SEM were 5% of leaves, 0% of stems and 7.5% of roots of Z. officinale. For
antifungal activity, 3 of these isolates had a strong inhibition for Colletotrichum musae, 5 of these isolates
had a strong inhibition for F. oxysporum and 2 of these isolates had a strong inhibition for C. musae and
F. oxysporum.
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การศึกษาการแยกเชื้อและหาสภาวะทีเ่ หมาะสมของราที่แยกไดจากไลเคน
เพื่อตรวจสอบหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
วีระ ศรีอินทรสุทธิ์, สมศักดิ์ ศิวิชัย และ ไนเจล ไฮเวล-โจนส
หองปฏิบัติการราวิทยา, ศูนยพนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย, 113 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

การแยกราจากไลเคนพบวาสวนใหญสปอรของรามักไมงอกหรืองอกแตมีการเจริญเติบโตชา ทั้งนี้คาดวาเนื่องจากขาดสภาวะที่
เหมาะสมในการเลี้ยงเชื้อ โดยปจจัยที่มีผลกระทบตอการเจริญ ไดแก อุณหภูมิ สารอาหาร pH รวมทั้งลักษณะจําเพาะของเชื้อ
รา จากการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยทางกายภาพในการเจริญเติบโตของรา พบวารามีการเจริญเติบโตไดดีในอาหารเหลว
ในชวงอุณหภูมิ 20°-25°C และ pH 5-6 โดยอาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงเชื้อ คือ Malt yeast extract ซึ่งมีน้ําหนักแหงของ
เซลลในระยะเวลา 60 วันมากกวาการเลี้ยงในอาหารชนิดอื่นประมาณ 50% ในการศึกษาการวัดน้ําตาลรีดิวซในอาหารเลี้ยงเชื้อ
3 ชนิด คือ Malt yeast extract, Ahmadjian’ s modified Lilly and Barnett medium และ Potato dextrose broth ในสภาวะ
การเลี้ยงแบบเขยาที่ความเร็ว 250 รอบตอนาทีและสภาวะนิ่ง ที่อุณหภูมิ 25°C พบวาน้ําตาลมอลโตสใน Malt yeast extract มี
ปริมาณการลดลงมากสุด ในสภาวะเขยา ซึ่งคิดเปนรอยละ 30 ของอาหารชนิดอื่น นอกจากนี้ ยังไดศึกษาเพิ่มเติมถึงปจจัยที่มี
ผลกระทบตอการปลดปลอยสปอรของไลเคนในตูควบคุม โดยปรับความชื้นและอุณหภูมิที่แตกตางกันในสภาวะ Dark-light
cycle การทดลองพบวาเมื่อเพิ่มอุณหภูมิ และลดความชื้นลง สปอรใน ascoma จะเริ่มถูกปลอยออกมาในชวงที่มีแสงหลังจาก
12 ชั่วโมง และจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในชวงเวลา 36 ชั่วโมงแลวจึงลดลงจนหมด การสลับอุณหภูมิต่ําและสูงตามชวง Darklight cycle จะทําใหสปอรถูกปลอยออกมามากขึ้น
Isolation and Optimal Growth Conditions of Lichen Fungi for
the Bioresources Screening Programme
V. Sri-indrasutdhi, S. Sivichai and N. Hywel-Jones
Mycology Laboratory, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), Thailand Science Park,
113 Paholyothin Road, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120

Most mycobionts isolated from lichens do not germinate or are very slow growing. Factors influencing
mycobiont growth are temperature, nutrients, pH and their innate characteristics. In this study, growth in
liquid medium was found to be better than in solid medium at 20°C-25°C and pH 5-6, while dry weight cells
of mycobionts growing in malt yeast extract was better than in other media by about 50% in 60 days. In a
study of reducing sugar use by mycobionts, three media were used (Malt yeast extract, Ahmadjian’ s
modified Lilly and Barnett medium and Potato dextrose broth) with static and shaking conditions at 25°C.
Maltose reducing sugar was lower in Malt yeast extract that was shaken by about 30% than in other media. A
spore dischare factors study was conducted of mycobionts in a Versatile environment chamber with varying
conditions of temperature, relative humidity and dark-light cycles. The consequences of adjusted temperature
and relative humidity after 12 hours in the light phase were that ascospores started to release and the spore
number increased until 36 hours. The switching of temperature and moisture followed by the dark light cycle
influenced the number of spores that discharged.
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วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากสาหราย “เห็ดลาบ” (Nostoc commune, Cyanophyta)
อาภารัตน มหาขันธ1, อุษา กลิ่นหอม2, มยุรี ตั้งธนานุวัฒน1, เจษฎา ทิพยะสุขศรี2, วัชรี กัลยาลัง1,วิวัธน ปฐมโยธิน1, อินทราวุธ ฉัตรเกษ1,
พรภัทรา ศรีนรคุต1, ปุณณภา บุญยะภักดิ1์ , เกษรา แซโคว1, สุวรรณา ศรีสวัสดิ์1, วัลลภา อรุณไพโรจน1และ เสียงทอง นุตาลัย1
1
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)196 ถ. พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900, 2
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) อ.เมือง จ มหาสารคาม 44001

“สาหรายเห็ดลาบ” (Nostoc commune, Cyanophyta) เปนสาหรายสีน้ําเงินแกมเขียวที่บริโภคได สํารวจพบในพื้นที่ดินเค็มของ
ปา “ดูนลําพัน” ซึ่งเปนพื้นที่คุมครองทรัพยากรธรรมชาติในอําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ในฤดูฝนเมื่อสาหรายชุมน้ําจะมี
ลักษณะเปนแผนวุนสีเขียวอยูบนดิน ชาวบานในพื้นที่นิยมเก็บมาบริโภค ซึ่งเปนการเสี่ยงตอการสูญพันธุ เนื่องจากสาหราย
ชนิดนี้จะสามารถแพรพันธุไดก็เฉพาะในฤดูฝนเทานั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่ออนุรักษและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยง
และผลิตผลิตภัณฑอาหารจากสาหรายเห็ดลาบ ผลการศึกษาพบวามีแนวโนมที่จะสามารถอนุรักษสายพันธุสาหรายเห็ดลาบ
นอกถิ่นกําเนิดอยางถาวรไดดวยวิธีการแชแข็ง (cryopreservation) ที่อุณหภูมิต่ํา (-196oซ) โดยใชไดเมทิลซัลฟอกไซด 3%
เปนสารปองกันเซลล การวิเคราะหสาหรายเห็ดลาบที่ไดจากแหลงธรรมชาติมีโปรตีน 20% และใยอาหารสูงถึง 43% แมจะมีจุลิ
นทรียปนเปอนในปริมาณสูงแตไมพบชนิดที่กอโรค เมื่อนําสาหรายมาทําการทดสอบความเปนพิษเฉียบพลันทางปากไมปรากฏ
ความเปนพิษในหนูทดลอง การเพาะเลี้ยงสาหรายเห็ดลาบบนอาหารวุนที่ปราศจากแหลงไนโตรเจนสูตร BGA ที่ไมเติมเกลือ
นอกจากจะไดชีวมวลสูงสุดแลวสาหรายยังผลิตเอกโซพอลิแซ็กคาไรดไดในปริมาณมากอีกดวย สาหรายเห็ดลาบจากทั้งแหลง
ธรรมชาติและเพาะเลี้ยง มีคุณสมบัติที่สามารถนํามาดัดแปลงเปนผลิตภัณฑอาหารไดหลายอยางทั้งอาหารคาว อาหารหวาน
อาหารขบเคี้ยว และเครื่องดื่ม
Research and Development of Food Products
from “Hed Lab” Alga (Nostoc commune, Cyanophyta)
A. Mahakhant1, U. Klinhom2, M. Tungthananuwat1, C. Thippayasuksri2, W. Kunlayalung1, W. Phatomyothin1, I.
Chatket1, P. Srinorakut1, P. Boonyaphak1, K. Saekow1, S. Srisawat1, V. Arunpairojana1 and S. Nutalai1
1
Thailand Institute of Scientific and Technology Research (TISTR), 196 Phahonyothin Road, Chatuchak, Bangkok
10900, 2Walairuhravej Botanical Research Institute, Mahasarakham University (MSU), Muang, ,Maha Sarakham
44001

“Hed Lab” alga (HLA, Nostoc commune, Cyanophyta) is a N2-fixing blue-green alga (cyanobacterium)
originally isolated from saline soil of “Dun Lampan Forest”, a natural protected area in Na Chuak, Maha
Sarakham province. During the rainy season, HLA appears as succulent green jelly pads on the soil surface.
It is very popular among the local people who collect HLA and cook it in their unique dishes. Since HLA can
grow and propagate only during the rainy season, it is a vulnerable species. This research is conducted for
the sustainable management of HLA both for conservation and for research and development of value-added
products. The results obtained indicates a high possibility of long-term cryopreservation of HLA
(-196oC) by using 3% dimethyl sulfoxide as a cryoprotectant. Analysis of natural HLA indicates high
contents of protein and dietary fiber up to 20 and 43%, respectively. Although microbial contamination of
natural HLA is quite high, no microbes were found to be pathogenic microorganisms. Acute oral toxicity
(Limit test) of natural HLA in IRC mice showed no mortality occurred during the observation period with no
pathological change at necropsy. Cultivation of HLA on N-free BGA medium without NaCl gives the
highest biomass and polysaccharide production. Both natural and cultivated HLA could be modified and
applied in various food products such as meals, desserts snacks or beverages.
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สารที่มีฤทธิต์ านเชื้อวัณโรคจากฟองน้ําของไทยสกุล Brachiaster
แสงงาม วงษอนุชิตเมธา (นักศึกษา), อนุชิต พลับรูการ (อาจารยที่ปรึกษา), นิวัติ แกวประดับ (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ สงขลา 90112

ในชวง 20 ปที่ผานมา สารผลิตภัณฑธรรมชาติจากทะเลนับวาเปนแหลงที่มาของสารเคมีใหม ๆ ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่นาสนใจ
เพิ่มขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะฤทธิ์ความเปนพิษตอเซลล ฤทธิ์ตานเชื้อไวรัส ฤทธิ์ตานเชื้อมาลาเรีย และฤทธิ์ตานเชื้อวัณโรค
จากงานวิจัยนํารองพบวาสารสกัดจากเมธานอลของฟองน้ําสีน้ําตาลชนิดหนึ่งในสกุล Brachiaster ซึ่งเก็บไดจากบริเวณเกาะ
เตา จ.สุราษฎรธานี แสดงฤทธิ์ที่ดีตอการตานเชื้อวัณโรค (minimum inhibitory concentration; MIC 12.5 μg/mL) จาก
งานวิจัยนี้ จึงไดศึกษาตอถึงองคประกอบทางเคมีที่มีฤทธิ์ตานเชื้อวัณโรคในฟองน้ําดังกลาว พบสารบริสุทธิ์ในกลุมของ
สารประกอบ sesterterpenes 3 ชนิด โดยเปนสารประกอบชนิดใหมที่ไมมีรายงานการพบในธรรมชาติ 2 ชนิด คือ (E)neomanoalide diacetate (1) และ (Z)-neomanoalide diacetate (2) และสารที่มีการ รายงานโครงสรางแลว คือ
manoalide-25-acetate (3) โดยวิเคราะหหาสูตรโครงสรางของสารเหลานี้ใชวิธีทางสเปคโตรสโคป จากการทดสอบฤทธิ์ตาน
เชื้อวัณโรคตอเชื้อ Mycobacterium tuberculosis สายพันธุ H37Ra พบวาสารประกอบ 1, 2 และ 3 มีฤทธิ์ตานเชื้อวัณโรคโดย
มีคา MIC เทากับ 25, 12.5 และ 3.125 μg/mL ตามลําดับ
Antituberculosis Agents from Thai Sponge Brachiaster sp.
S. Wonganuchitmeta (Graduate Student), A. Plubrukarn (Thesis Advisor), N. Keawpradub (Thesis Co-advisor)
Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical botany, Faculty of Pharmaceutical Sciences,Prince of Songkla
Univesity, Hat-Yai, Songkhla 90112

Over the past two decades, marine natural products have become among the most promising sources of new
biologically active agents, especially in the area of chemotherapy, including cytotoxic, antiviral, antimalarial
and antituberculosis agents. In our excursions to Koh-Tao, Suratthani, we found that the methanolic extract
from a brown sponge, later identified as Brachiaster sp., showed potent antituberculosis activity (MIC 12.5
μg/mL). The bioassay-guided fractionation led to the isolation of two new sesterterpenes, (E)-neomanoalide
diacetate (1) and (Z)-neomanoalide diacetate (2), together with the previously reported sesterterpene,
manoalide-25-acetate (3). The structure elucidation of all the three compounds was achieved by means of
spectroscopic analyses. Compounds 1, 2 and 3 exhibited in vitro antimycobacterium activity against
Mycobacterium tuberculosis strain H37Ra (MIC of 25, 12.5 and 3.125 μg/mL, respectively).
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องคประกอบของน้ําตาลในพอลิแซ็กคาไรด
ที่ผลิตโดยสาหรายเห็ดลาบ (Nostoc commune, Cyanophyta)
นารินทร จันทรสวาง1 (นักศึกษา), สุขใจ ชูจันทร1 (อาจารยที่ปรึกษา), อาภารัตน มหาขันธ2 (อาจารยที่ปรึกษารวม),
น้ําทิพย ศีตะจิตต3 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาชีววิทยาประยุกต คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,
2
ศูนยจุลนิ ทรีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900, 3 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10330

“สาหรายเห็ดลาบ” (Nostoc commune Vaucher, Cyanophyta) เปนสาหรายสีน้ําเงินแกมเขียวที่ตรึงไนโตรเจนได มีรายงาน
การวิจัยในตางประเทศพบวา Nostoc บางชนิดใชเปนแหลงอาหาร อาหารเสริมสุขภาพ ยารักษาโรคมะเร็ง โรคเกาต ยาถาย
บําบัดโรคตาบอดในเวลากลางคืน แผลไฟไหมน้ํารอนลวก ตลอดจนอาการเจ็บปวยที่ไมรุนแรงตางๆ และยังเปนสารใหความขน
เหนียว สามารถนําไปใชในอุตสาหกรรมอาหารได โดยคุณสมบัติดังกลาวพบวามีความสัมพันธกับสารพอลิแซ็กคาไรด ซึ่ง
องคประกอบของน้ําตาลในพอลิแซ็กคาไรดที่มีใน Nostoc แตละสายพันธุนั้นแตกตางกันไป สาหรายเห็ดลาบมีการบริโภคใน
ประเทศไทยมีลักษณะตามธรรมชาติเปนแผนวุนแบนบาง และมีจุดเดน คือ สามารถสังเคราะหพอลิแซ็กคาไรดแลวปลอยออก
นอกเซลล แตยังไมมีการศึกษาถึงองคประกอบของพอลิแซ็กคาไรดของสายพันธุนี้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
องคประกอบของน้ําตาลในพอลิแซ็กคาไรดของสาหรายเห็ดลาบ ที่มีการเจริญเติบโตในรูปแบบที่แตกตางกัน 3 สถานะ คือ จาก
แหลงธรรมชาติที่มีลักษณะเปนแผนวุนบาง จากการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวซึ่งมีลักษณะเปนกลุมเซลลทรงกลมภายในมี
ของเหลวหนืด และจากการเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งที่มีลักษณะเปนกอนวุน ไดทําการสกัดสารพอลิแซ็กคาไรดดวยเอทานอล
พบวาของเหลวหนืดภายในกลุมเซลลที่เลี้ยงในอาหารเหลว BG-11 มีความเขมขนของพอลิแซ็กคาไรดมากกวาสวนที่ไดจาก
กลุมเซลลที่หอหุม และเปน 2 เทาของสาหรายจากธรรมชาติ ซึ่งในขั้นตอไปจะทําบริสุทธิ์บางสวน และวิเคราะหองคประกอบ
ของน้ําตาลดวยเครื่องแกสโครมาโทรกราฟ นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบองคประกอบของน้ําตาลในพอลิแซ็กคาไรดโดยการ
เปลี่ยนตัวทําละลายเปนน้ํารอนและ EDTA
Polysaccharide Composition of Hed Lab Alga (Nostoc commune, Cyanophyta)
N. Chansawang1 (Graduate Student), S. Choojun1 (Thesis Advisor), A. Mahakhant2 (Thesis Co-advisor),
N. Sitachitta3 (Thesis Co-advisor)
1
Department Applied Biology, Faculty of Science, King Mongkut Institute of Technology Ladkrabang,Ladkrabang,
Bangkok 10520 , 2Microbiological Resources Centre, Thailand Institute of Scientific and Technological
Research,Chatuchak, Bangkok 10900, 3 Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University,
Phaya Thai, Bangkok 10330

“Hed Lab Alga” (HLA, Nostoc commume Vaucher, Cyanophyta) is a N2-fixig blue-green alga
(cyanobacterium). Some scientific reports indicate that species of Nostoc can be used as a food source and as
medicine to treat cancer and gout. In addition, HLA is used as a laxative and food for old people, as a
treatment of night blindness, burns and other aliments as well as thickening in the food industry. The
properties mentioned above are found to be related to the composition of polysaccharide in Nostoc sp.,which
can vary from one specie to another. HLA is consumed in Thailand is a thin jelly sheet and with conspicous
feature. HLA in Thailand are known to synthesize a large amounts of extracellular polysaccharide. However,
compositions of the polysaccharide produced by HLA has never been studied. The objective of this research
is to study on the composition of polysaccharide of HLA from three different sources : natural field collected
sample of thin jelly sheet, liquid cultured spheroid colonies containing viscous fluid, and agar-cultured of
jelly-like colonies. Results from the polysaccharide extraction by ethanol have shown that the liquid spheroid
colonies in BG-11 medium contain more polysaccharide than the ethanolic extracts of spheroid colonies and
double the amount of the ethanolic extract of the natural field-collected samples. The next step is to do
partial purification and analyze for sugar compositions using gas chromatography. The water and EDTA are
substituted solvent for comparing polysaccharide compositions.
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อโนทัย ตรีวานิช, 20
จิรนันท ธีระกุลพิศุทธิ์,
นันทนา คชเสนี, 115
จีรวรรณ ชวยพัฒน, เผดิมศักดิ์
จารยะพันธุ, นิพนธ พงศสุวรรณ,
ศุภฤกษ วัฒนสิทธิ์, 55
เฉลิมพล เกิดมณี, สมควร สุพร,
ศิระ สินพิจารณ, ลลิตตา เล็กเลิศขํา,
วัลยา ลาภสาร, ศักดิ์ดา เจริญจารุวงศ,
รัตติยาภรณ คําทราย, ประภัสสร
บุษหมั่น, สุริยันตร ฉะอุน, ประเดิม
วนิชนานันท, สมบัติ สุขมณี,
รื่นฤดี มนัสกุล, 143
ชลดรงค ทองสง, อนุรักษ ปญญานุวัฒน, 137
ชอทิพย กัณฑโชติ, ประนอม จันทรโณทัย,
อัจฉรา ธรรมถาวร, 40
ชัยวัฒน ประมวล, ศุภฤกษ วัฒนสิทธิ์,
สุรไกร เพิ่มคํา, 56
โชติกา สุญาณเศรษฐกร,
กัณวัฒน ดานวิเศษกาญจน, 147
ไชยา อุดมศรี, ศิรประภา เปรมเจริญ, 42
ณรงคฤทธิ์ ศุขปราการ,
จารุจินต นภีตะภัฏ, 75
ดนัย แสนจันทอง สุนทร คํายอง, 32
ดวงใจ ศุขเฉลิม, 29
ดุสิต งอประเสริฐ, จอรจ เอ เกล,
แอนโทนี ไล แนม, 78
ทรรศนีย ไชยวงศ, สิริวัฒน วงษศิริ,
สุรีรัตน เดี่ยววาณิชย, 53
ทวีรัตน วิจิตรสุนทรกุล, ทัศนีย ยุทธสิทธิ์
โยธิน, ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ,
อัมพร ศุภตระกูล, สุญาณี เวสสบุตร, 2
ทวีศักดิ์ บุญเกิด, รสริน พลวัฒน, 112
ทวีศักดิ์ บุญเกิด, อบฉันท ไทยทอง,
บุศบรรณ ณ สงขลา, จิรายุพิน
จันทรประสงค, รสริน พลวัฒน,
ปริญญนุช กลิ่นรัตน, ปยพงษ ราชตา,
สุชาดา วงศภาคํา, ภาณุ กัมพลานนท,
28

ทัตพร คุณประดิษฐ, ยุวดี พีรพรพิศาล, 18
เทวินทร อัครศิลากุล, มานิตย พรมเสน,135
ธงชัย งามประเสริฐวงศ,
กําธร ธีรคุปต, สมศักดิ์ ปญหา, 48
ธงชัย เตโชวิศาล, สายสมร ลํายอง,
John F. Peberdy2, 156
ธนาคม บัณฑิตวงศรัตน, สมศักดิ์ ปญหา, 54
ธรรมวัตร แกวตาป, พรทิพย จันทรมงคล, 49
ธริณี มัชฌิกะ,อังศุมาลย จันทราปตย, 116
ธัญญา จั่นอาจ, ยอดชาย ชวยเงิน,
ศิริพร ทองอารีย, 66
ธิติยา บุญประเทือง, ไนเจล ไฮเวลโจนส,
เดนนิส เดสจาดิน, ทิมโมที เฟลเกล, 3
ธีรวุฒิ แสงนิล, ดวงใจ ศุขเฉลิม, 37
นภัสสร โนตศิริ, ดวงเดือน ไกรลาศ,
เตือนตา เจนจรัตน, วิโรจน กิติคุณ, 62
นภาลัย จันทรักษ, ธรรมศักดิ์ ยีมิน, 123
นรินทรรัตน คงจันทรตรี,
วิภูษิต มัณฑะจิตร, 58
นฤมล กฤษณชาญดี,ดวงใจ ศุขเฉลิม, 24
นวรัตน นุศาสตรเลิศ,
อังศุมาลย จันทราปตย, 90
นันทศักดิ์ ปนแกว,
อังศุมาลย จันทราปตย, 100
นารินทร จันทรสวาง, สุขใจ ชูจันทร,
อาภารัตน มหาขันธ,
น้ําทิพย ศีตะจิตต, 160
นาวี หนุนอนันต, ศุภฤกษ วัฒนสิทธิ์,
เดชา วิวัฒนวิทยา, 63
นิตยา วุฒิเจริญมงคล, ลัดดา วงศรัตน, 17
นิพนธ หมาดอาหิน, อาภารัตน มหาขันธ,
110
นิพัทธ สมกลีบ, ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์,
อภิชาติ เติมวิชชากร, 76
ไนเจล ไฮเวล-โจนส, สมศักดิ์ ศิวิชัย,
อภิญญา วงษแกว, วิวรรธณี ทองสีดํา,
ศิริณี พูนไชยศรี, บุญเพ็ง เจริญใจ, 6
บุญเสฐียร บุญสูง, ศิริพร แซเฮง, ประยุทธิ์
อุดรพิมาย, วงศวิวรรธ ธนูศิลป, 102
เบญจพร บัวบาน, อุกฤษฎ รัตนโฉมศรี,
พงษสุดา ผองธัญญา,
กัญญวิมว กีรติกร, 148
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ประทีป มีวัฒนา, จารุจินต นภีตะภัฏ, 77
ประทุม ฉายเสมแสง, นฤมล แสงประดับ,
ชุติมา หาญจวณิช, 19
ประสิทธิ์ วงษพรม, 101
ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ,
สตีเฟน เอลเลียต, 118
ประเสริฐ ทองหนูนุย, 68
ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย, อิวาน เบนจามิน
กาเรธ โจนส, สมศักดิ์ ศิวิชัย,
วันเชิญ โพธาเจริญ, 151
ปราณี วัฒนาวรสกุล,
ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์,
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ, 133
ปริญญา กลําพบุตร,
สันต เกตุปราณีต, 121
ปริญดา ตั้งปญญาพร,
ละออศรี เสนาะเมือง, 11
ปรีชา ประเทพา, 144
ปวีณา ชีพพานิช, อุทัยวรรณ โกวิทวที,
สาธิต โกวิทวที, ลัดดา วงศรัตน, 10
ปวีณา ใจกระเสน, ตอศักดิ์ สีลานันท,
บุศบรรณ ณ สงขลา, 38
ปวีณา ไตรเพิ่ม, ชุมพล คุณวาสี,
บุศบรรณ ณ สงขลา, 36
ปทมาภรณ กฤตยพงษ,
ละออศรี เสนาะเมือง,
วันวิสาข จํานงคลักษณ, 86
ปยะ เฉลิมกลิ่น, ชัยวัฒน บุญฟก,
เมธี วงศหนัก, 150
พรเทพ วิรัชวงศ, 23
พรรณา วันซวง, ละออศรี เสนาะเมือง, 21
พรรณี สอาดฤทธิ์, เอฟ บีมีช, 109
พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง,
ทยา เจนจิตติกุล, เชฏฐ สาทรกิจ, 26
พหล โกสิยะจินดา, ปทมาภรณ
กฤตยพงษ, วิสุทธิ์ ใบไม, บอริส
อฟานาซีฟ, โจนาธาน คารลสัน, 89
พิทักษพงศ ปอมปราณี,
จุฑารัตน อรรถจารุสิทธิ์,
เดชา วิวัฒนวิทยา, 61
พุฒิพงศ นวกิจบํารุง, วิไลวรรณ
อนุสารสุนทร, สตีเฟน อีเลียต, 131
แพททริเซีย วัตต, มาลี ตั้งระเบียบ,
ภัทรนันท อิทธิวรพงศ, 145
ฟลิป ราวด, จอรจ เกล, แอนดรู เพียซ,
อนรรฆ พัฒนวิบูลย, คีโอโกะ
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โตคิว, กรกต พบประเสริฐ, 132
ภัทรพร ยุคแผน, วันเชิญ โพธาเจริญ,
มรกต ตันติเจริญ, ยูโซ ยามาดะ, 5
ภานุมาศ จันทรสุวรรณ,
ศิริพร ทองอารีย, 31
มงคล ไพรเขียว, ยุพา หาญบุญทรง,
มโนชัย กีรติกสิกร, 59
มณฑิรา มณฑาทอง, พรพิมล
รงคนพรัตน, วิสุทธิ์ ใบไม, 84
มัลลิกา เจริญสุธาสินี,
กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี, 65
มาลัยพร เชื้อบัณฑิต, วีระศักดิ์
ศักดิ์ศิริรัตน, พิศาล ศิริธร,
นิวัฒ เสนาะเมือง, 155
ยงยุทธิ์ อํานักมณี, 107
ยุวดี พีรพรพิศาล, จีรพร เพกเกาะ, 15
เยาวลักษณ ชัยมณี, โชติมา ยามี, 91
โยธิน สุริยพงศ, ณัฐวุฒิ ธานี,
เดชา วิวัฒนวิทยา, 122
ละออศรี เสนาะเมือง, ศุจิภรณ อธิบาย,
สุพัสตรา เหล็กจาน,
ปริญดา ตั้งปญญาพร,
พรรณนา วันซวง, 13
วราวุธ สุธีธร, Eric Buffetaut,
เรือน สมณะ, อัศนี มีสุข,
Jean Le Loeuff, Marc Philippe,
Petra Lutat, Lionel Cavin, Gilles
Cuny, Haiyan Tong Buffetaut, 85
วังวร สังฆเมธาวี,
วิไลวรรณ อนุสารสุนทร,
เจ. เอฟ. แมกซเวลล, 35
วัชราภรณ จันทรขํา,
อนุรักษ ปญญานุวัฒน, 139
วัชรี ลีลาไพบูลย, อนรรฆ พัฒนวิบูลย, 87
วันวิสาข จํานงคลักษณ, ปทมาภรณ
กฤตยพงษ, วิสุทธิ์ ใบไม, บอริส
อฟานาซีฟ, โจนาธาน คารลสัน, 87
วัลลภ หมัดโสะ, ดวงใจ ศุขเฉลิม, 94
วาสนา พรรณเทวี, ธรรมศักดิ์ ยีมิน, 46
วิเชฏฐ คนซื่อ, ปยนุช ทรงเจริญ,
สุรีรัตน เดี่ยววาณิชย,
กําธร ธีรคุปต, 67
วิโรจน เกษรบัว, ประนอม จันทรโณทัย,
อัจฉรา ธรรมถาวร, 41
วิลาวัณย รัตนถิรกุล, ทวีศักดิ์ บุญเกิด, 44
วิไลวรรณ อนุสารสุนทร, สตีเฟน เอลเลียต,
พุฒิพงศ นวกิจบํารุง,

เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ, จอรจ เกล,
เจมส แมกสเวล, 117
วีระ ศรีอินทรสุทธิ์, สมศักดิ์ ศิวิชัย,
ไนเจล ไฮเวล-โจนส, 157
วุฒิ ทักษิณธรรม, วีรยุทธ เลาหะจินดา,
จารุจินต นภีตะภัฏ,
นริศ ภูมิภาคพันธ, 74
ศรีวรรณ ไชยสุข, เพ็ญพรรณ กาญภิญโญ,
ประเสริฐ ไวยะกา, โฉมยง ไชยอุบล, 14
ศศิธร จินดามรกฎ, M. sagisaka, H.
Kawasaki, วันเชิญ โพธาเจริญ,
มณี ตันติรุงกิจ, วิเชียร
ยงมานิตชัย, สาวิตรี ลิ่มทอง,
มรกต ตันติเจริญ, T. Nakase, 7
ศิราภรณ ชืน่ บาล,
พรทิพย จันทรมงคล, 12
ศิริชัย ไฝทาคํา, ละออศรี เสนาะเมือง,
อํานวย มณีศรีวงศกูล, 16
ศิริพร แซเฮง, นฤมล แสงประดับ,
ชุติมา หาญจวณิช, 45
ศิริพร หมาดหลา, ภาวดี เมธะคานนท,
มาลินี ประสิทธิ์ศิลป,
กัญญวิมว กีรติกร, 146
ศุภลักษณ วิรัชพินทุ, กําธร ธีรคุปต,
อาจอง ประทัตสุนทรสาร, 127
สคาร ทีจันทึก, พงษศักดิ์ สหุนาฬุ, 129
สงกรานต ศรีจันทร,
อนุรักษ ปญญานุวัฒน, 140
สนธยา จําปานิล, นันทนา คชเสนี, 120
สมศักดิ์ ปญหา, จิรศักดิ์ สุจริต, ปโยรส
ทองเกิด, ผองพรรณ ประสารกก, 82
สมศักดิ์ ปญหา, จิรศักดิ์ สุจริต, ปโยรส
ทองเกิด, ผองพรรณ ประสารกก, 92
สลิล สิทธิสัจจธรรม, ดวงใจ ศุขเฉลิม, 98
สหณัฐ เพชรศรี, ทวีศักดิ์ บุญเกิด, 43
สหัช จันทนาอรพินท, ทวีศักดิ์ บุญเกิด,
อบฉันท ไทยทอง, 34
สองศรี สุขสรอย, ประนอม จันทรโณทัย,
สุมน มาสุธน, 25
สันติ พวงเจริญ, อภิชาติ เติมวิชชากร, 80
สัมพันธ ทองหนูนุย, เอฟ บีมีช, 111
สายสมร ลํายอง, เนาวรัตน ชีพธรรม,
วิพรพรรณ โพธิตา, อุรัตน พิมลศรี,
สุธีรา ทองกันทา, บุญสม บุษบรรณ,
วารินทร เตจะ, พิภพ ลํายอง, 1
สาระ บํารุงศรี, ศิริพร ทองอารีย, 69
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สําราญ เทนโสภา, 93
สิงโต บุญโรจนพงศ, จุฑามาส ผลพันธิน,
สุนทร โสตถิพันธุ, 47
สิริวรรณ สุขศรี, ศิรประภา เปรมเจริญ, 142
สุคนธทิพย บุญวงค, ประนอม จันทรโณทัย,
อัจฉรา ธรรมถาวร, 39
สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท, Islamul Hadi,
นนทกรณ อุรโสภณ, ขวัญตา แทนสา,
Yuzuru Hamada, 80
สุทธวรรณ สุพรรณ,
ยุวดี พีรพรพิศาล, 96
สุทธินี จิตมณี, ชิตชล ผลารักษ, 97
สุธรรม อารีกุล, 136
สุธิรา สระประเทศ, ตอศักดิ์ สีลานันท,
บุศบรรณ ณ สงขลา, 114
สุพัฒน คําไทย, ประเทือง พุฒซอน, 153
สุพิชญา วงศชินวิทย,
อภิชาติ เติมวิชชากร, 71
สุภาวดี จุลละศร, 51
สุรพล อาจสูงเนิน, วีรยุทธ เลาหะจินดา,
อนันต ศรีขาว,สุรพล วิเศษสรรค, 64
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