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สารบัญ
กลุม 1: จุลินทรียและไลเคน
การแยกสายพันธุราจากไลเคนทีร่ วบรวมไดจากปาภูตีนสวนทราย อําเภอนาแหว จังหวัดเลย
เอก แสงวิเชียร
การเก็บรวบรวมและจําแนกสายพันธุไลเคนในเขตปาภูตีนสวนทราย อําเภอนาแหว จังหวัดเลย
พิบูลย มงคลสุข
การศึกษาทางอนุกรมวิธานของไลเคนวงศพารมีเลียซิอใิ นประเทศไทย
ฐิติพร ภูปราง
การแพรกระจายของไลเคนในแนวดิ่งภายใตเรือนยอดทึบและโปรงในปารุนสอง
บริเวณหนองขิง อุทยานแหงชาติเขาใหญ
นิมิต โอสถานนท
ชุมชีพของไลเคนบนใบไมในปาดิบชื้นและปาดิบแลง ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ ประเทศไทย
ขวัญเรือน พาปอง
ความหลากหลายและการแบงแยกชั้นในแนวดิ่งของชุมชีพไลเคนบนยางปาย
และไทรในปาดิบชื้น ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ
เวชศาสตร พลเยีย่ ม
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของไลเคนบนพรรณไมและความสามารถในการใชน้ําจากบรรยากาศ
รัชฎา นอยเจริญ
การเปลี่ยนแปลงแทนที่และความหลากหลายของไลเคนวงศกราฟดาซิอิบนตนสมัด
บริเวณหนองขิงในพื้นที่อทุ ยานแหงชาติเขาใหญ
จุฑารัตน สุจริตธุระการ
การสํารวจและเก็บรวบรวมสายพันธุราจากปาจาก
อภิรดี ปลันธนภาคย
ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดในปาบาลา จังหวัดนราธิวาส
เสาวลักษณ พงษไพจิตร
การคัดแยก Aureobasidium pullulans จากสถานทีต่ างๆในประเทศไทย
มณฑารพ สุธาธรรม
ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราทีท่ ําลายแมลงในเขตอุทยานแหงชาติน้ําหนาว
อภิญญา วงษแกว
เชื้อราทําลายแมลงอันดับ Cavicipitaceae ในประเทศไทย
Nigel Hywel-Jones
การสํารวจและเก็บตัวอยางเชือ้ รา Hypocrella spp. และระยะสืบพันธุแ บบไมอาศัยเพศของ
Aschersonia spp. ในประเทศไทย
Nigel Hywel-Jones
การศึกษารา Cordyceps unilateralis และชนิดทีใ่ กลเคียงในประเทศไทย
กนกศรี ทัศนาทัย
การศึกษาความหลากหลายของราน้ําในประเทศไทย
สมศักดิ์ ศิวิชัย
การแยกเชื้อและการจําแนกชนิดเชื้อราจากมูลสัตว
สายัณห สมฤทธิผ์ ล
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การสํารวจ เก็บ และรวบรวมเห็ด (Macro Fungus) ในพื้นที่บริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปา
เขาสอยดาวและพื้นที่ใกลเคียง
ปรีชา กลิ่นเกษร
การสํารวจ เก็บ และรวบรวมเห็ดในพื้นที่บริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง และ
พื้นที่ใกลเคียง
วสันณ เพชรรัตน
ความหลากหลายของเชือ้ ราสราง zoospore ในปาพรุสิรินธร จังหวัดนราธิวาส
วสันณ เพชรรัตน
เชื้อรา Aspergillus ที่สรางแอฟลาทอกซินในพืชสมุนไพรตากแหง
อัจฉรา พัฒนเดช
การใช Random Amplified Polymorphic DNA Fingerprinting ในการจัดจําแนกเชื้อรา Genus
Paecilomyces
น้ําทิพย ชุมพลกุลวงศ
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของกระบวนการทางระบบนิเวศวิทยาตอการเปลีย่ นแปลง
ประชากรของจุลนิ ทรียที่ตรึงไนโตรเจน
นันทกร บุญเกิด
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไซยาโนแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนในระบบนิเวศตาง ๆ
ในประเทศไทย
ศศิธร อินทรนอก
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศตอการเปลี่ยนแปลงประชากรของ
ไซยาโนแบคทีเรีย
อภิชาติ สุขสวาง
พลาสมิดโพรไฟลของไรโซเบียมในถั่วเขียวจากพื้นที่โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
จังหวัดนครราชสีมา
รัตนวดี หอมจันทร
ฟงไจที่เจริญในตนพืชปาไมเนือ้ ออนในเขตอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม
สายสมร ลํายอง
การแยกและเก็บรวบรวมเชื้อราเอนโดไฟตและแซพโปรไฟตของปาลมสองชนิด ในอุทยาน
แหงชาติดอยสุเทพ-ปุย
วารินทร เตจะ
การศึกษาความสัมพันธในระดับโมเลกุลของไมวงศยางและเชื้อราเอคโตไมคอรไรซา
ในปาของประเทศไทย
ทวีรัตน วิจิตรสุนทรกุล
สัณฐานวิทยาและศักยภาพในการเพาะเลี้ยงเห็ดปากินได ในเขตอําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน
กุศล ถมมา
ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดราขนาดใหญในเขตศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาเขาเขียว
จังหวัดชลบุรี
รัตเขตร เชยกลิ่น
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กลุม 2: สาหรายและแพลงกตอน
ความหลากหลายของไดอะตอมพื้นทองน้ําและสาหรายขนาดใหญในลําน้ําแมสา
อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม
ยุวดี พีรพรพิศาล

(ข)

ความหลากหลายของแพลงกตอนพืชและสาหรายขนาดใหญในลําน้ําแมสา อุทยานแหงชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม
ทัตพร คุณประดิษฐ
ความหลากหลายทางชีวภาพของเบนทิคไดอะตอมและการประยุกตเพื่อติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําในลําน้ําแมสา อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย เชียงใหม
ตรัย เปกทอง
ความหลากหลายของสาหรายขนาดใหญ ไดอะตอมพื้นทองน้ํา และความสัมพันธกับวัฏจักร
ไนโตรเจนในลําน้าํ ที่สําคัญของภาคเหนือ
ทัตพร คุณประดิษฐ
การสํารวจชนิด นิเวศวิทยาของสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินในลุมน้ําภาคเหนือบางแหง และการ
เพาะเลี้ยง
พิษณุ วรรณธง
ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหรายในน้ําพุรอนบางแหลงในเขตภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทย
อุดมลักษณ สมพงษ
ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหรายสีเขียวกลุมเดสมิดสในเขตภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทย
คมสัน เรืองฤทธิ์
ความหลากหลายของแพลงกตอนพืชในกลุมไดโนแฟลกเจลเลตในอาวไทย
พรศิลป ผลพันธิน
ความหลากหลายและการแพรกระจายของคลาโดเซอราในแหลงน้ําจืด จังหวัดตรัง
พรรณี สอาดฤทธิ์
ความชุกชุมและการแพรกระจายของเบนทิกไมโครแอลจีในแนวปะการังบริเวณอาวตังเขน
จังหวัดภูเก็ต
สุภาพร แสงแกว
การจําแนกชนิดของโรติเฟอรในเขตพื้นที่ปาพรุ ภาคใตของประเทศไทย
สุเปญญา จิตตพันธ
การสํารวจและเก็บรวบรวมสายพันธุสาหรายจากแหลงตาง ๆ ในธรรมชาติ:
สาหรายในแหลงน้ําจืดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อาภารัตน มหาขันธ
ความหลากหลายของแพลงกตอนน้าํ จืดในประเทศไทย (คลอโรไฟตาและโครโมไฟตา)
ลัดดา วงศรัตน
ความหลากหลาย และความชุกชุมของแพลงกตอนสัตวคลาสไฮโดรซัว
(Planktonic Hydrozoan, Class Hydrozoa) ในอาวไทย
นิตยา วุฒิเจริญมงคล
ความหลากหลายของชนิดสาหรายในดินบริเวณปาสมบูรณและปาที่ถูกรบกวน
ในเขตรักษาพันธุส ัตวปาโตนงาชางและปาสงวนใกลเคียง
เบญจวรรณ แกวเดิม
ความหลากชนิดและการแพรกระจายของไรน้ํานางฟาในประเทศไทย
ละออศรี เสนาะเมือง
ความหลากชนิดและการแพรกระจายของไรน้ํานางฟาในเขต จังหวัดขอนแกน และอุดรธานี
ศุจิภรณ อธิบาย
ความหลากชนิดและการแพรกระจายของไรน้ํานางฟาในเขต จังหวัดมหาสารคาม และรอยเอ็ด
สุพัสตรา เหล็กจาน
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ความหลากชนิดและการแพรกระจายของไรน้ํานางฟาในเขต จังหวัดสกลนคร และนครพนม
ปริญดา ตั้งปญญาพร
ความหลากหลายของแพลงกตอนสัตวน้ําจืดในประเทศไทย (โรติเฟรา)
ละออศรี เสนาะเมือง
ความหลากชนิดและความชุกชุมของคลาโดเซอราในบึงกุดทิง จังหวัดหนองคาย
จุฑามาส แสงอรุณ
ความหลากชนิดและการแพรกระจายของโคพีพอดในเขตจังหวัดสุรินทร
วีระ ยินดี
ความหลากหลายของโรติเฟอรในเขตจังหวัดนครราชสีมา
สุคนธทิพย เศวตนลินทล
ความหลากชนิดและการแพรกระจายของโรติเฟอรในปาบุงปาทามบริเวณลุม แมน้ํามูล
วิราวรรณ โคตรทิพย
ความหลากชนิดและการแพรกระจายของคลาโดเซอราและโคพีพอดในปาบุงปาทาม
บริเวณลุม แมน้ํามูล
ศิริชยั ไฝทาคํา
ความหลากหลายทางชีวภาพของโปรตีสตและคุณภาพน้ําในแมนา้ํ ปง
ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร
ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหรายพวกยึดเกาะในเขตปาดิบดอยอินทนนท
วนิดา เขมะนุเชษฐ
ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินในนาขาว อําเภอแมรมิ จังหวัด
เชียงใหม
ทวีเดช ไชยนาพงษ
ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหรายกับการปนเปอนของตะกัว่
และความสัมพันธกับคุณภาพน้ําในคลองแมขา จังหวัดเชียงใหม
วุฒินันท ศิริรัตนวรางกูร
ความหลากหลายของแพลงกตอนพืชและคุณภาพน้ําในอางเก็บน้าํ เขื่อนแมงัดสมบูรณชล
ธํารงค ปรุงเกียรติ
ความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนพืชและสาหรายยึดเกาะและสหสัมพันธ
เชิงอาหารในปลากินพืชบางชนิดในอางเก็บน้ําเขือ่ นแมงัดสมบูรณชล
พรศิริ ตูลารักษ
การจําแนกชนิดไดอะตอมที่พบบนปะการังเทียม บริเวณอาวขาม เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
ดวยกลองจุลทรรศนอเิ ล็กตรอนแบบลําแสงสองกราด
อรรชนีย ชํานาญศิลป
การศึกษาชนิดและปริมาณแพลงกตอนในแมน้ําแควนอย จังหวัดพิษณุโลก
ทิวาวรรณ นวลตา
การใชความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนพืชตรวจสอบคุณภาพน้ําในสระเก็บน้ํา
พระราม 9 จังหวัดปทุมธานี
สิริแข พงษสวัสดิ์
ความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงคตอนและความสัมพันธกับปจจัยสิ่งแวดลอม
ในระบบนิเวศแหลงน้ําไหลของลุมน้ําลําพระเพลิง
ณภัทร นอยน้ําใส
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กลุม 3: พืชและพฤกษศาสตรพื้นบาน
การเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในมหายุคซีโนโซอิกในประเทศไทย
Paul J. Grote
สํารวจความหลากหลายของชนิดพรรณไมมที อและการกระจายของพรรณไมทางภูมศิ าสตร
ณ อุทยานแหงชาติดอยหลวง
วิไลวรรณ อนุสารสุนทร
ความหลากหลายของพรรณไมบริเวณวนอุทยานน้ําตกขุนกรณ จังหวัดเชียงราย
ทวีศักดิ์ บุญเกิด
ความหลากหลายของไบรโอไฟตบริเวณยอดเขาหลวง อุทยานแหงชาติน้ําตกหวยยาง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
สหัช จันทนาอรพินท
การสํารวจพรรณไมบริเวณริมฝงแมน้ําเหือง อําเภอนาแหว จังหวัดเลย
วีระชัย ณ นคร
ความหลากหลายของพรรณพืชบริเวณโตนงาชาง ภาคใตของประเทศไทย
พวงเพ็ญ ศิริรักษ
การศึกษาความหลากหลายของพรรณไมในเขตอุทยานแหงชาติภพู าน
ประนอม จันทรโณทัย
พรรณไมวงศผักปราบในอุทยานแหงชาติภูพาน
วิไลวรรณ มนูศิลป
อนุกรมวิธานพืชเผายอย Barleriinae (Acanthaceae) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย
พิทักษ ใจคง
พืชสกุลหญาลิ้นงู (Hedyotis L.) ในประเทศไทย
คณิต แวงวาสิต
อนุกรมวิธานของพืชเผา Inuleae (Asteraceae) ในประเทศไทย
พิมพวดี พรพงศรุงเรือง
พืชสกุลพนมสวรรค (Clerodendrum L.) วงศกะเพรา (Lamiaceae) ในประเทศไทย
จรัล ลีรติวงศ
พืชสกุลยางโอน (Polyalthia Blume) ในประเทศไทย
ภาสกร บุญชาลี
อนุกรมวิธานของไมลมลุกและไมเลื้อยบริเวณเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี
วรรณชัย ชาแทน
การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพรรณไมวงศนอยหนาในปาตะวันออก
ณรงค คูณขุนทด
การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพืชสกุลเฟรนในสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ิติ์ จังหวัด
เชียงใหม
จันทิรา หุตินันท
การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพรรณไมสกุลติ้วและสกุลบัวทองในประเทศไทย
นฤมล กฤษณชาญดี
การศึกษาทางอนุกรมวิธานของกกในสกุล Cyperus L. และ Eleocharis R. Br. บางชนิด
บริเวณแหลงน้ําในเขตกรุงเทพมหานคร
วีรญา บุญเตี้ย
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การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพรรณไมสกุลตังหนในประเทศไทย
สราวุธ สังขแกว
ชีวานุกรมวิธานของชงโคดํา Bauhinia pottsii G.Don ในประเทศไทย
สุพจน แสงมณี
การศึกษาเปรียบเทียบพืชสกุล Gomphia Schreb. และ Ochna L.
วิไลลักษณ สุดวิไล
กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของ Fimbristylis Vahl (Cyperaceae) ในประเทศไทย
กมลหทัย พูลพงษ
กายวิภาคศาสตรสําหรับอนุกรมวิธานของพืชวงศกระเชาสีดา (Aristolochiaceae) ในประเทศไทย
เอื้อมพร จันทรสองดวง
กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบและสัณฐานวิทยาของสปอรเฟรน สกุล Pyrrosia Mirbel ใน
ประเทศไทย
กนกอร โคตรนนท
กายวิภาคเปรียบเทียบของพืชสกุล Cassia บางชนิดในประเทศไทย
มานิต คิดอยู
นิเวศวิทยาการสืบพันธุของไมยนื ตนในปาเต็งรังทีห่ นองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา
สุรศักดิ์ ราตรี
เอกนิเวศวิทยาของกระเทียมนา (Isoetes coromandelina L.): พืชที่ใกลจะสูญพันธุ
ของประเทศไทย
สนอง จอมเกาะ
การศึกษาเรณูของพรรณพฤกษชาติในแองพรุภเู ขาที่ยอดดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม
รัฐพงษ พวงทับทิม
การศึกษาเรณูวทิ ยาของพืชวงศเปลาในประเทศไทย
โกสุม พีระมาน
การศึกษาเซลลพันธุศาสตรของพันธุไมวงศเปลาในประเทศไทย
พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง
การศึกษาวิจัยดานอนุกรมวิธานพืชของพรรณไมวงศเปลา (Euphorbiaceae) ในประเทศไทย
กองกานดา ชยามฤต
การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพืชสกุล Acalypha L. (Euphorbiaceae) ในประเทศไทย
ฉัตรชัย เงินแสงสรวย
การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพืชสกุลนกนอน (Cleistanthus) วงศ (Euphorbiaceae)
ในประเทศไทย
ขวัญใจ รวยสูงเนิน
การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพืชเผา Codiaeae (Euphorbiaceae) ในประเทศไทย
กัลยา ภัทรหิรัญกนก
การประเมินสถานภาพของแหลงพันธุกรรมในไมสกั โดยใช DNA และ isoenzyme gene
markers
สุจิตรา จางตระกูล
การศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรมในระดับประชากรของพืชสกุลถั่วแปบชาง 2 ชนิด
ในประเทศไทย
ปรีชา ประเทพา
ความสัมพันธทางวิวัฒนาการระดับโมเลกุลในถั่วแปบชางและกันภัยมหิดล โดยใชขอมูลลําดับ
เบสใน ITS และยีน rbcL และความผันแปรของประชากรดวยการใช RFLP เปนตัวตรวจสอบ
ปรีชา ประเทพา
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ความหลากหลายทางพันธุกรรมของขาวปาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปรีชา ประเทพา
การศึกษาเซลพันธุศาสตร สรีรวิทยา สัณฐานวิทยา และการแสดงออกของยีนใน
ขาวแปลงพันธุบางชนิด
ทศพร พิพัฒนภานุกูล
สรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตรของขาวทนเค็ม
อาทิติ์ยา ฉิมรักแกว
ความหลากหลายของพืชลมลุกวงศ Papilionaceae ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
จิตติพร ทรรศนียากร
การรวบรวมและจําแนกพรรณไมในวงศกระดังงา
ปยะ เฉลิมกลิ่น
การศึกษาดานอนุกรมวิธานของพรรณไมวงศ บุก บอน (Araceae) ในประเทศไทย
ดวงใจ ศุขเฉลิม
การศึกษาอนุกรมวิธานของพรรณไมวงศ บุก (Araceae) ในอุทยานแหงชาติเขาแหลมและ
อุทยานแหงชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
วัลลภ หมัดโสะ
คาริโอไทปของบุกวงศ Araceae
ละเอียด คงกุง
พรรณพืชวงศขิงของไทย
พวงเพ็ญ ศิริรักษ
ความหลากหลายและความสัมพันธกับแหลงทีอ่ ยูข องพืชวงศขิง (Zingiberaceae)
ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ในจังหวัดยะลา และนราธิวาส
จรัญ มากนอย
ความสัมพันธของพืชวงศขิงในสกุลกระชายและสกุลที่เกี่ยวของจากการวิเคราะหไอโซไซม
โองการ วณิชาชีวะ
การศึกษาสัณฐานวิทยา โครโมโซม และละอองเรณูของพรรณไมวงศขิงในอุทยานแหงชาติภูพาน
สุรพล แสนสุข
การศึกษาทางอนุกรมวิธานของเฟรนในอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง
ศิริดารัตน จูเจีย่
เฟรนในอุทยานแหงชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี
สองศรี สุขสรอย
การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชจําพวกเฟรนและกลุมใกลเคียง บริเวณอุทยานแหงชาติ
น้ําตกหวยยาง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
ยุธยา อยูเย็น
การแปรผันของประชากรกลวยไมเหลืองแมปงในอุทยานแหงชาติแมปง จังหวัดลําพูน
ฉันทฬส รุงเรือง
การประเมินความสัมพันธทางพันธุกรรมของพืชสกุล Vigna บางชนิดดวยการวิเคราะหแบบ
คลัสเตอร และมัลติวาเรียต
ธนาทิพย ศิลปวัฒนกุล
ลักษณะประจําพันธุกับการประเมินและลายพิมพดีเอ็นเอของพันธุฝา ย
ทัศณีวรรณ กอนจันทรเทศ
ความหลากหลายทางดานพันธุกรรมของพันธุลําไย (Dimocarpus longan Lour.)
ในเขตภาคเหนือตอนบนของไทย โดยเทคนิค Molecular Marker
เจนจิรา มาหา
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การปรับปรุงระดับความสามารถทนเค็มของพันธุไ มปาโตเร็วโดยการใชสารโคลซีซนี
เฉลิมพล เกิดมณี
สวนรุกขชาติแหลงอนุรักษพันธุกรรมพืช
กรึก นฤทุม
การเปลี่ยนแปลงของพรรณพืชและสิ่งแวดลอมตามแนวขวางของปาชายหาด
ในอุทยานแหงชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต
รวีวรรณ ตัณฑวณิช
โครงสราง ผลผลิตจากการรวงหลนของซากพืช และการผุสลายของใบไมในปาไมฝาดดอกขาว
ทะเลสาบสงขลา
นิพิท ศรีสุวรรณ
อัตราการยอยสลายและเชื้อรายอยสลายซากใบโกงกางใบเล็กและใบแสมขาว บริเวณ
ปากแมน้ําทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร
เสานุภา กองกมล
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปา: อาหารชะนี พรรณพืช และผลิตผลจากพืช
Warren Y. Brockelman
การศึกษาความความหลากหลายทางชีวภาพของปาไม ณ แปลงสํารวจมอสิงโต
อุทยานแหงชาติเขาใหญ
Warren Y. Brockelman
การศึกษาลักษณะของผลไมที่เปนอาหารของชะนีมอื ขาว (Hylobates lar)
ในอุทยานแหงชาติเขาใหญ ประเทศไทย
ชุติอร กาญวัฒนกิจ
ผลของไฟปาตอพืชและดินในสังคมยอยสนสามใบ-กอ-เหียง บริเวณอุทยานแหงชาติน้ําหนาว
จังหวัดเพชรบูรณ
สุธี สอนประสิทธิ์
พลวัตของธาตุอาหารในปาดิบธรรมชาติบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย
ปริญญา กลําพบุตร
โครงสรางสังคมพืชน้ําในบึงโขงหลงและกุดทิง จังหวัดหนองคาย
ไชยา อุดมศรี
การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพของปาบุง ปาทาม ที่มีผลกระทบจากการใชประโยชนในระดับ
ตาง ๆ กัน: กรณีศึกษา ปาบุง บานปากยาม อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
นันทา สิทธิราช
ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมและมนุษยวิทยาทีม่ ีผลตอกอขาว (Castanopsis indica)
ซึ่งเปนตนไมที่มคี วามสําคัญทางเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
George A. Gale
การศึกษาปจจัยทางธรรมชาติตอการงอกและการเจริญเติบโตของกอขาว
ศันสนีย ศรีอมรมงคล
การวางแปลงปลูกพืชเพื่อการฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของปาเสื่อมโทรมในเขตพื้นที่
อนุรักษทางภาคเหนือของประเทศไทย
Stephen Elliott
ความหลากหลายของพรรณไมพนื้ ลาง ตามแนวลําน้ําแมมอน ที่ระดับความสูง 475 เมตร ถึง
575 เมตร ณ อุทยานแหงชาติแจซอน จังหวัดลําปาง
มนู ปนาทกูล
ผลของภาชนะปลูก ปุย และการกําจัดรากโดยใชอากาศตอการผลิตตนกลาที่ใชสําหรับการฟนฟูปา
เนตรนภิศ จิตแหลม
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ปจจัยที่มผี ลตอการเจริญเติบโตของกลาไมในธรรมชาติและวิธนี ํามาเพาะเลี้ยงในเรือนเพาะชํา
เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ
รูปแบบการเปลีย่ นแปลงของพืชน้ําในทะเลสาบคูขุด (สงขลา) ระหวาง พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 2539:
ศึกษาโดยภาพถายดาวเทียม
สุธีระ ทองขาว
การศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบานของชนกลุมนอยเผาตาง ๆ บนดอยแมสะลอง
ชูศรี ไตรสนธิ
ความหลากหลายของพรรณพืชและการศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบานของชาวถิ่นและลัวะใน
อุทยานแหงชาติดอยภูคา จังหวัดนาน
ชูศรี ไตรสนธิ
องคความรูชมุ ชนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาการปลูกพืชและไมพื้นเมืองภายในบริเวณบาน
จังหวัดเชียงราย
เทวินทร อัครศิลากุล
การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชสมุนไพรที่ใชเปนยาดองเหลาในภาคเหนือของ
ประเทศไทย
สันติ วัฒฐานะ
พฤกษศาสตรพื้นบานในเขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย
สิริวรรณ สุขศรี
การศึกษาความหลากหลายของพืชและพฤกษศาสตรพื้นบานในปาบุงชีหลง จังหวัดมหาสารคาม
ภัทรพร ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม
การศึกษาพรรณพฤกษชาติและการใชประโยชนทรัพยากรปาไม ในปาตะวันออกอยางยั่งยืน
วิบูลย เข็มเฉลิม
โครงการเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการปาและทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน: การพัฒนา
ระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดการปาและทรัพยากรชีวภาพโดยชุมชน
สมศักดิ์ สุขวงศ
โครงการฟนฟูและพัฒนาองคความรูดั้งเดิมเกี่ยวกับการทอผายอมสีธรรมชาติ
ระวีวรรณ ศรีทอง
ศึกษาความหลากหลายและการใชประโยชนของพรรณพืชบริเวณปาเตาดํา จังหวัดกาญจนบุรี
อุไร จิรมงคลการ
การใชประโยชนของพรรณพืชบริเวณปาโตะเทพ–ควนหินลับ อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา
ภมร แพงกุล
พฤกษศาสตรพื้นบานของชนเผาซาไกในจังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และยะลา
เกศริน มณีนูน
การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของปาแมยม: กรณีเขือ่ นแกงเสือเตน
สุธาวัลย เสถียรไทย
การประเมินคาทางเศรษฐศาสตรที่เกิดจากการไมใช: กรณีศึกษาเขตรักษาพันธุสัตวปา
ทุงใหญนเรศวร จังหวัดกาญจนบุรี และตาก
โสภณ นฤชัยกุศล
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กลุม 4: สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
อนุกรมวิธานของหอยทากจิ๋วเขาหินปูนในประเทศไทย มาเลเซีย และเวียดนาม
สมศักดิ์ ปญหา
ชีวภูมิศาสตรของหอยทากสวยงาม สกุล Amphidormus Alber, 1850
สมศักดิ์ ปญหา

(ฌ)

คาริโอแทกโซโนมีของหอยตนไมสกุล Amphidromus Alber, 1850
พงษรัตน ดํารงโรจนวัฒนา
การปรับปรุงอนุกรมวิธานของหอยทากบกสกุล Macrochlamys, Cryptozona และ Hemiplecta
ในประเทศไทย
อัญชิรา มะณีวงศ
กายวิภาคเปรียบเทียบของหอยทากบกบางชนิดในปาชายเลนบริเวณอาวไทยตอนบน
สราวุธ คลอวุฒิมนั ตร
อนุกรมวิธานของหอยงวงทอสกุล Rhiostoma Benson, 1860 ในประเทศไทย
ศักดิ์บวร ตุมปสุวรรณ
เครื่องหมายทางพันธุกรรมที่จําเพาะตอชนิดของหอยเปาฮื้อเขตรอนที่พบในประเทศไทย
อาภรณ โพธิ์พงศวิวัฒน
การตอบสนองทางสรีรวิทยาของหอยเจาะปะการังตอการเปลีย่ นแปลงปริมาณตะกอน
แขวนลอย ความเค็ม และปริมาณทองแดง
ปยวรรณ ไหมละเอียด
การศึกษาความหลากหลายของหอยน้ําจืดในเขตพื้นที่ปาเตาดํา อําเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี
ดวงเดือน ไกรลาศ
การกระจายทางภูมิศาสตรของปูเสฉวนในประเทศไทย
ธนาคม บัณฑิตวงศรัตน
ความหลากหลายของชนิดกุงสกุล Penaeus ที่พบในบริเวณอาวไทยตอนบน
แขวลี วิบูลยกิจ
ความแปรผันทางพันธุกรรมและโครงสรางประชากรกุงกุลาดํา Penaeus monodon
ในประเทศไทย โดยตัวตรวจสอบชนิดไมโครแซเทลไลต
เปรมฤทัย สุพรรณกูล
การตรวจหาความแปรผันทางพันธุกรรมในประชากรกุงกุลาดํา Penaeus monodon
โดยการตรวจลายพิมพดีเอ็นเอ
สิริพร พงษสมบูรณ
ความหลากหลายของหนอนพยาธิในลําน้ําแมสา อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัด
เชียงใหม
ชโลบล วงศสวัสดิ์
การสํารวจและการใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนศึกษาพื้นผิวพยาธิตัวกลมในปลาน้ําจืด
จากลําน้ําแมสา อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม
กานดา ค้ําชู
การสํารวจหนอนพยาธิกลุมโมโนจีเนียจากปลาดุกลูกผสม (บิ๊กอุย) ในบอเลีย้ ง
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
นิพนธ หมาดอาหิน
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพยาธิใบไมจากกระเพาะผาขี้ริ้วโค ในอําเภอเมืองของ
จังหวัดเชียงใหม และลําพูน
ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย
ฟอแรมมินเิ ฟอราน้ํากรอยในยุคปจจุบันจากภาคใตของประเทศไทย
จรรยา จํานงคไทย
ความหลากหลายของโปรโตซัวในคลองแมขา จังหวัดเชียงใหม
อินทิรา ปรุงเกียรติ
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ประชาคมสัตวหนาดินขนาดใหญและวิธเี ก็บตัวอยางที่เหมาะสม บริเวณตอนลางของ
ทะเลสาบสงขลาตอนใน ภาคใตของประเทศไทย
เสาวภา อังสุภานิช
ผลกระทบของการเลี้ยงปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch) ในกระชังตอความหลากหลาย
ของสัตวหนาดินขนาดใหญ บริเวณบานลางทาเสา ในทะเลสาบสงขลาตอนลาง
กานดา เรืองหนู
ความชุกชุมและความหลากหลายของแอนเนลิดในทะเลหลวงตอนลางและปจจัยสิ่งแวดลอม
มงคลรัตน เจริญพรทิพย
ความหนาแนนของสัตวหนาดินขนาดเล็กในแหลงอาศัยทีแ่ ตกตางกันของเกาะภูเก็ต
สุภาวดี จุลละศร
การเปรียบเทียบความหลากหลายของฮารแพคทีคอย โคพิพอด ในแหลงหญาทะเล 6 ชนิด
บริเวณบานปาคลอก จังหวัดภูเก็ต โดยเนนศึกษาวงศ Longipediidae
ปรางทิพย ศิลปวิจิตร
การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของกลุมสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญบริเวณหาดทรายของ
จังหวัดระยอง
วาสนา พรรณเทวี
การสืบพันธุของฟองน้ํา Petrosia sp. (Porifera: Demospongiae: Haplosclerida:
Petrosiidae) บริเวณกลุมปะการังอาวไทยตอนใน
สายประทีป อาษา
การศึกษานิเวศวิทยาของพรมทะเล Palythoa sp. (Anthozoa: Zoanthidea)
ในสภาพแวดลอมที่มีความขุน
นภาลัย จันทรักษ
นิเวศวิทยาประชากรของเมนทะเล Diadema setosum บริเวณกลุมปะการังในอาวไทย
จําเริญ บัวเรือง
การกรอนทางชีวภาพโดยเมนทะเลชนิด Diadema setosum ในกลุม ปะการังเกาะคางคาว
บริเวณอาวไทยตอนใน
นิสิต เรืองสวาง
การถูกทําลายของปะการังจากการทองเที่ยว และการฟนตัวในระยะสัน้ บริเวณเกาะลาน
และเกาะริ้น จังหวัดชลบุรี
กิตติโชติ งามประสิทธิ์
การสืบพันธุของปะการังออน Cladiella tuberosa Texier-Durivault (Cnidaria: Anthozoa:
Alcyonacea) ในกลุมปะการังอาวไทยตอนในและอาวไทยฝงตะวันออก
ปานหทัย นพชินวงศ
การศึกษาฤดูกาลการสืบพันธุของปะการังแข็งบริเวณเกาะภูเก็ต
ทนงศักดิ์ จันทรเมธากุล
โครงสรางประชาคมของปะการังบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย
ทรงวุฒิ จันทะรัง
ความหลากหลายของชนิดและความชุกชุมของแมงกะพรุนใน Rhizostome ไฟลัม Cnidaria
บริเวณชายฝง จังหวัดชลบุรี และเพชรบุรี
นนทิวิชญ ตัณฑวณิช
ความหลากหลายของแมลงน้ํากลุม ไทรคอปเทอราในประเทศไทยและการประยุกตใชใน
การตัดสินคุณภาพน้ํา
พรทิพย จันทรมงคล
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ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ําเพือ่ การชี้วัดและตัดสินคุณภาพสิ่งแวดลอม
พงศศักดิ์ เหลาดี
การใชบทบาทการกินของแมลงน้ําเปนดัชนีประเมินสภาพระบบนิเวศและคุณภาพน้ําจาก
ลําธารในอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย และอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท
อาทิตย นันทขวาง
ความหลากหลายและการกระจายของตัวออนแมลงหนอนปลอกน้ําในลําธารที่ระดับความสูง
ตางกันบนอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม
สมยศ ศิลาลอม
ความหลากหลายและการกระจายของแมลงหนอนปลอกน้ําตัวเต็มวัยจากลําธารที่ระดับ
ความสูงตางกันบนอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม
แตงออน พรหมมิ
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงหนอนปลอกน้ําทีส่ ัมพันธกับถิน่ ทีอ่ ยูแ บบ
ตางๆ โดยใชกับดักอีเมอรเจนซ
ธรรมวัตร แกวตาป
ชีวประวัติและอัตราผลผลิตขั้นที่สองของแมลงหนอนปลอกน้ํา (Trichoptera: Calamoceratidae)
ในลําธารที่แตกตางกันบนอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม
เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ
การติดตามตรวจสอบชั้นคุณภาพลุมน้ําและสภาพแวดลอมดวยกลุม แมลงหนอนปลอกน้ํา
ศิราภรณ ชื่นบาล
การศึกษาการกระจายตัวของตัวออนแมลงกลุม Ephemeroptera Plecoptera และ Tricoptera
(EPT) ในลําธารตนน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นฤมล แสงประดับ
ความหลากชนิดของแมลงหนอนปลอกน้ําวงศ Hydropsychidae บริเวณหวยพรมแลง และ
หวยหญาเครือ อุทยานแหงชาตินา้ํ หนาว
ศุภลักษณ ระดมสุข
ความหลากชนิดของแมลงหนอนปลอกน้ําวงศ Leptoceridae ในลําธารหวยหญาเครือ
และหวยพรมแลง อุทยานแหงชาติน้ําหนาว
ประสาท เนืองเฉลิม
ความหลากชนิดของแมลงหนอนปลอกน้ําวงศ Philopotamidae ในหวยหญาเครือและหวย
พรมแลง อุทยานแหงชาติน้ําหนาว
วิไลลักษณ ไชยปะ
ความหลากชนิดของแมลงชีปะขาววงศ Leptophlebiidae ในหวยหญาเครือและหวยพรมแลง
อุทยานแหงชาติน้ําหนาว
อลงกรณ ผาผง
ความหลากชนิดของแมลงชีปะขาววงศ Heptageniidae ในลําธารหวยหญาเครือและ
หวยพรมแลง อุทยานแหงชาติน้ําหนาว
บุญเสฐียร บุญสูง
การเปรียบเทียบความหลากชนิดของมวนน้ําจืดในแหลงน้ํานิ่งและแหลงน้ําไหล
ศิริพร แซเฮง
ความหลากหลายและพันธุศาสตรเชิงประชากรของสปชีสของริ้นดําในประเทศไทย
เฉลียว กุวังคะดิลก
การศึกษาไมโททิกคาริโอไทปเพื่อจําแนกชนิดแมลงวันผลไมกลุมสปชีสซับซอน
Bactrocera dorsalis Complex ในประเทศไทย
เฉลา สําราญดี
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ความหลากหลายทางพันธุกรรมของแมลงวันผลไมกลุมสปชีส Bactrocera tau (Diptera:
Tephritidae) ในประเทศไทย โดยใชเทคนิคเอนไซมอิเล็คโทรฟอริซสิ
อัญชลี แซหลี
การศึกษาความหลากหลายของแตนเบียนศัตรูแมลงวันผลไมโดยการตรวจสอบโครโมโซม
สิริพงศ สิงหพงษ
การศึกษาความหลากหลายของประชากรหิ่งหอยในบริเวณที่สูงและที่ราบ
อัญชนา ทานเจริญ
การวิเคราะหทางมอรโฟเมตริกของผึ้งมิ้ม Apis florea Fabricius, 1787 ในประเทศไทย
ทรรศนีย ไชยวงศ
ความหลากหลายของจีโนไทปของผึ้งโพรงในประเทศไทย ซึ่งแสดงโดยพอลิมอรฟซึมของดีเอ็น
เอ
ศิริพร สิทธิประณีต
การศึกษาอนุกรมวิธานของดัวงมูลสัตวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยุพา หาญบุญทรง
การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายของชนิดและความชุกชุมของดวงมูลสัตว
(Coleoptera: Scarabaeidae) ระหวางปาที่สมบูรณและปาที่ถูกรบกวน
บริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง จังหวัดสงขลา
สิงโต บุญโรจนพงศ
บทบาทของดวงมูลสัตวในการเคลื่อนยายเมล็ดพืชจากกองมูลของชะนีมอื ขาว
จรรยา เจตนเจริญ
ความหลากหลายของแมลงกินไดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
องุน ลิ่ววานิช
ความหลากหลายของสัตวในทองถิ่นบางชนิดที่ใชเปนอาหารในภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย
สุวิทย วรรณศรี
ความหลากหลายของแมลงในเขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง (เทือกเขาบรรทัด)
จุฑามาส ผลพันธิน
ความหลากหลายของแมลงดอกสัก และนิเวศวิทยาการผสมเกสรของไมสัก
สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ
การพัฒนารูปแบบการสํารวจและตรวจสอบติดตามเพื่อการจัดการพื้นที่คุมครอง: การใช
แมลงเปนดรรชนีของความหลากหลายทางชีวภาพ
ฉวีวรรณ หุตะเจริญ
การสํารวจไรสี่ขาในประเทศไทย
อังศุมาลย จันทราปตย
ความหลากหลายของไรสี่ขาบนพืชสมุนไพรในจังหวัดนครปฐม
ภาวินี หนูชนะภัย
สัณฐานวิทยาภายนอก ชีววิทยาและเขตแพรกระจายของไรศัตรูผลิตภัณฑอาหารทะเลแหง
(Lardoglyphus konoi (Sasa and Asanuma))
เบญจวรรณ ศิริเวชวิวัฒน
นิเวศวิทยาของไรแดงมะมวง Oligonychus mangiferus Rahman and Supra
และการปองกันกําจัดดวยดวยสารสกัดจาก กระเพรา โหระพา ตะไครหอม และสะเดา
ชุติมา แสงสีจันทร
ความตานทานและกลไกความตานทานตอสารฆาไรบางชนิดของไรแดงแอฟริกนั
Eutetranychus africanus (Tucker)
เทวินทร กุลปยะวัฒน
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วิธีการสมมติเหตุการณใหประเมินมูลคาความเต็มใจที่จะจายเพื่อการอนุรักษทรัพยากรประมง
ในพื้นที่ชมุ น้ําบึงละหาน จังหวัดชัยภูมิ
นันทวรรณ ประภามณฑล
ผลของการจัดการทางการเกษตรในระบบเกษตรยัง่ ยืนที่มีตอ สมบัติของดินและสิ่งมีชีวิตในดิน
ขนิษฐา เจริญพานิช
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กลุม 5: สัตวมีกระดูกสันหลัง
ความหลากชนิดของปลากลุมปลาบู (Gobioidei: Perciformes ) ในพื้นที่ปาชายเลนของ
อาวไทยตอนบน
ศิรประภา เปรมเจริญ
อนุกรมวิธานของปลาวงศกุเรา (Pisces: Polynemidae) ในนานน้ําไทย
รติมา ครุวรรณเจริญ
การศึกษาอนุกรมวิธานของปลาในแมน้ํายม
ธงชัย จําปาศรี
การศึกษาคาริโอไทปของปลาคอ (สกุล Schistura) จากลุมน้ําสาขาของแมน้ําปง
จังหวัดเชียงใหม
เกรียงไกร สีตะพันธุ
การศึกษาความแตกตางทางพันธุกรรมของปลาสกุล Clarias และ Prophagorus ในประเทศไทย
โดยใชเทคนิค Protein Electrophoresis และ RAPD-PCR
อุทัยรัตน ณ นคร
การจําแนกชนิดและการกระจายของปลาวัยออนในบริเวณปาชายเลน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ประเสริฐ ทองหนูนุย
นิเวศวิทยาการกินอาหารของปลาในหนองทะเลสองหอง จังหวัดตรัง
กิตติพันธุ ทรัพยคูณ
ความหลากชนิดของกบตัวเต็มวัย และลูกออดในพืน้ ที่อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ
จังหวัดจันทบุรี
โกวิท นอยโคตร
สัณฐานวิทยาและกิจกรรมของอวัยวะสรางเซลลสืบพันธุในอึ่งอางกนขีดในฤดูกาลที่แตกตางกัน
สุรพล อาจสูงเนิน
การตรวจสอบโครโมโซมเพศของกบนา (Rana rugulosa) ดวยเทคนิคการยอมแถบสี
โครโมโซม
เพลินพิศ โชคชัยชํานาญกิจ
การสํารวจและศึกษาคาริโอไทปของคางคกสกุล Bufo ในประเทศไทย
พรณรงค สิริปย ะสิงห
การศึกษาเซลลพันธุศาสตรของสัตวบางชนิดในเขตอุทยานแหงชาติภูพาน
อําพา เหลืองภิรมย
การสํารวจชนิดสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก บริเวณปาเตาดํา จังหวัดกาญจนบุรี
กัมปนาท ธาราภูมิ
ความหลากหลายของชนิด ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และประเภทของถิ่นทีอ่ ยูอ าศัยของสัตว
วงศงูดนิ ในประเทศไทย
ปยวรรณ นิยมวัน
นิเวศวิทยาและสัณฐานวิทยาของตะกอง Physignathus cocincinus ในประเทศไทย
วริษฐา อังศิรจิ ินดา

(ฑ)

การศึกษาคาริโอไทปของแย Leiolepis belliana belliana ในเกาะแสมสาร และเกาะขางเคียง
จังหวัดชลบุรี
วชิรญาณ ปวงวัฒนา
ความหลากหลายชนิดพันธุน กในปาโตะเทพและควนหินลับ อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา
นิกร สุวรรณการณ
การศึกษาแบบอยางเสียงรองของนกกกในอุทยานแหงชาติเขาใหญ
ศิริวรรณ นาคขุนทด
การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการเลือกกินอาหารของนกเงือกที่อยูในพืน้ ที่อาศัยเดียวกัน
ในชวงฤดูผสมพันธุ ในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี
กนิษฐา อุยถาวร
ความหลากหลายเชิงพันธุกรรมของนกขุนทองในประเทศไทย
เพชร ศรีสรุ เมธีกร
ความผันแปรของกลุมประชากรนกขุนทองในธรรมชาติของประเทศไทย
มณี อัชวรานนท
การศึกษาชีววิทยาประชากรของนกขุนทองในประเทศไทย
พรชัย วงศวาสนา
ชีววิทยาการสืบพันธุของนกแอนกินรังตะโพกขาว
ภควัต โพธิ์นาค
ชีววิทยาการสืบพันธุของนกแอนหางสี่เหลี่ยม
ปราโมทย ราตรี
การศึกษาลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตรและเนือ้ เยื่อเคมีของตอมน้าํ ลายนกแอนกินรัง
ตะโพกขาว (Collcalia germani)
สหเทพ จันทรวิมล
ความหลากหลายทางชีวภาพและแนวทางการจัดการเพื่อการอนุรักษไกฟาในภาคเหนือตอนบน
วีณา เมฆวิชัย
การแปรผันทางพันธุกรรมของนกยูงไทย Pavo muticus ในภาคเหนือของประเทศไทย
ภัทรา พลับเจริญสุข
นิเวศวิทยาการสืบพันธุ และการเขาใชพื้นที่เกษตรกรรมของนกยูง Pavo muticus Linnaeus,
1766 ที่อุทยานแหงชาติดอยภูนาง
สิริรักษ อารทรากร
ความแปรผันทางพันธุกรรมของไกพื้นเมือง Gallus gallus domesticus
โดยไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอ
ปยมาศ การสมดี
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของโคขาวลําพูน
โดยใชไมโครเซทเทลไลทมารคเกอร
เพทาย พงษเพียจันทร
การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของอุทยานแหงชาติเขาใหญ โดยการผสานการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร การปราบปรามการลักลอบ และใหความสนับสนุนตอทองถิ่น
Antony J. Lynam
การติดตามศึกษาความชุกชุมและการแพรกระจายของสัตวเลีย้ งลูกดวยนมขนาดใหญ
ในพืน้ ที่ปาคลองแสง จังหวัดสุราษฎรธานี
บุษบง กาญจนสาขา
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โครงการนํารองเพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณตนหวยเตาดํา
จังหวัดกาญจนบุรี
สมโภชน ศรีโกสามาตร
ความหลากหลายและวิวัฒนาการของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็กในประเทศไทย
เยาวลักษณ ชัยมณี
คาริโอไทปของสัตวบางชนิดในวงศวิเวอรริดี
อภิรดี ศรีภูมิ
ลําดับนิวคลีโอไทดของยีนพาราไทรอยดฮอรโมนในลิงโลกใหมและลิงโลกเกา
กันยา อนุกูลธนากร
การศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนรอบปาเตาดํา
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
โสฬส ศิริไสย
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กลุม 6: การใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ
การศึกษาวิวัฒนาการของรา Paecilomyces และราที่มีความสัมพันธเกี่ยวของ
Janet Jenifer Luangsa-ard
การศึกษาความเปนพิษตอเซลลของเชื้อราทําลายแมลง
Patricia Looby Watts
การตรวจสอบเอนไซมที่มีประโยชนในทางอุตสาหกรรมจากเชื้อจุลนิ ทรียที่พบในประเทศไทย
ภัชราพร วงศวิฑรู ยาพร
การคัดหาสารแกการอักเสบจากสารสกัดจากธรรมชาติ โดยใช Dermal Fibroblasts ของคน
และเซลลของหนูที่ไมมี Cyclooxygenase-1 หรือ –2
กัญญวิมม กีรติกร
การพัฒนาวิธกี ารคัดหาสารแกการอักเสบจากสารสกัดจากธรรมชาติใหเปนวิธี Rapid
Throughput
กัญญวิมม กีรติกร
การตรวจหาสารตานมาลาเรียจากสารสกัดจากพืชและจุลินทรียใ นประเทศไทย:
การตรวจกับเชือ้ มาลาเรีย Plasmodium falciparum ในจานเพาะเลี้ยง
สุมาลี กําจรวงศไพศาล
การตรวจกรองสารที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชือ้ วัณโรค
ประสิท ธิ์ ผลิ ตผลการพิม พ
โครงการหองปฏิบัติการทรัพยากรชีวภาพ
ยอดหทัย เทพธรานนท
การคัดแยกและการจัดจําแนกยีสตที่แยกไดจากแหลงวัสดุธรรมชาติในประเทศไทย
วันเชิญ โพธาเจริญ
การคัดแยกราเพื่อหาสารออกฤทธิท์ างชีวภาพและความสามารถในการยอยสลายลิกนินจาก
ปาในประเทศไทย
สมศักดิ์ ศิวิชัย
การเก็บรวบรวมและแยกเชื้อราจากไลเคนเพื่อตรวจสอบหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
สมศักดิ์ ศิวิชัย
การตรวจกรองหาสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพของราเอนโดไฟทในตนพืชสมุนไพรไทย
วิทยา มีวุฒิสม
สารออกฤทธิท์ างชีวภาพจากราเอนโดไฟทของพืชสมุนไพรไทย
วัฒนา พันธุพืช

(ณ)

ผลกระทบของสารกําจัดแมลงศัตรูพืชที่มีตอกิจกรรมของจุลินทรียดินและลักษณะสมบัติ
ของดินเกษตรกรรม
ประพนธ โมพันดุง
ความเปนพิษของเมนทอล ไทมอล และน้ํามันสะเดาตอไรศัตรูผึ้ง Tropilaelaps clareae
และสวนตกคางในน้ําผึ้ง
ปยรัตน นาควิโรจน
การเก็บรักษาและขยายพันธุกลวยหิน (Musa sapientum Linn.) โดยวิธีเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ
นรารัตน พรหมศร
การจัดการขอมูลจุลินทรียของหองปฏิบัติการเก็บรักษาจุลินทรีย ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
วันเชิญ โพธาเจริญ
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กลุม 7: ชุดโครงการ “การทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดแมฮองสอน”
การวิจัยเพือ่ แผนแมบทการอนุรักษพรรณปลาของ จังหวัดแมฮองสอน ในการพัฒนา
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ชวลิต วิทยานนท
การสํารวจชนิดของนกและพัฒนาศักยภาพของชุมชนตัวอยางเพื่อการทองเทีย่ วเชิงอนุรักษ
จังหวัดแมฮองสอน
นริทธิ์ สีตะสุวรรณ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ยศ สันตสมบัติ
การเพิ่มทักษะและการแสวงหาการมีสวนรวมของคนทองถิ่นในการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ชุมชนของสัตวปา ใน จังหวัดแมฮอ งสอน
สมโภชน ศรีโกสามาตร
การสํารวจกลวยไมปาและวิจัยเพือ่ พัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในเขต อําเภอเมือง
และอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮอ งสอน
จิตราพรรณ พิลึก
การประเมินความเสี่ยงของแผนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ในเขตรักษาพันธุสัตวปาสันปนแดน
จังหวัดแมฮองสอน
อภิรัตน เอีย่ มศิริ

กลุม 8: นโยบายการบริหารจัดการดานความหลากหลายทางชีวภาพ
การพัฒนาเครือขายการเรียนรูเ พื่ออนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
ู ะ
สุวารีย ศรีปณ
การพัฒนาเครือขายศูนยเก็บจุลินทรียแ หงประเทศไทย
วันเชิญ โพธาเจริญ

(ด)

การแยกสายพันธุราจากตัวอยางไลเคนที่รวบรวมไดจากปาภูตีนสวนทราย อําเภอนาแหว จังหวัดเลย
เอก แสงวิเชียร, พิบูลย มงคลสุข, ณัฐสุรางค หอมจันทร, กัณฑรีย บุญประกอบ, จุฑามาส หงษาชาติ, นาฏฤดี มีศิลป,
ฐิติพร ภูปราง, ขจรศักดิ์ วงศชีวรัตน, นาลิน ภมรพล และวิไลรัตน ขําทิม
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

ศึกษาการแยกสายพันธุราจากตัวอยางไลเคนจํานวน 456 ตัวอยาง ซึ่งเก็บจากปาภูตีนสวนทราย อําเภอนาแหว จังหวัดเลย
รวม 3 ครั้ง ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2538 - ธันวาคม 2539 ดวยวิธีการดังนี้ คือ spore discharging, spore oozing,
medulla dissecting และ fruiting body crushing ไดราทั้งสิ้น 393 ไอโซเลท การแยกราจาก ascospore เปนวิธีที่ดีที่สุด และ
เปนเปาหมายที่สําคัญในการแยกรา เพราะลดการปนเปอนจากเชื้อราอื่นๆ ที่อาจอาศัยอยูในไลเคน แต ascospore ที่แยกไดมี
เปอรเซนตการงอกและการเติบโตที่ต่ํามากจึงตองใชวิธีการอื่นดวย ในการแยกราครั้งนี้มีไอโซเลทราที่สามารถตรวจสอบสกุล
ไดแลว 24 ตัวอยาง แตยังมีอีกจํานวนมากที่ไมสามารถตรวจสอบสกุลได
Isolation and Classification of Lichenized Fungi
at Phu Teen Suan Sai Forest, Na Haew, Leoi Province
E. Sangvichien, P. Mongkolsuk, N. Homchan, K. Boonpragob, C. Hongsachat, N. Meesilp,
T. Pooprang, K. Vongshewarat, N. Pamornpol and W. Khamthim
Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University, Bangkapi, Bangkok 10240

Three collections of lichens were made between November 1995 and December 1996 from Puteen Suansai Forest, Nahaew District, Loei Province. Four hundred and fifty-six lichen samples from these
collections were used to isolate the fungal partners by various techniques: spore discharging, spore
oozing, medulla dissection and fruiting body crushing. There were three hundred and ninety-three fungal
isolates from these lichen samples. Ascospores were the target of this isolation because it is the best
technique to get authentic lichenized fungi, by minimizing contamination with their lichenicolous fungi.
However the isolated ascospores have very low rates of germination and growth. Therefore, other
techniques were employed for fungal isolation. Twenty-four fungi were identified to genus, but large
numbers of fungus remain unidentified.

1

บทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 5
8-11 ตุลาคม 2544 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

การเก็บรวบรวมและจําแนกสายพันธุไลเคนในเขตปาภูตีนสวนทราย อําเภอนาแหว จังหวัดเลย
พิบูลย มงคลสุข, ณัฐสุรางค หอมจันทร, กัณฑรีย บุญประกอบ, ขจรศักดิ์ วงศชีวรัตน, ฐิติพร ภูปราง, วิไลรัตน ขําทิม และนาลิน ภมรพล
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

การรวบรวมสายพันธุไลเคนบนพื้นที่ปาภูตีนสวนทราย อําเภอนาแหว จังหวัดเลย จากดิน หิน และพืช 22 ชนิด ที่ระดับความ
สูงเหนือน้ําทะเล ตั้งแต 540–1,260 เมตร ลักษณะเปนปาดิบชื้น และปาเต็งรัง ไดจํานวนไลเคนทั้งสิ้น 3,440 ตัวอยาง เมื่อ
นําไปทดสอบคุณสมบัติทางเคมีดวยการทําสปอตเทส (spot test) และการตัดเนื้อเยื่อศึกษาสัณฐานวิทยาของสปอรจากไลเคน
สามารถบอกชื่อไลเคนได 166 ชนิด 89 สกุล 42 วงศ 12 ลําดับ และยังมีตัวอยางไลเคนบางสวนที่ไมสามารถจําแนกไดอีก
จํานวนมาก ไลเคนที่พบเสมอ ไดแก สกุล Bulbothrix, Biatora, Buellia, Coccocarpia, Graphina, Graphis, Heterodermia,
Hypotrachyna, Lecania, Leptogium, Myriotrema, Ocellularia, Parmotrema, Pyrenula, Pyxine และ Xanthoparmelia.
Collection and Identification of Lichens
at Phuteen Suansai Forest, Nahaew District, Loey Province
P. Mongkolsuk, N. Homchan, K. Boonpragob, K. Vongshewarat, T. Pooprang, W. Khamthim and N. Pamornpol
Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University, Bangkapi, Bangkok 10240

Lichens from Phuteen Suansai National Park, Nahaew District, Loey Province, were collected from rock,
soil and 22 species of plants at 540 to 1,260 meters above sea level. The plant communities were mainly
Evergreen Forest and Dipterocarp Forest. Thallus morphology, chemical tests [spot tests] as well as
variation in spores were investigated in 3,440 collected specimens. A total of 166 species, 89 genera, 42
families and 12 orders were identified. The common genera were Bulbothrix, Biatora, Buellia,
Coccocarpia, Graghina, Graphis, Heterodermia, Hypotrachyna, Lecania, Leptogium, Myriotrema,
Ocellularia, Parmotrema, Pyrenula, Pyxine and Xanthoparmelia.

บทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 5
8-11 ตุลาคม 2544 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
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การศึกษาอนุกรมวิธานของไลเคนวงศพารมีเลียซิอิในประเทศไทย
ฐิติพร ภูปราง (นักศึกษา), กัณฑรีย บุญประกอบ (อาจารยที่ปรึกษา), พิบูลย มงคลสุข (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

สํารวจและรวบรวมตัวอยางไลเคนวงศพารมีเลียซิอิจากพื้นที่ตาง ๆ ในประเทศไทย ไดตัวอยางประมาณ 1,700 ตัวอยาง
นําตัวอยางมาศึกษาทางสัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา และสารธรรมชาติ รวมทั้งเปรียบเทียบกับตัวอยางที่เชื่อถือได และการ
ยืนยันจากผูเชี่ยวชาญ ณ Australian National University ประเทศออสเตรเลีย พบวามี 14 สกุล 75 ชนิด และพบสาร
ธรรมชาติ 64 ชนิด โดยสกุลที่พบประกอบดวย Bulbothrix, Canomaculina, Canoparmelia, Everniastrum, Hypotrachyna,
Myelochroa, Parmelinella, Parmelinopsis, Parmeliopsis, Parmotrema, Relicina, Relicinopsis, Rimelia และ
Xanthoparmelia คนพบไลเคนชนิดใหม 5 ชนิด คือ Parmotrema thailandicum, Hypotrachyna ramkhamhaengiana,
Everniastrum scabridum, Hypotrachyna chlorobarbatica, and Parmotrema rubromarginatum และเปนการพบครั้งแรกใน
ประเทศไทย 29 ชนิด ไลเคนวงศนี้มีความหลากหลายของสกุลและชนิดมากในปาเต็งรัง ปาดิบเขา และบนลานหิน
สกุล Parmotrema มีจํานวนชนิดมากที่สุด คือ 28 ชนิด โดย Parmotrema tinctorum เปนชนิดที่มีการแพรกระจายดีที่สุด
Systematic Study of the Lichen Family Parmeliaceae in Thailand
T. Pooprang (Graduate Student), K. Boonpragob (Thesis Advisor), P. Mongkolsuk (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University, Bangkapi, Bangkok 10240

This study focuses on the taxonomy and distribution of lichens in the family Parmeliaceae. Surveys and
collections of macrolichens in this family were conducted in various parts of Thailand. Approximately
1,700 specimens were studied using morphological, anatomical, and chemical characteristics. After
comparison with reference specimens and consultation with an expert from the Australian National
University in Australia, fourteen genera and seventy-five species were identified. Sixty-four chemical
substances were found in these species. The Parmelioid lichen genera of Thailand consist of Bulbothrix,
Canomaculina, Canoparmelia, Everniastrum, Hypotrachyna, Myelochroa, Parmelinella, Parmelinopsis,
Parmeliopsis, Parmotrema, Relicina, Relicinopsis, Rimelia, and Xanthoparmelia. The following five
new species were described; Parmotrema thailandicum, Hypotrachyna ramkhamhaengiana,
Everniastrum scabridum, Hypotrachyna chlorobarbatica, and Parmotrema rubromarginatum. Twentynine species were reported for the first time in Thailand. The richest environments, in terms of
biodiversity of this family, were dry dipterocarp forests, hill evergreen forests and rock outcrops.
Parmotrema, the largest genus of this family in Thailand, comprised twenty-eight species. The most
widely distributed species was Parmotrema tinctorum.
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การแพรกระจายของไลเคนในแนวดิ่งภายใตเรือนยอดทึบและโปรงในปารุนสอง
บริเวณหนองขิง อุทยานแหงชาติเขาใหญ
นิมิตร โอสถานนท (นักศึกษา), กัณฑรีย บุญประกอบ (อาจารยที่ปรึกษา)
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การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบการแพรกระจายของไลเคนบนตนไม ในแนวดิ่งภายใตเรือนยอดทึบ
และโปรงในปารุนสองบริเวณหนองขิง อุทยานแหงชาติเขาใหญ พบวาภายใตเรือนยอดโปรง ซึ่งวัดความเขมแสงไดในชวง
200-1,200 µ mol m-2 s-1 อุณหภูมิ 25-38๐C และความชื้นสัมพัทธในอากาศประมาณรอยละ 40-80 พบไลเคนพวก
โฟลิโอสมากกวาครัสโตสทุกระดับความสูง ยกเวนเรือนยอด สวนภายใตเรือนยอดทึบ ซึ่งวัดความเขมแสงไดประมาณ
25-250 µ mol m-2 s-1 อุณหภูมิ 23-28๐C โดยมีฝนตกตลอดวันระหวางทําการศึกษา พบไลเคนพวกครัสโตสมากกวา
โฟลิโอสในทุกระดับ สกุลและชนิดของไลเคนที่พบตลอดลําตนภายใตเรือนยอดโปรงและทึบ คือ Dirinaria sp., Graphis sp.,
Parmotrema sp. และ Pyxine sp. แสดงถึงความสามารถในการปรับตัวใหเติบโตไดในบริเวณที่มีความเขมแสงนอยจนถึงมาก
สกุลที่พบเฉพาะภายใตเรือนยอดโปรง คือ Phaeographina sp., Laurera madiporiformis และ L. benguelensis สกุลที่พบ
เฉพาะภายใตเรือนยอดทึบ คือ Coccocarpia sp.
Vertical Distribution of Lichens Under Open and Closed Canopies
in the Secondary Forest at Nongkhing, Khao Yai National Park
N. Osathanon (Graduate Student), K. Boonpragob (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University, Bangkapi, Bangkok 10240

The objective of this study is to compare the vertical distribution of lichens, which grow on tree trunks,
under open and closed canopies in the secondary forest at Nong-khing, Khao Yai National Park. We
found that the open canopy had light intensity that ranged from 200 to 1,200 μ mol m-2 s-1, temperature
from 25 to 38 ºC and relative humidity from 40 to 80% during the observation days.
The foliose lichens were found more abundantly than the crustose lichens on every level except the
canopy, where the crustose lichens dominated. The closed canopy had light intensity ranging
approximately from 25 to 250 μ mol m-2 s-1 and temperature from 23 to 28๐C. The crustose lichens were
found more abundantly than the foliose on every level. The genera, which were commonly found under
both conditions of canopies, were Dirinaria sp., Graphis sp., Parmotrema sp. and Pyxine sp. These
lichens are adapted to grow under conditions of various light intensities that occur under both closed and
open canopies. The genera restricted to open canopy included Phaeographina sp., Laurera
madiporiformis and L. benguelensis. Coccocarpia sp. was a genus that was found only under closed
canopies.
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ชุมชีพของไลเคนบนใบไมในปาดิบชื้นและปาดิบแลง ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ
ขวัญเรือน พาปอง (นักศึกษา), กัณฑรีย บุญประกอบ (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

ไลเคนบนใบไมมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก และมีการแพรกระจายของชนิดคอนขางสูงในปาเขตรอน วัตถุประสงคใน
การศึกษาครั้งนี้เพื่อสํารวจและเปรียบเทียบปริมาณสกุลของไลเคนบนใบไม ในปาดิบแลง (Dry evergreen forest) และ
ปาดิบชื้น (Tropical rain forest) ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ จากการทําไลนทรานเซกยาว 10 เมตร ปาละ 10 ครั้ง ที่ระดับ
ความสูง 1 เมตร เหนือพื้นดิน พบใบไมทั้งหมดประมาณ 2,000 ใบ โดยในปาดิบชื้นมีใบไมที่มีไลเคนเกาะรอยละ 43 สวน
ปาดิบแลงใบไมที่มีไลเคนเกาะมีเพียงรอยละ 28 ไลเคนบนใบไมที่พบทั้งหมดมีประมาณ 14,000 ตัวอยาง จําแนกได 24
สกุล สกุลที่พบมากที่สุด คือ Porina sp. ซึ่งพบในปาดิบชื้นรอยละ 40 และ พบเพียงรอยละ 25 ในปาดิบแลง และสกุลที่พบ
รองลงมา ไดแก Mazosia sp., Strigula sp. และ Coenogonium sp. โดยพบรอยละ 21, 14 และ 10 ตามลําดับในปาดิบชื้น
สวนปาดิบแลงพบรอยละ 24, 23 และ 16 ตามลําดับ สกุลที่พบเฉพาะปาดิบชื้น ไดแก Bacidina sp., Badimia sp.,
Byssolecania sp., Emeguillena sp., Mitheliopsis sp., Opegrapha sp. และ Sporopodium sp. สวนในปาดิบแลงไมพบวา
มีสกุลใดเลยที่พบเฉพาะในปานี้ จากการศึกษาสรุปไดวาปาดิบชื้นมีจํานวนไลเคนมากกวาปาดิบแลง และมีความหลากหลาย
ของสกุลไลเคนบนใบไมมากกวา เนื่องจากมีสภาพแวดลอมเหมาะสมกับไลเคนมากกวา ไลเคนบนใบไมสามารถใชเปนดัชนี
บงชี้ (indicator) สภาพของปารวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของปาไดในอนาคตอีกดวย
Communities of Foliicolous Lichens in the Tropical Rain Forest
and the Dry Evergreen Forest at Khao Yai National Park
K. Papong (Graduate Student), K. Boonbragob (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University, Bangkapi Bangkok 10240

Foliicolous lichens have high biodiversity in tropical rain forests. The objective of this study is to survey
and compare the foliicolous lichens that grow in the Dry evergreen forest and the Tropical rain forest at
Khao Yai National Park. The study was performed by using line transects of 10 meters laid at 1 meter
over the ground. Ten transects were carried out in each forest type. There were more than 2,000 leaves
recorded along these transect lines. Forty-three percent of the leaves in the Tropical rain forest were
substrates for foliicolous lichens, whereas twenty eight percent of those in the Dry evergreen forest were
inhabited by these lichens. A total of 14,000 lichen individuals were found in this study. They consisted
of 24 genera. Porina sp. was the dominant genus, which made up about 40% in the Tropical rain forest
and 25% in the Dry evergreen forest. The other dominants were Mazosia sp., Strigula sp. and
Coenogonium sp., which comprised 21%, 14% and 10%, respectively, in the Tropical rain forest, and
24% 23% and 16%, respectively, in the Dry evergreen forest. The genera, which were restricted to the
Tropical rain forest, included Bacidina sp., Badimia sp., Byssolecania sp., Eugeniella sp.,
Microtheliopsis sp., Opegrapha sp. and Sporopodium sp. However, none of the species specifically
belonged only to the Dry evergreen forest. Biodiversity as well as the population of lichens in the
Tropical rain forest were higher than those in the Dry evergreen forest. This is probably due to the
environment of the Tropical rain forest being more favorable for growth of foliicolous lichens than that
in the Dry evergreen forest. With further study, foliicolous lichens can be used as bioindicators of forest
types as well as of changes in environmental conditions.
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ความหลากหลายและการแบงแยกชั้นในแนวดิ่งของชุมชีพไลเคนบนยางปายและไทรในปาดิบชื้น
ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ
เวชศาสตร พลเยี่ยม (นักศึกษา), กัณฑรีย บุญประกอบ (อาจารยทปี่ รึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตบางกะป กรุงเทพ 10240

ปาเมืองรอน (Tropical Rain Forest) ซึ่งมีพรรณไมยืนตนขนาดใหญขึ้นอยูอยางหนาแนนเปนที่อยูอาศัย (habitat) ที่ดีของ
พืชอิงอาศัย (epiphyte) เชน ไลเคน ซึ่งเติบโตอยูทั่วไปตั้งแตระดับพื้นลาง (ground layer) ถึงเรือนยอด (canopy) โดยความ
หลากหลายของชนิดขึ้นอยูกับความแตกตางของสภาวะแวดลอมที่ระดับตางๆ และคุณสมบัติของเปลือกไม (bark) ซึ่งไลเคน
เกาะอาศัย วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบชุมชีพ (community) ของไลเคนบนยางปาย (Dipterocarpus
costatus) ซึ่งมีผิวเปลือกขรุขระ ผุรอนได และไทร (Ficus sp.) ซึ่งผิวเปลือกเรียบ ไมผุรอน ที่ระดับตาง ๆ จากพื้นดิน
การศึกษาครั้งนี้พบไลเคนทั้งสิ้น 75 ชนิด 40 สกุล 18 วงศ 8 อันดับ โดยพบบนยางปาย 54 ชนิด และบนไทร 47 ชนิด ที่
เรือนยอดของยางปาย ความสูง 30–40 เมตรจากพื้นดิน พบไลเคนมากที่สุด คือ 41 ชนิด 23 สกุล และพบนอยที่สุดที่ระดับ
ลาง ความสูงไมเกิน 10 เมตรจากพื้นดิน โดยพบเพียง 4 ชนิด 4 สกุล สวนระดับเรือนยอดของไทร พบไลเคน 35 ชนิด 25
สกุล และพบนอยที่สุดที่ความสูงที่ระดับ 10–20 เมตรจากพื้นดิน คือ 9 ชนิด 7 สกุล แตที่ระดับลางของไทรที่ความสูงไม
เกิน 10 เมตรจากพื้นดิน พบไลเคน 15 ชนิด 13 สกุล ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการแพรกระจายพันธุของไลเคน ไดแก แสง
ความชื้น อุณหภูมิ และกระแสลม โดยเรือนยอดมีสภาวะที่เหมาะสมตอการเติบโตของไลเคนสวนใหญและมีอิทธิพลตอปจจัย
ดังกลาวภายใตเรือนยอด การศึกษานิเวศวิทยาของไลเคนบนเรือนยอดจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในอนาคต
Diversity and Vertical Strata of Epiphytic Lichen Communities on Dipterocarpus costatus
and Ficus sp. in the Tropical Rain Forest at Khao Yai National Park
W. Polyiam (Graduate Student), K. Boonpragob (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University, Bangkapi, Bangkok 10240

Tropical Rain Forests are composed of a high density of large trees. They provide substrates and habitats
for epiphytes, such as lichens, which grow on tree trunks from the ground level up to the canopy.
Communities of lichens at different vertical levels vary considerably depending on the microenvironment
and characteristics of the bark. The objectives of this study are to compare lichen communities at various
levels from the ground layer to the canopy, and the differences in lichen communities on Dipterocarpus
costatus and Ficus sp., which are the dominant trees in the tropical rain forest at Khao Yai National Park.
The former host tree has rough bark, whereas the latter species has smooth bark. This study found a total
of 75 species, 40 genera, 18 families and 8 orders on both species of the hosts. Dipterocarpus costatus
hosted 54 species and 27 genera, whilst Ficus sp. was inhabited by 47 species and 26 genera. The canopy
of D. costatus houses the highest lichen biodiversity with 41 species and 23 genera, whereas the lowest
layer at less than 10 meters above the ground was inhabited by only 4 species and 4 genera. The canopy
of Ficus sp. hosts 35 species and 24 genera with the lowest numbers of taxa of 9 species and 7 genera
being found at the level 10 - 20 meters above the ground. The lowest level of the same host was
inhabited by 15 species and 13 genera. Differences in species composition along the vertical gradient of
the host trees, with highest biodiversity at the canopy level in the tropical rain forest, indicated that the
microclimate at the canopy level as well as substrates play important roles in lichen distribution.
Biodiversity and ecology of the lichens at the canopy level in the tropics needs further study.
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การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของไลเคนบนพรรณไมและความสามารถในการใชน้ําจากบรรยากาศ
รัชฎา นอยเจริญ (นักศึกษา), กัณฑรีย บุญประกอบ (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตบางกะป กรุงเทพ 10240

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของไลเคนในพื้นที่ปารุนสอง (secondary forest) บริเวณหนองขิง อุทยานแหงชาติเขาใหญ
ของไลเคน 3 กลุม คือ ครัสโตส โฟลิโอส และฟรูทิโคสไลเคน บนกลาไม (seedling) ไมวัยรุน (sapling) และไมใหญ (tree)
พบวาครัสโตสเปนไลเคนชนิดเบิกนํา (pioneer species) ไดดีที่สุดโดยพบมากสุดในกลาไม สวนโฟลิโอสและฟรูทิโคสเปน
ชุมชีพที่พบในลําดับตอๆ มาของการเปลี่ยนแปลงแทนที่ โดยพบโฟลิโอสไลเคนเดนบนไมวัยรุนและฟรูทิโคสพบเดนบนไม
ใหญ ลักษณะที่สําคัญของสิ่งมีชีวิตเบิกนํา คือ มีการเติบโตเร็วจึงสามารถครอบคลุมพื้นที่อยูอาศัยไดดีกวา แตไลเคนพวก
ครัสโตสมีอัตราการเติบโตชาที่สุด การเปนสิ่งมีชีวิตเบิกนําของไลเคนพวกครัสโตสจึงนาจะขึ้นอยูกับคุณสมบัติดานอื่นของ
ไลเคนกลุมนี้ นอกจากนี้ความสามารถในการดูดซับน้ําซึ่งเปนวัตถุดิบอยางหนึ่งในการสังเคราะหดวยแสงเพื่อสรางมวลชีวภาพ
อาจมีความสําคัญตออัตราการเติบโตและการแกงแยงพื้นที่อยูอาศัยดวย การศึกษาครั้งนี้พบวาโฟลิโอสไลเคน ไดแก
Parmotrema praesoridiosum, P. tinctorum, P. overeemii และ P. sancti-angelii สามารถดูดซับน้ําจากบรรยากาศไวได
มากกวาฟรูทิโคสไลเคน คือ Usnea undulata สวนไลเคนกลุมครัสโตสมีรายงานวามีความสามารถในการดูดซับน้ําไดนอยกวา
ไลเคนอีกสองกลุม คือ โฟลิโอสและฟรูทิโคสไลเคน ทําใหไลเคนสองกลุมหลังมีประสิทธิภาพในการสังเคราะหคารโบไฮเดรต
และเติบโตไดรวดเร็ว จึงสามารถเขาครอบครองพื้นที่เปนสิ่งมีชีวิตชนิดเดนแทนที่ครัสโตสไลเคนในระยะตอมา โดยที่โฟลิโอส
และฟรูทิโคสไลเคนมีการเติบโตที่ไมแกงแยงพื้นที่กันเนื่องจากฟรูทิโคสไลเคนเจริญในแนวดิ่ง สวนโฟลิโอสไลเคนเจริญใน
แนวระนาบ การแกงแยงของไลเคนทั้ง 3 กลุม ในการเขาครอบครองพื้นที่ยังเปนเรื่องที่ตองศึกษาตอไปในอนาคต
Succession of Lichens on Vegetation and Their Capacity to Utilize Atmospheric Moisture
R. Noicharoen (Graduate Student), K. Boonpragob (Thesis Advisor)

Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University, Bangkapi, Bangkok 10240
Succession of crustose, foliose and fruticose lichens on different stages of vegetation, i.e. seedlings,
saplings and mature trees, in the secondary forest at Nong-khing, Khao Yai National Park, was
investigated. It was found that crustose lichens established most abundantly as pioneer species on the
seedling stage of the vegetation, whereas foliose and fruticose lichens dominated on the sapling and
mature stage of the host trees, respectively. One of the most important characters of pioneer species is to
have a fast growth rate in order to occupy the habitats. The crustose lichens, which generally have the
slowest growth rate among the three groups of lichens, should possess other characters that enable them
to establish most successfully on the newly exposed substrates. The ability to absorb atmospheric
moisture, which is a resource for photosynthesis and production of biomass, is regarded as important for
growth rate and spatial competition in the habitat. It has been documented that thalli of crustose lichens
absorb less water than do thalli of the other two groups. This study demonstrates that the foliose thalli of
Parmotrema praesoridiosum, P. tinctorum, P. overeemii and P. sancti-angelii are able to utilize
atmospheric water more efficiently than the fruticose thalli of Usnea undulata. This might lead to a
higher capacity to photosynthesize carbohydrates, which is necessary for a fast growth rate, and a greater
ability of the former group to compete and to dominate the habitats after establishment is successful.
Therefore, the slow-growth crustose lichens were excluded in the later stage of succession. The fruticose
lichens do not compete in the same spatial dimension of the substrates as the foliose; however, they
require a vertical dimension for growth. Therefore, the fruticose are able to grow along with the foliose
lichens, which occupy a horizontal dimension of the habitats. Competition among the three groups of
lichens needs further study.
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การเปลี่ยนแปลงแทนที่และความหลากหลายของไลเคนวงศกราฟดาซิอิบนตนสมัด
บริเวณหนองขิงในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ
จุฑารัตน สุจริตธุระการ (นักศึกษา), กัณฑรีย บุญประกอบ (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

ไลเคนวงศกราฟดาซิอิเปนไลเคนในกลุมครัสโตส (crustose) พบทั่วไปในเขตรอน รวมทั้งเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ
วัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อสังเกตการเบิกนํา และการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของไลเคนวงศกราฟดาซิอิบนตนไมปา
รุนสองบริเวณหนองขิงมีตนสมัด (Micromelum glanduriferum B. Hansen.) เจริญทั่วไป จึงเลือกเพื่อใชสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ของไลเคน พบวาพืชชนิดนี้มีไลเคนวงศกราฟดาซิอิเติบโตไดดี โดยพบไลเคนวงศนี้ถึง 10 ชนิด บนตน
ออน (seedling) ของตนสมัดจํานวน 15 ตน แสดงวาไลเคนวงศกราฟดาซิอิเปนชนิดบุกเบิก (pioneer species) ที่มีความ
หลากหลาย การเปนผูบุกเบิกบนตนพืชอาจขึ้นกับโอกาสและความเหมาะสม สวนตนสมัดที่มีอายุตางๆ กันถูกเลือกเพื่อ
สังเกตการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระยะตางๆ พบวาจํานวนชนิดและแทลลัส (thallus) เพิ่มขึ้นเมื่อพรรณไมอายุมากขึ้น โดย
พบไลเคนวงศนี้ถึง 40 ชนิด Phaeographina chlorocarpoides Zahlbr. เปนชนิดที่มีการแพรกระจายมากที่สุด เมื่อทําการ
วิเคราะหเปรียบเทียบปริมาณความชื้นของเปลือกไมของตนสมัดและตนที่มีไลเคนเกาะนอยกวา ไดแก ตนติ้ว (Cratocylum
sp.) ตนตาเปดตาไก (Ardiscia lenticellata Fletch.) และตนคลีโรเดนดรัม (Clerodendrum sp.) ที่เติบโตในบริเวณนั้น
พบวาความชื้นของเปลือกไมเหลานี้มีคาระหวางรอยละ 89 - 140 และสวนยอดมีความชื้นสูงกวาสวนอื่น ตนสมัดมีคา
ความชื้นของเปลือกรอยละ 133 สูงกวาความชื้นของเปลือกตนตาเปดตาไกและตนคลีโรเดนดรัม โดยตนติ้วมีคาความชื้นของ
เปลือกมากที่สุดแตพบไลเคนวงศกราฟดาซิอินอยกวาตนสมัด ดังนั้นอาจมีปจจัยอื่นที่เกี่ยวของกับการกระจายของไลเคนก
ราฟดาซิอิ ที่ตองศึกษาตอไป
Succession and Diversity of the Lichen Family Raphidaceae on
Micromelum glanduriferum B. Hansen. at Nong Khing, Khao Yai National Park
J. Sutjaritturagan (Graduate Student), K. Boonprakob (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University, Bangkapi, Bangkok 10240

The Graphidaceae is one of the most common crustose lichen families found in the tropics, including
Khao Yai National Park. Micromelum glanduriferum B. Hansen., which commonly grows in the
secondary forest at Nong Khing, was chosen as a host for observation of lichen succession on trees. This
species supports a great diversity of Graphidaceae. Ten species of Graphidaceae were found on 15
seedling stages of M. granduriferum. The pioneer species of Graphidaceae are diverse. They probably
establish on trees by chance. Six size classes of the same host species were selected for observation on
the serial stages of succession. Numbers of species and population sizes increased from young to mature
hosts. There are about 40 species of Graphidaceae that inhabit host trees. Phaeographina
chlorocarpoides Zahlbr. is the most widely distributed species. Analysis of bark water content of
Cratocylum sp., M. granduriferum B. Hansen., Ardiscia lenticellata Fletch. and Clerodendrum sp.
growing in the same area found that water content of bark ranged from 89 % to 140 %. Moisture contents
of bark ranging from the tips of branches to the bases of stems on the same species are variable.
Micromelum glanduriferum had 133 % water content, which is higher than Ardiscia lenticellata Fletch.
and Clerodendrum sp. The highest bark water content was found in Cratocylum sp., which do not
support as great a diversity of Graphidaceae as do the former hosts. Other factors may be involved in
lichen distribution on trees and this needs further study.
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การสํารวจและเก็บรวบรวมสายพันธุราจากปาจาก
อภิรดี ปลนั ธนภาคย และวาสนา ศรีบุญธรรม
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง ชลบุรี 20131

จากการสํารวจเชื้อราจากใบ และกานใบของตนจาก สวนที่น้ําทวมถึงหรือสวนที่หักแชอยูในน้ําในปาจาก จังหวัดฉะเชิงเทรา
จันทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร รวม 15 แหลง ประมาณ 1,200 ตัวอยาง พบเชื้อราทั้งหมด 95 ชนิด
อยูในกลุม Ascomycota 68 ชนิด และ Mitosporic 27 ชนิด สามารถแยกเปนเชื้อบริสุทธิ์ และสงไปเก็บรักษาที่ศูนยเก็บ
รักษาสายพันธุจุลินทรีย (BCC) ได 50 ชนิด รวม 240 ไอโซเลท เชื้อราที่พบมีการกระจายมาก โดยพบในเกือบทุกแหลง
(12 แหลง) ไดแก Linocarpon spp. และ Astrosphaeriella striataspora (K.D. Hyde) K.D. Hyde Linocarpon ที่พบมาก
ที่สุด คือ L. appendiculatum K.D. Hyde ชนิดของเชื้อราอื่น ๆ ที่พบในจังหวัดตาง ๆ สวนใหญไมแตกตางกัน จังหวัดที่พบ
เชื้อราชนิดที่ตางจากแหลงอื่นมาก คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา และสมุทรสงคราม
Survey and Collection of Fungi from Nypa Palm
A. Pilantanapak and W. Sriboontum
Department of Microbiology, Faculty of Science, Burapha University, Muang District, Chonburi 20131

The biodiversity of fungi on the palm, Nypa fruticans, was investigated in five provinces: Chacheungsao,
Chantaburi, Samutrprakarn, Samutrsongkram and Samutrsakorn. Approximately 1,200 Nypa palm fronds
and leaves from palms growing in the intertidal region and that had fallen into the water were collected
from 15 habitats. A total of 95 fungal species were recorded. These included 68 Ascomycota and 27
mitosporic fungi. Fifty fungi (240 isolates) were isolated in pure culture and are maintained in the Biotec
Culture Collection (BCC). Linocarpon spp. and Astrosphaeriella striataspora (K.D. Hyde) K.D. Hyde
were
the
most
frequent
fungi
collected
from
almost
every
habitat
(12 habitats). Among the Linocarpon species, L. appendiculatum K.D. Hyde was the most frequent
fungus recorded. The fungal species in each province were similar. The provinces in which the highest
numbers of unique fungi were observed were Chacheungsao and Samutrsongkram.
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ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดในปาบาลา จังหวัดนราธิวาส
เสาวลักษณ พงษไพจิตร1, เยาวลักษณ ดิสระ1, วิไลลักษณ ริมวังตระกูล1 และวสันณ เพชรรัตน2
1
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ สงขลา 90112
2
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ สงขลา 90112

การสํารวจเก็บตัวอยางเห็ดในปาบาลา เขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา-บาลา ในทองที่อําเภอแวง และอําเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส ระหวางเดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2541 เก็บตัวอยางเห็ดได 245 ตัวอยาง นํามาจําแนกไดเห็ดกลุม Ascomycetes
45 ตัวอยาง และ Basidiomycetes 200 ตัวอยาง ในเห็ดกลุม Ascomycetes พบ 9 สกุล 8 family 4 order ที่พบมากที่สุดอยู
ใน order Xylariales คือ เห็ดสกุล Xylaria สวนกลุม Basidiomycetes พบ 54 สกุล 34 family 19 order สวนใหญจัดอยูใน
order Agaricales และไดเพาะแยกเชื้อจากตัวอยางเห็ด 35 ตัวอยาง ซึ่งแยกไดเชื้อบริสุทธิ์ 12 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 34.3
Biodiversity of Macrofungi in Bala Forest, Narathivart Province
S. Phongpaichit1, Y. Dissara1, W. Rimwangtrakul1 and V. Petcharat2
Department of Microbiology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112
2
Department of Pest Management, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112
1

Surveys of macrofungi were carried out in Bala forest, Hala-Bala Wildlife Sanctuary, Amphoe Waeng
and Sukirin, Narathivart during June to December 1998. 245 macrofungal specimens were collected, 45
of them were Ascomycetes and 200 belonged to Basidiomycetes. The Ascomycetes were identified to
nine genera, eight families and four orders. The most common Order was Xylariales and the genus
Xylaria was the most frequently found. For Basidiomycetes were identified to fifty-four genera,
thirty-four famies and ninteen orders. The prominent species were in the Order Agaricales. Fungal
isolation from fresh specimens was also performed. Twelve pure cultures were isolated from 35
macrofungal specimens (34.3%)
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การคัดแยก Aureobasidium pullulans จากสถานทีต่ า งๆ ในประเทศไทย
มณฑารพ สุธาธรรม1 (นักศึกษา), หรรษา ปุณณะพยัคฆ1 (อาจารยทปี่ รึกษา),
สุมาลี พิชญางกูร2, เรณู ถาวโรฤทธิ1์ (อาจารยที่ปรึกษา)
1
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Aureobasidium pullulans เปนยีสตที่มีความสามารถสรางสารพอลิเมอรประเภทพูลลูแลน ซึ่งเปนคารโบไฮเดรตได โครงการ
นี้มีจุดมุงหมายเพื่อทําการคัดแยก Aureobasidium pullulans จากสภาพธรรมชาติในประเทศไทย โดยพื้นที่เก็บตัวอยาง
ไดแก ปาสน บริเวณดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม ปาสนในเขตจังหวัดเลย ปาสนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ปาสนในเขตจังหวัด
พิษณุโลก และใตรมไมบริเวณจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ทําการเก็บตัวอยางโดยการเปดจานอาหารเลี้ยงเชื้อ
ใตรมไม บนอาหาร CM และ MEA บมที่อุณหภูมิ 10๐C, 20๐C และอุณหภูมิหอง จากการศึกษาพบวาสามารถคัดแยก
Aureobasidium pullulans ไดจากปาสน จังหวัดเลย และสามารถตรวจสอบไดวาเปน variety melanigenum นอกจากนี้ยังพบ
เชื้อ Aureobasidium pullulans จากบริเวณเขตปาสน จังหวัดเชียงใหม ซึ่งสายพันธุที่แยกไดนั้นมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่มี
ความคาบเกี่ยวกันระหวาง variety melanigenum และ variety pullulans ซึ่งทําใหไมอาจระบุไดวาเปน variety ชนิดใด หรือ
อาจเปน variety ใหมที่มีลักษณะรวมกันระหวาง 2 variety ก็ได A. pullulans อีกชนิดที่สามารถคัดแยกไดจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือ ใหเม็ดสีที่มีสีแดง สวนการแยกเชื้อจากปาสนในจังหวัดเพชรบูรณและพิษณุโลกนั้น
ไมพบ A. pullulans ในดานความสามารถในการผลิตพอลิเมอรนั้น A. pullulans สายพันธุจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภูเรือ
และเชียงใหม สามารถผลิตพอลิเมอรไดที่ pH 7.5, 7.5 และ 6.5 ที่อุณหภูมิ 25, 30 และ 25๐C โดยสามารถผลิตพอลิเมอร
ได 8.0, 10.12 และ 8.2 mg/ml. ตามลําดับ
Isolation of Aureobasidium pullulans from Several Locations in Thailand
M. Sudhadham1 (Graduate Student), H. Punnapayak1 (Thesis Advisor),
S. Pichayangkura2, R. Thavarorith1 (Thesis Co-advisor)
1
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10300
2
Department of Microbiology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

Aureobasidium pullulans is a yeast capable of producing pullulan carbohydrate polymer. The aim of this
project was to isolate A. pullulans from natural conditions in Thailand. Collection sites included Doi
Suthep pine forest (Chiangmai), a pine forest at Loei, a pine forest at Petchabun, a pine forest at
Pitsanulok and a shady area of Chulalongkorn University (Bangkok). The plate exposure technique with
CM and/or MEA was used. The samples were incubated at 10oC, 20oC and at ambient temperature. We
found that A. pullulans (Loei pine forest) was positively identified as the variety melanginum, while A.
pullulans (Doi Suthep pine forest) showed hybrid characters between var. melanigenum and var.
pullulans. Another A. pullulans isolated from Chulalongkorn campus exhibited a distinctive red
pigmentation. The samples from Petchabun and Pitsanulok showed no A. pullulans. Polymer production
from Chulalongkorn, Loei and Doi Suthep isolates were found to be optimal at pH 7.5, 7.5 and 6.5 and at
temperatures 25oC, 30oC and 25oC with exopolysaccharide yields of 8.0, 10.1 and 8.2 mg/ml,
respectively.
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ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราที่ทําลายแมลงในเขตอุทยานแหงชาติน้ําหนาว
อภิญญา วงษแกว (นักศึกษา), ศิวิลัย สิริมังครารัตน (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง ขอนแกน 40002

การรวบรวมชนิดของเชื้อราที่สามารถทําลายแมลง ณ อุทยานแหงชาติน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ ในชวงเดือนสิงหาคม 2542 พฤศจิกายน 2543 พบเชื้อราสาเหตุโรคแมลง 832 ตัวอยาง จําแนกได 26 ชนิด จาก 598 ตัวอยาง ทําลายแมลง 7 อันดับ ใน 7
วงศ ไดแก Akanthomyces pistillariaeformis (Lepidoptera, Lymantriidae), Aschersonia tubulata (Homoptera, Coccidae),
A. samoensis (Homoptera, Coccidae), A. placenta (Homoptera, Coccidae), Beauveria bassiana (Coleoptera), Cordyceps cf.
acicularis (Lepidoptera), C. dipterigena (Diptera, Muscidae), C. humberti (Hymenoptera, Vespidae), C. irangiensis
(Hymenoptera, Formicidae), C. myrmecophila (Hymenoptera, Formicidae), C. nutans (Hemiptera), C. sphecocephala
(Hymenoptera), C. unilateralis (Hymenoptera, Formicidae), Hirsutella formicarum (Hymenoptera, Formicidae), H. saussurei
(Hymenoptera, Vespidae), Hymenostilbe aurantiaca (Hymenoptera, Formicidae), H. dipterigena (Diptera, Muscidae),
H. odonatae (Odonata), H. ventricosa (Orthoptera, Blattidae), Hypocrella raciborskii (Homoptera, Coccidae), H. tubulata
(Homoptera, Coccidae), Nectria diploa (Homoptera, Coccidae), Paecilomyces cinnamomeus (Homoptera, Coccidae),
P. tenipue (Lepidoptera), Torrubiella hemipterigena ( Homoptera, Cicadellidae ) และ T. luteorostrata (Homoptera, Coccidae)
สวนเชื้อรากลุมนี้ที่เหลือสามารถจําแนกในระดับสกุล ได 9 สกุล จาก 234 ตัวอยาง ซึ่งทําลายแมลงใน 4 อันดับ 4 วงศ ไดแก
Aschersonia (Homoptera, Coccidae), Cordyceps (Hymenoptera, Formicidae), Entomophthorales (Diptera, Muscidae),
Hirsutella (Hymenoptera, Formicidae และ Vespidae), Hymenostilbe (Lepidoptera และ Hymenoptera), Hypocrella (Homoptera,
Coccidae), Paecilomyces (Lepidoptera และ unidentified host), Torrubiella (Homoptera) และ Verticillium (unidentified host)
นอกจากนั้น ยังพบเชื้อราในแมงมุม จํานวน 16 ตัวอยาง จําแนกในระดับชนิดได 4 ชนิด คือ Akanthomyces arachnophilus,
Cordyceps nelumboides, Gibellula pulchra และ Paecilomyces javanicus และจําแนกในระดับสกุลได 2 สกุล ไดแก Akanthomyces
sp. และ Gibellula sp.
Species Diversity of Entomopathogenic Fungi in Nam Nao National Park
A. Wongkaew (Graduate Student), S. Sirimungkararat (Thesis Advisor)
Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

Entomopathogenic fungi were collected in Nam Nao National Park, Petchaboon province, from August 1999
to November 2000. A total of 832 samples were collected. Entomopathogenic fungi of 598 samples were
classified into 26 species and were isolated from seven orders and seven families of infected insect species.
The fungal species (with insect order and family in parentheses) are Akanthomyces pistillariaeformis
(Lepidoptera, Lymantriidae ), Aschersonia tubulata (Homoptera, Coccidae), A. samoensis (Homoptera,
Coccidae), A. placenta (Homoptera, Coccidae), Beauveria bassiana (Coleoptera), Cordyceps cf. acicularis
(Lepidoptera), C. dipterigena (Diptera, Muscidae), C. humberti (Hymenoptera, Vespidae),
C. irangiensis (Hymenoptera, Formicidae), C. myrmecophila (Hymenoptera, Formicidae), C. nutans
(Hemiptera), C. sphecocephala (Hymenoptera), C. unilateralis (Hymenoptera, Formicidae), Hirsutella
formicarum (Hymenoptera, Formicidae), H. saussurei (Hymenoptera, Vespidae), Hymenostilbe aurantiaca
(Hymenoptera, Formicidae), H. dipterigena (Diptera, Muscidae), H. odonatae (Odonata), H. ventricosa
(Orthoptera, Blattidae), Hypocrella raciborskii (Homoptera, Coccidae), H. tubulata (Homoptera, Coccidae),
Nectria diploa (Homoptera, Coccidae), Paecilomyces cinnamomeus (Homoptera, Coccidae),
P. tenipue (Lepidoptera), Torrubiella hemipterigena (Homoptera, Cicadellidae) and T. luteorostrata
(Homoptera, Coccidae). The remaining 234 samples of entomopathogenic fungi were classified into nine
genera and were isolated from infected insects comprising four orders and four families. The fungal genera
(insect order and family in parentheses) are Aschersonia (Homoptera, Coccidae), Cordyceps (Hymenoptera,
Formicidae), Entomophthorales (Diptera, Muscidae), Hirsutella (Hymenoptera, Formicidae and Vespidae),
Hymenostilbe (Lepidoptera and Hymenoptera), Hypocrella (Homoptera, Coccidae), Paecilomyces
(Lepidoptera and an unidentified host), Torrubiella (Homoptera) and Verticillium (unidentified host). In
addition, sixteen samples of fungus infected spiders were classified into four species, Akanthomyces
archnophilus, Cordyceps nelumboides, Gibellula pulchra and Paecilomyces javanicus and into two genera,
Akanthomyces and Gibellula.
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เชื้อราทําลายแมลงอันดับ Cavicipitaceae ในประเทศไทย
ไนเจล ไฮเวล-โจนส
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พบรา 5 กลุม ที่กอใหเกิดโรคกับแมลง โดยเชื้อราในกลุมนี้ ปจจุบันมีรายงานการคนพบราในกลุมนี้เพิ่มจํานวนเปน 313
ชนิด โดยแบงไดเปน 2 กลุมใหญคือ ราในกลุม Ascomycota และ Zygomycota โดยเชื้อรากอใหเกิดโรคในแมลงที่สํารวจพบ
นั้นมีทั้งแบบมีการสืบพันธแบบอาศัยเพศในซึ่งอยูในอันดับ Cavicipitaceae มีจํานวน 131 ชนิดหรือ คิดเปน 45% ในขณะที่
ราที่มีการสืบพันธแบบไมอาศัยเพศมีจํานวน 163 ชนิด คิดเปน 55% ของราทั้งหมดในกลุมนี้ หรับเชื้อราในสกุล Cordyceps
มีจํานวน 86 ชนิดจากจํานวนทั้งสิ้น 282 ชนิดคิดเปน 30% ของจํานวนราในสกุลนี้ทั้งหมดที่พบในโลก ราในสกุล
Torrubiella พบเพียงจํานวน 24 ชนิด จากประเทศไทยโดย คิดเปน 43% ของจํานวนที่ทั้งหมดในโลก สําหรับราในสกุล
Hypocrella พบ16 ชนิด โดยในจํานวนนี้ 12 ชนิด หรือคิดเปนรอยละ 75 ของราที่พบทั้งหมด พบระยะที่ไมอาศัยเพศซึ่งอยู
ในสกุล Aschersonia ดวย สําหรับระยะไมอาศัยเพศของราในสกุล Torrubiella พบราในสกุล Engyodontium, Gibellula,
Hirsutella, Paecilomyces และ Verticillium นอกจากนี้ราในสกุล Cordyceps ทั้งหมดจํานวน 84 ชนิด พบบนแมลงชนิด
ตางๆมากที่สุด โดยจัดอยูใน 8 อันดับ (order) ของแมลง รวมทั้งแมงมุมและบนราดวยกันเอง ในขณะที่ราในสกุล
Torrubiella พบบนแมลงเพียง 2 อันดับ (order) (Hemiptera/Homoptera และ Lepidoptera) และบนแมงมุม ราในสกุล
Cordyceps มีจํานวน 14 ชนิดที่อาศัยบนแมลงในกลุม Homoptera คิดเปน17% ของแมลงที่พบทั้งหมด ในขณะที่
เปรียบเทียบกับ 45% ของราในสกุล Torrubiella และ 100% ของราในสกุล Hypocrella การศึกษาครั้งนี้ในประเทศไทย จึง
แสดงใหเห็นถึงความหลากหลายและคุณคาของการสํารวจราทําลายแมลงในชวงเวลาตางๆ อยางตอเนื่อง อีกทั้งการศึกษาใน
ครั้งนี้ที่มีความตอเนื่องยาวนานและมีความสมบูรณมากที่สุดสําหรับการศึกษาราในประเทศไทย
A Review of Invertebrate Pathogenic Clavicipitaceae of Thailand
N. Hywel-Jones
BIOTEC-Mycology Laboratory, Yothi Laboratories, 73/1 Rama 6 Road, Rajhdevee, Bangkok 10400

Five ‘hot spots’ in the Fungal Kingdom have evolved close relationships with insects. In 1989
<10 species of invertebrate-pathogenic fungi were reliably documented from Thailand. That figure is
now 313 morphotaxa. Of the 313 species recorded from Thailand two major classes of fungi are
represented: Ascomycota and Zygomycota. Six teleomorphs of Clavicipitaceae were represented by 131
species (45%) while their asexual states had 163 species recorded (55%). With 86 Cordyceps from an
accepted total of 282 Thailand accounts for 30% of the World total. The next most diverse genus was
Torrubiella with 24 taxa recognised from Thailand; accounting for 43% of all described species. Of the
16 species of Hypocrella recorded 12 (75%) have anamorphs recorded – all Aschersonia. In Thailand,
Torrubiella has been linked with Engyodontium, Gibellula, Hirsutella, Paecilomyces and Verticillium.
Cordyceps has the broadest host range. Of 84 taxa of Cordyceps where the host could be reliably
determined eight insect orders are represented plus Araneae and Fungi. By contrast, Torrubiella is
limited to two insect orders (the Hemiptera/Homoptera and Lepidoptera) and spiders (Araneae) in
Thailand. While Cordyceps accounts for 14 species as hosts of Homoptera this is only ca. 17% of all its
hosts compared with 45% for Torrubiella and 100% for Hypocrella. This work in Thailand demonstrate
the value of year round surveying in tropical forest. This study of invertebrate-pathogenic fungi is the
longest-running and most complete mycological survey conducted in Thailand.
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การสํารวจและเก็บตัวอยางเชื้อรา Hypocrella spp.
และระยะสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของ Aschersonia spp. ในประเทศไทย
ไนเจล ไฮเวล-โจนส และเพลินพิศ ลัทธิสูงเนิน
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช. 73/1 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เชื้อราสกุล Hypocrella เปนเชื้อราที่มีความจําเพาะในการทําลายแมลงจําพวกเพลี้ยหอยซึ่งอาศัยในเขตรอน แตขอมูลวิชาการ
ในเรื่องนี้ขาดการตีพิมพเผยแพรเพิ่มเติมมากวา 80 ป จึงจําเปนตองพิจารณาแกไข ปรับปรุงใหม จากการดําเนินงานในชวง
2 ปที่ผานมา มีการคัดแยกสายพันธุบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น ชวยใหเห็นลักษณะความซับซอนของเชื้อราในสกุลนี้มากขึ้น ในปจจุบัน
เทคนิคและวิธีการตางๆ ทั้งการศึกษาลักษณะจากเชื้อบริสุทธิ์ และในระดับโมเลกุล ชวยใหการพัฒนาความรูและความ
กระจางชัดในวิวัฒนาการและความสัมพันธของราสกุลนี้อยางตอเนื่อง รวมถึงเชื้อราทําลายแมลงในกลุม Clavicipitaceae จาก
การสํารวจเก็บเชื้อราแมลงกลุม Hypocrella spp. และ Aschersonia spp. ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย มากกวา 200
ตัวอยาง จําแนกได 15 ชนิด คือ H. discoidea, A. samoensis, H. raciborski, A. placenta, H. oxystoma, A. oxystoma,
H. tubulata, A. tubulata, H. badia, A. badia, H. tamurai, A. tamurai, H. coffea, A. cf. samoensis และ H. javanica
และมีอีก 4 ชนิด ที่อยูระหวางการพิจารณาลักษณะตางๆ ประกอบ นําตัวอยางทั้งหมดมาทําการคัดแยกสายพันธุบริสุทธิ์
ไดกวา 100 สายพันธุ โดยเก็บรักษาไวที่หองปฏิบัติการเก็บรักษาและบริการสายพันธุจุลินทรีย ของศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติแลวกวา 50 สายพันธุ ในขณะนี้กําลังอยูระหวางศึกษาลักษณะทางกายภาพตัวอยางที่เก็บมาได
ควบคูกับเชื้อราสายพันธุเดียวกันที่แยกเปนเชื้อบริสุทธิ์แลว แผนงานที่จะดําเนินการตอไป คือ การหาความสัมพันธ
วิวัฒนาการของเชื้อราดังกลาวในระดับสกุล โดยใชเทคนิคการหาความสัมพันธโดยใชลําดับเบส 18s, 28s, 5.8s และวิธีการ
Internal Transcribed Spaces (ITS)
Survey and Collection of Hypocrella spp. and Their Aschersonia spp. Anamorphs
from Thailand
N. Hywel-Jones and P. Lutthisungneon
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, NSTDA, 73/1 Rajdhevee, Bangkok 10400

The genus Hypocrella is specific to scale insect in the tropics. It was last monographed 80 years ago and
is in need of revision. Work in the last two years has provided much new information and isolates.
Importantly, it has become clear the genus is more complex than was foreseen by Petch’s 1921
Monograph. The ability to isolate this genus and the recent development of the field of molecular
phylogenetics provides the opportunity to more fully understand the evolutionary development of the
genus and its relationship to other insect pathogenic Clavicipitaceae.Over 200 collections of Hypocrella
spp. and Aschersonia spp. were made from various sites in Thailand. There were 15 species identified
including: H. discoidea, A. samoensis, H. raciborski, A. placenta, H. oxystoma, A. oxystoma,
H. tubulata, A. tubulata, H. badia, A. badia, H. tamurai, A. tamurai, H. coffea, A. cf. samoensis,
H. javanica and 4 species of unknown identity. More than 100 isolations were made and over 50 have
been deposited in the BIOTEC culture collection. A herbarium information detailing morphology of
fresh material and culture characteristics is progressing. The next part of this work is to sequences the
18s, 28s, 5.8s and ITS regions to determine evolutionary relationships within the genus.
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การศึกษารา Cordyceps unilateralis และชนิดที่ใกลเคียงในประเทศไทย
กนกศรี ทัศนาทัย และไนเจล ไฮเวล-โจนส
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ราในสกุล Cordyceps มีประมาณ 300 ชนิด ที่ทําการจําแนกแลว และยังมีราในสกุลนี้อีกจํานวนหนึ่งที่ใกลเคียงกันยังไมได
จําแนกอยางถูกตองตามหลักอนุกรมวิธาน C. unilateralis เปนราชนิดหนึ่งที่ถูกจําแนกจากการสํารวจปาเขตรอนในประเทศ
ไทย โดยพบบนมดซึ่งเกาะติดอยูที่ใตใบ จากการศึกษาพบวาสามารถแบงราชนิดนี้ไดเปน 3 ชนิด ในขณะที่ผานมานั้นพบวามี
ราลักษณะแบบนี้เพียงชนิดเดียวเทานั้น โดยกอนหนานี้เคยมีรายงานการพบและตั้งชื่อรา C. formicivora ชนิดนี้มากอน ซึ่ง
ถูกปฏิเสธและไมยอมรับ และจากการศึกษาเปรียบเทียบราชนิดนี้ทั่วโลก พบวาตัวอยางราชนิดนี้จํานวนหลายตัวอยางมีความ
ใกลเคียงกับลักษณะของรา C. formicivora มากกวาลักษณะของรา C. unilateralis ซึ่งทําใหสับสน ในขณะที่ตัวอยางจาก
ประเทศไทยพบวามีความแตกตางจากลักษณะของสปอรที่ไมมีสี ในขณะที่ลักษณะของสปอรจากตัวอยางของ C. unilateralis
ที่มีสีน้ําตาลออน อีกทั้งขนาดของสปอรจากตัวอยางในประเทศไทยและจากลักษณะที่บรรยายของ C. unilateralis มีความ
คลุมเครือ และคาดวานาจะสามารถแยกไดมากกวา 1 ชนิดดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การศึกษาถึงความสัมพันธในระดับ
อณูวิทยาของราในสกุลนี้ Petch ไดตั้งราในสกุล Ophiocordyceps เพื่อใชการจัดแยกราในสกุล Cordyceps ที่มีลักษณะของ
สปอรที่ไมมีการแบงแยกมาอยูรวมกัน (whole ascospores) ตอมามีการยายราในสกุล Ophiocordyceps มาอยูในสกุลยอย
และจากการศึกษาในปจจุบันพบวาราที่มีสปอรเดี่ยว (whole ascospore) เปนบรรพบุรุษของราในสกุลยอย Neocordyceps ซึ่ง
มีการแบงสปอรยอยออกไป (part-spores)โดยสวนใหญพบวามี 64 สปอรยอย
Cordyceps unilateralis in Thailand: An Example of ‘Hidden Species’
K. Tasanatai and Nigel L. Hywel-Jones
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, NSTDA, 73/1 Rajdhevee, Bangkok 10400

The genus Cordyceps contains ca. 300 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 reassessment of the collections (especially recent collections) indicates that Cordyceps unilateralis in
Thailand consists of three related species. Previously, 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 (yellowbrown) ascospores (comparable with typical Cordyceps formicivora). Significantly, the ascospore sizes
reported for Thai material and from published records cover a broad range (90 – 160+ μm) suggesting
more than one species. These species are especially significant to understanding the phylogenetic
relationships of the genus Cordyceps. Petch erected the genus Ophiocordyceps (based on Cordyceps
blattae but including Cordyceps unilateralis) to accommodate species that produce whole, stout
ascospores. This was later reduced to the level of a sub-genus. Now we have evidence suggesting that
Cordyceps unilateralis is a whole-ascospored ancestor of the problematic Neocordyceps clade (which
have ascospores that typically separate into 64 part-spores).
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การศึกษาความหลากหลายของราน้ําในประเทศไทย
สมศักดิ์ ศิวิชัย และณัฐวุติ บุญยืน
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช. 73/1 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

การศึกษาความหลากหลายของราน้ําในประเทศไทยเปนระยะเวลา 5 ป พบวามีความหลากหลายของราน้ําบนไมที่พบใน
ลําธารในปาเขตรอน จํานวนมากกวา 400 ชนิด ราน้ําที่สํารวจพบทั้งหมดมาจาก 2 แหลง คือ ไมที่จมอยูในน้ําจากแหลง
ธรรมชาติและไมที่ใชในการทดลองศึกษาการยอยสลายของราที่อาศัยอยูในน้ํา โดยเชื้อราสวนใหญที่พบเปนราที่พบในระยะที่
มีการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ (Mitosporic fungi) คิดเปน 58% ของราที่พบทั้งหมด ในขณะที่มีราในกลุมที่มีการสืบพันธุ
แบบอาศัยเพศ (Ascomycetes) 39% และราในกลุม Basidiomycetes 3% และจํานวนของราที่พบทั้งหมดนี้เปนเชื้อราชนิด
ใหมของโลก จํานวน 7 ชนิด ไดถูกคนพบและรายงานไปแลวจากในประเทศไทย ไดแก Biflagellospora gracilis Sivichai &
Hywel-Jones, B. siamensis Sivichai & Hywel-Jones, B. papillata Sivichai & Hywel-Jones, Brachydesmiella
spathulospora Goh, Sivichai, K.D. Hyde & Hywel-Jones, Melanochaeta garethjonesii Sivichai & Hywel-Jones,
Lichenopeltella quinquecladium (E.B.G.Jones, Sivichai & Hywel-Jones) E.B.G. Jones D. Hawksw. และ Jahnula
siamensiae Sivichai & E.B.G. Jones นอกจากนี้ ยังมีราที่เก็บรวบรวมไวอีกหลายชนิด นาจะเปนราชนิดใหมของโลกหรือ
เพิ่งมีการคนพบครั้งแรกในประเทศไทย
Biodiversity Study of Freshwater Fungi in Thailand
S. Sivichai and N. Boonyuen
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, NSTDA, 73/1, Rajdhevee, Bangkok 10400

A study of the diversity of lignicolous freshwater fungi of Thailand has been in progress for 5 years.
There is a rich diversity of freshwater fungi on submerged wood in tropical forest with over 400 species
recorded from various locations. All of these freshwater fungi came from two sources: natural submerged
woods and test blocks from ecological experiments. The majority of the fungi recorded here were
mitosporic fungi (58%) with fewer ascomycetes (39%) and rarely any Basidiomycetes (3%). Seven new
species were described from Thailand: Biflagellospora gracilis Sivichai & Hywel-Jones, Biflagellospora
siamensis Sivichai & Hywel-Jones, Biflagellospora papillata Sivichai & Hywel-Jones, Brachydesmiella
spathulospora Goh, Sivichai, K.D. Hyde & Hywel-Jones, Melanochaeta garethjonesii Sivichai &
Hywel-Jones, Lichenopeltella quinquecladium (E.B.G.Jones, Sivichai & Hywel-Jones) E.B.G. Jones D.
Hawksw. and Jahnula siamensiae Sivichai & E.B.G. Jones. Many others are probably new to science or
new records for Thailand.
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การแยกเชื้อและการจําแนกชนิดเชื้อราจากมูลสัตว
สายัณห สมฤทธิผ์ ล, ไนเจล ไฮเวล-โจนส และรุจ วัลยะเสวี
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช.73/1 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Coprophilous fungi เปนเชื้อราที่เจริญอยูบนมูลสัตว เชื้อราในกลุมนี้หลายชนิดสามารถนําไปใชควบคุมทางชีววิธี รวมทั้ง
สามารถผลิตเอนไซม และสรางสารปฏิชีวนะได การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงชนิดเชื้อรามูลสัตวที่มีอยูใน
ประเทศไทย และเพื่อแยกเชื้อราเหลานี้ใหเปนเชื้อบริสุทธิ์เก็บไวที่หองปฏิบัติการเก็บรักษาและบริการสายพันธุจุลินทรียของ
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ เพื่อการนําไปใชประโยชนตอไปในอนาคต จากการสํารวจเบื้องตน โดย
การเก็บมูลกวางปา เกง และชางปา ที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ มาบมภายในภาชนะที่มีความชื้น พบเชื้อรามากกวา 100
สายพันธุ ซึ่ง 89 สายพันธุที่ไดรับการจําแนกแลวพบวาเปนเชื้อ Coprinus spp., Cunninghamella echinata, Delitschia
pachylospora, Idriella lunata, Penicillium claviforme, Pilobolus spp., Podospora communis, Podospora spp., Poronia
gigantia, Saccobolus citrinus, S. thaxteri, Scopulariopsis brumptii, Stilbella sp., Syncephalastrum racemosum,
Volutella cilliata, Wiesneriomyces laurinus และ Zygospermella sp. สวนเชื้อราที่เหลือกําลังอยูในระหวางการบรรยาย
ลักษณะและจําแนกชนิด
Isolation and Identification of Coprophilous Fungi
S. Somrithipol, N. L. Hywel-Jones and R. Valyasevi
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, NSTDA, 73/1, Rajdhevee, Bangkok 10400

Coprophilous fungi are associated with herbivore dung. This group has proven to be a source of
biological control agents, enzymes, antibiotics, etc. We proposed to collect and preserve the coprophilous
fungi found in Thailand at the BIOTEC Culture Collection for further use. A preliminary investigation
was made of coprophilous fungi from Khao Yai National Park. Dung of sambar deer (Cervus unicolor),
common barking deer (Muntiacus muntjak) and Asian elephant (Elephas maximus) was collected and
incubated in moist chambers. This yielded over 100 fungi, 89 of which were Coprinus spp.,
Cunninghamella echinata, Delitschia pachylospora, Idriella lunata, Penicillium claviforme, Pilobolus
spp., Podospora communis, Podospora spp., Poronia gigantia, Saccobolus citrinus, S. thaxteri,
Scopulariopsis brumptii, Stilbella sp., Syncephalastrum racemosum, Volutella cilliata, Wiesneriomyces
laurinus and Zygospermella sp. The remaining species are undergoing characterization and
identification.
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การสํารวจ เก็บ และรวบรวมเห็ด (Macro Fungus)
ในพื้นที่บริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาวและพื้นที่ใกลเคียง
ปรีชา กลิน่ เกษร1 และธิดา โชติกเสถียร2
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร สถาบันราชภัฎนครปฐม อ.เมือง นครปฐม 73000

การศึกษาวิจัยความหลากหลายของเห็ดราในบริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาวและพื้นที่ใกลเคียง ไดแก อุทยาน
แหงชาติเขาคิชฌกูฏ เขตรักษาพันธุสัตวปาอางฤาใน และอุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวง ไดเก็บตัวอยางเห็ดราไว 981
ตัวอยาง ทําการตรวจพิสูจนชนิดดวยวิธีตรวจลักษณะโครงสรางทั้งภายนอกและภายใน ทดสอบปฏิกิริยาเคมีตอสารเคมีบาง
ชนิด ตรวจลักษณะและสีของสปอร และใชความสัมพันธกับแหลงอาหาร พบวาเปนเห็ดในกลุม Ascomycetes 36 ตัวอยาง
และ Basidiomycetes 365 ตัวอยาง จํานวน 51 วงศ 124 สกุล จําแนกได 202 ชนิด (Species) และยังไมทราบชนิดอีก
115 ชนิด พบวาเปนชนิดใหมของไทย 68 ชนิด ในจํานวนนี้อาจเปนชนิดใหมของโลก 37 ชนิด และสกุลใหม 1 สกุล
นอกจากนี้มีอยู 26 ชนิด ที่เปนชนิดหายากของโลก ในการสํารวจ 12 ครั้ง มีเห็ดที่พบบอยมากกวา 2 ครั้ง อยูเพียง 20%
เรียงตามลําดับดังนี้ Eariella scabrosa (Pers.) Gilbn. & Ryv. Polyporus grammocephalus Berk., Cookeina sulcipes
(Berk.)
O. Kuntze, Stereum ostrea (B1. et Nees) Fr. Lentinus semilis Berk. & Br., Microporus xanthopus (Fr.) O. Kuntze,
Lenzites acuta Berk., Trametes cf. incana (Lev.) Ganoderma lobatum (Schw.) Atk., Ganoderma lucidum (Curtis ex
Fr.) Karst., Geastrum saccatum (Fr.) Fisch., Cyathus striatus Wild. ex Pers., Auricularia auricula (Hook.) Underw.,
Hypoxylon sp., Pycnoparus sanguineus (L. ex Fr.) Murr., Favorus flavus, Polyporus tenuiculus (Beauv.) Fr.,
Schizophyllum commune Fr., Citocybe gibba (Pers. ex Fr.) Kummer and Marasmiellus candidus (Bolt.) Sing. มีเห็ด
ที่พบไดยากถึง 80% ในจํานวนนี้พบ 2 ครั้งตอไป 14% และพบเพียงครั้งเดียวในรอบปถึง 66%
Field Survey and Collection of Macrofungi
in Khao Soi Dow Wildlife Sanctuary and Nearby Areas
P. Klingesorn1 and T.Choticasatiara2
Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University, Rajdhevee, Bangkok 10400
Department of Biology, Faculty of Science, Nakhon Pathom Rajabhat Institutes,
Muang District, Nakhon Pathom 73000

The objective of this study was to investigate the biodiversity of macrofungi in Khao Soi Dow Wildlife
Sanctuary and other nearby areas, namely Khao Kitchagoot National Park, Khao Angruenei Wildlife
Sanctuary and Khao Chamao-Khao Wong National Park. A total of 981 specimens, were identified by
examining their external and internal structures, their reaction to some chemicals, spores and color, and
relations with their hosts. They comprised 36 Ascomycetes and 365 Basidiomycetes. A total of 401
specimens were identified to 51 families, 124 genera and 202 species, and another 115 specimens were
identified to genera. A total of 68 fungi appeared to be new records for Thailand including 37 possibly
new species and one possibly new genus. A total of 26 species were rare species based on world records.
From the twelve times of the survey, the most common species, i.e., those that comprised 20% of
identified fungi and were found more than twice, were Eariella scabrosa (Pers.) Gilbn.& Ryv.,
Polyporus grammocephalus Berk., Cookeina sulcipes (Berk.) O. Kuntze, Stereum ostrea (B1. et Nees)
Fr. Lentinus semilis Berk. & Br., Microporus xanthopus (Fr.) O. Kuntze, Lenzites acuta Berk., Trametes
cf. Incana (Lev.) Ganoderma lobatum (Schw.) Atk., Ganoderma lucidum (Curtis ex Fr.) Karst.,
Geastrum saccatum (Fr.) Fisch., Cyathus striatus Wild. ex Pers., Auricularia auricula (Hook.) Underw.,
Hypoxylon sp., Pycnoparus sanguineus (L. ex Fr.) Murr., Favorus flavus, Polyporus tenuiculus (Beauv.)
Fr., Schizophyllum commune Fr., Citocybe gibba (Pers. ex Fr.) Kummer and Marasmiellus candidus
(Bolt.) Sing. The remaining 80% of identified fungi were uncommon species. Fourteen percent of them
were found twice a year while the other 66% were found once a year.
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การสํารวจ เก็บ และรวบรวมเห็ดในพื้นทีบ่ ริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชางและพื้นที่ใกลเคียง
วสันณ เพชรรัตน1, ปรีชา กลิน่ เกษร2 และอนิวรรต เฉลิมพงษ3
1
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ สงขลา 90112
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
3
กลุมวิจัยโรคพืชและจุลชีววิทยาปาไม สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

จุดประสงคของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อทําการสํารวจและจําแนกชนิดเห็ด (macrofungi) ที่พบในบริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปา
โตนงาชางและบริเวณใกลเคียง โดยทําการเก็บรวบรวมเห็ดในแหลงตาง ๆ เชน ปา ทุงหญา สวนผลไม และดินชายหาด
รวมทั้งจากตลาดที่มีผูเก็บรวบรวมเห็ดมาจําหนายในทองถิ่น ระหวางป พ.ศ. 2536-2540 สามารถเก็บรวบรวมได 354
ชนิด เมื่อนํามาจัดหมวดหมู พบวาจัดอยูใน 140 สกุล 67 วงศ 30 อันดับ และ 3 ชั้น คือ Myxomycetes, Ascomycetes
และ Basidiomycetes
A Field Survey and Collection of Macrofungi
in the Ton-Nga-Chang Wildlife Sanctuary and Nearby Areas
V. Petcharat1, P. Klingesorn2 and A. Chalermpongse3
Department of Pest Management, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University, Hat Yai District,
Songkhla 90112, 2Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University, Rajdhevee, Bangkok 10400,
3
Forest Pathology and Microbiology Research Laboratory,Royal Forest Department, Chatuchak, Bangkok 10900
1

The purpose of this study was to conduct a survey of the diversity of macrofungi in the
Ton-Nga-Chang Wildlife Sanctuary and nearby area. Periodic excursions into the woodland, grassland,
orchard and seashore areas and regular visits to markets in the area were made during 1993-1997. 354
macrofungi were collected, recorded and identified. They were classified into 140 genera of 67 families
and further grouped into 30 orders and 3 classes (Myxomycetes, Ascomycetes and Basidiomycetes).
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ความหลากหลายของเชื้อราสราง Zoospore ในปาพรุสิรินธร จังหวัดนราธิวาส
วสันณ เพชรรัตน
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ. หาดใหญ สงขลา 90112

การศึกษาชนิดและปริมาณเชื้อราที่สราง Zoospore ที่อาศัยอยูในปาพรุสิรินธร จังหวัดนราธิวาส โดยการเก็บตัวอยางน้ําภายใน
ปาพรุและคลองรอบ ๆ ปาพรุ นํามาแยกเชื้อโดยใชเหยื่อลอ ไดแก เมล็ดขาวฟาง คราบงู ปกของปลวก และใบหญา จาก
การศึกษาเบื้องตน พบวาเชื้อราที่พบปริมาณมากสวนใหญอยูในสกุล Achlya และ Aphanomyces สวนราชนิดอื่นพบไมมาก
นัก ไดแก unidentified Chytrids, Pythium, Phytophthora, Pythiogeton, Dictyuchus, Olpidiopsis, Plectospira,
Sapromyces และ Saprolegnia นอกจากนั้นยังไดเก็บตัวอยางพืชที่เปนโรคมาศึกษาหาเชื้อสาเหตุ พบเชื้อราสราง Zoospore
จํานวน 4 ชนิด ที่กอใหเกิดโรคกับพืชภายในพรุและรอบๆ พรุ คือ Albugo ipomoeae-aquatica (โรคราสนิมขาว),
Phytophthora colocasiae (โรคใบไหม), Pseudoperonospora cubensis (โรคราน้ําคาง) และ Synchytrium psophocarpi (โร
คราสนิมเทียม)
Diversity of Zoosporic Fungi in Sirinthorn Swamp Forest, Narathivat Province
V. Petcharat
Department of Pest Management, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University,
Hat Yai, Songkhla 90112

The diversity of zoosporic fungi was studied in Sirinthorn swamp forest ecosystem, Narathivat Province.
Water samples were collected every two months from June 1999 to June 2000 and zoosporic fungi were
isolated by a baiting technique. Sorghum seeds, snake skin, termite wings and grass leaves were used as
bait. Preliminary results indicated that species of Achlya and Aphanomyces were dominant, followed by
unidentified Chytrids, Pythium, Phytophthora, Pythiogeton, Dictyuchus, Olpidiopsis, Plectospira,
Sapromyces and Saprolegnia. Samples of fungi associated with plant diseases were also collected. Four
species of zoosporic fungi were found attacking host plants. They were Albugo ipomoeae-aquatica
(white rust), Phytophthora colocasiae (leaf blight), Pseudoperonospora cubensis (downy mildew) and
Synchytrium psophocarpi (false rust).
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เชื้อรา Aspergillus ที่สรางแอฟลาทอกซินในพืชสมุนไพรตากแหง
อัจฉรา พัฒนเดช (นักศึกษา), วสันณ เพชรรัตน (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ สงขลา 90112

ศึกษาความหลากหลายของเชื้อรา Aspergillus และวิเคราะหหาปริมาณแอฟลาทอกซินในพืชสมุนไพรตากแหงจํานวน 50
ชนิด จากรานขายยาแผนไทยในจังหวัดสงขลา สามารถแยกเชื้อรา Aspergillus ได 288 ไอโซเลต จําแนกไดเปน 25 ชนิด
เชื้อรา A. niger สามารถแยกไดมากที่สุดถึง 99 ไอโซเลต รองลงมาคือ A. flavus 84 ไอโซเลต A. terreus 33 ไอโซเลต
A. oryzae 25 ไอโซเลต A. nidulans (Emericella nidulans) 10 ไอโซเลต A. fumigatus 9 ไอโซเลต A. chevalieri
(Eurotium chevalier) 8 ไอโซเลต และ Aspergillus ชนิดอื่น ๆ คือ A. alliaceus, A. auricomus, A. carbonarius,
A. carneus, A. clavatus, A. fischeri (Sartorya fumigata), A. janus, A. melleus, A. ochraceus, A. phoencis,
A. sparsus, A. terricola, A. thomii, A. versicolor, A. wentii และ Aspergillus sp. 1-3 พบชนิดละ 1-2 ไอโซเลต ศึกษา
ความสามารถในการสรางแอฟลาทอกซินของเชื้อรา Aspergillus ในอาหาร coconut milk agar โดยการสังเกตเม็ดสีเหลือง
และการเรืองแสงของอาหารวุนภายใตแสงอุลตราไวโอเลต พบวามีเฉพาะ A. flavus เทานั้นที่สามารถสรางแอฟลาทอกซินได
โดยสามารถสรางไดจํานวน 57 ไอโซเลต จากจํานวนที่แยกไดทั้งหมด 84 ไอโซเลต ตรวจหาปริมาณแอฟลาทอกซิน B1 ใน
พืชสมุนไพรโดยวิธี ELISA พบวาสามารถตรวจพบแอฟลาทอกซินในพืชสมุนไพรทั้ง 50 ชนิด โดยพบพืชที่มีแอฟลาทอกซิน
B1 ปนเปอนมากกวา 500 ppb อยู 4 ชนิด คือ แสมสาร (1,101.8 ppb) ฝาง (655.9 ppb) ขี้เหล็ก (583.0 ppb) และ
ขาวเย็นเหนือ (572.5 ppb) ตามลําดับ และมีพืชสมุนไพรเพียง 16 ชนิด ที่มีปริมาณแอฟลาทอกซินต่ํากวา 20 ppb ตาม
มาตรฐานของ WHO
B

Aflatoxin-Producing Aspergillus in Sun-Dried Medicinal Plant Materials
A. Patthanadech (Graduate Student), V. Petcharat (Thesis Advisor)
Department of Pest Management, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112

Fifty sun-dried medicinal plants were obtained from traditional drug stores in Songkhla Province,
Thailand, and examined for Aspergillus and aflatoxins. A total of 288 isolates of Aspergillus were
obtained by standard blotter plates and 25 species were identified. The most common species were
A. niger with 99 isolates, A. flavus 84 isolates, A. terreus 33 isolates, A. nidulans (Emericella nidulans)
ten isolates, A. fumigatus nine isolates and A. chevalieri (Eurotium chevalier) eight isolates. The other
species [A. alliaceus, A. auricomus, A. carbonarius, A. carneus, A. clavatus, A. fischeri (Sartorya
fumigata), A. janus, A. melleus, A. ochraceus, A. phoencis, A. sparsus, A. terricola,
A. thomii, A. versicolor, A. wentii and Aspergillus sp. 1-3] each had 1-2 isolates. The ability of
Aspergillus to form aflatoxins was determined in coconut milk agar by observing the intensity of blue
fluorescence in the agar surrounding colonies under ultraviolet light and by the presence of yellow
pigment under colonies. The production of aflatoxin was found to be limited to one species, A. flavus,
from which 57 out of 84 isolates (67.8%) showed aflatoxin production. Using the ELISA technique, all
sampled medicinal plants showed aflatoxins, with the highest contamination being found in Cassia
garrettiana at 1,101.8 ppb, followed by Caesalpinia sappan (655.9 ppb), Cassia siamea (583.0 ppb) and
Smilax ferox (572.5 ppb). Only 16 kinds of medicinal plant had levels of aflatoxin lower than WHO
guidelines (20 ppb).
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การใช Random Amplified Polymorphic DNA Fingerprinting
ในการจัดจําแนกเชื้อรา Genus Paecilomyces
น้ําทิพย ชุมพลกุลวงศ และNigel Hywel-Jones
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช. 73/1 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เชื้อรากลุม Paecilomyces ถูกคนพบและเรียบเรียงโดย Samson (1974) แบงเชื้อกลุมนี้เปน 2 สวน คือ Paecilomyces และ
Isarioidea จากผลงานวิจัยที่ผานมาพบวา มีการศึกษากันมากใน Paecilomyces ซึ่งพบมากในดิน Hywel-Jones (1993) ได
ศึกษาและจัดกลุมของ Isarioidea ใหม โดยพบวาเชื้อรากลุมนี้จัดเปนพวก Order Clavicipitales ดังนั้นรากฐานของ Genus
Paecilomyces จึงมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก งานวิจัยนี้ จึงทําการสํารวจและศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ
เชื้อรา Genus Paecilomyces ที่มีทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย พบวามีหลากสายพันธุที่มีความสัมพันธกันอยาง
เฉพาะเจาะจงกับแมลง ปจจุบันงานทางดานพันธุศาสตรโมเลกุลไดมีบทบาทและสามารถแบงแยก ศึกษาชนิดของ Genus
Paecilomyces ที่ใกลเคียงกัน และความแตกตางของยีนภายในสปชีสเดียวกัน โดยใชเทคนิค RAPD และ polymerase chain
reaction (PCR)
Use of the Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) Fingerprinting
for the Characterization of Paecilomyces Strains
N. Chumpolkulwong and N. Hywel-Jones
National Center for Genetic and Biotechnology, NSTDA, 73/1,Rajdhevee, Bangkok 10400

The genus Paecilomyces Bainier and allied genera such as Nomuraea Maublanc were monographed by
Samson (1974). At that time Samson recognized two sections―section Paecilomyces and section
Isarioidea. Most work had been done with species from section Paecilomyces which are especially well
represented in soil. Hywel-Jones (1993) provided the first concrete link for the section Isarioidea to an
ascomycete telemorph. In contrast to species from the section Paecilomyces, P. Cinnamomeus was
associated with a member of the Clavicipitales. This suggests a polyphyletic origin for the genus as a
whole Recently, molecular genetic techniques became available which provide powerful tools to 1)
resolve classification and identification of related species that are hard to distinguish by morphological
characteristics; and 2) to identify and quantify genetic variation within the species. In the present project,
the use of the RAPD technique as an identification method to distinguish between different Paecilomyces
species is intended. This procedure, which incorporates the PCR (polymerase chain reaction) technique,
does not depend on/require previous DNA sequence information and can generate amplificaton patterns
from only small quantities of DNA.
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ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทางนิเวศวิทยา
ตอการเปลี่ยนแปลงประชากรของจุลินทรียที่ตรึงไนโตรเจน
นันทกร บุญเกิด1, หนึง่ เตียอํารุง1, สมพร ชุณหลือชานนท2, เศรษฐา ศิริพนิ ท3, สมศักดิ์ โคตรพงศ4 และอัจฉรา นันทกิจ4
1
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สํานักเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
|2ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50202
3
ภาควิชาพืชไร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290
4
กลุมงานวิจัยจุลนิ ทรียดิน กองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ศึกษาโดยเก็บตัวอยางดินของประเทศไทยในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแตเดือนกรกฎาคม
2540-พฤศจิกายน 2542 พบวากลุมของไรโซเบียมมีประชากรเฉลี่ยสูงสุดในระบบนิเวศตามธรรมชาติบริเวณเชิงเขา และ
ที่ทําการเกษตรที่มีการปลูกขาวสลับพืชไรตระกูลถั่วของทุกภาค โดยปจจัยหลักที่มีอิทธิพลสําคัญ ไดแก อุณหภูมิและความชื้น
ในสวนของความหลากหลายพบวาประชากรไรโซเบียมในดินของประเทศไทย สวนใหญอยูในกลุมจีนัส Bradyrhizobium sp.
ที่สามารถสรางปมไดในถั่วกลุม cow peas มากกวาถั่วเหลือง และพบประชากรกลุมไซยาโนแบคทีเรียมากที่สุดในทุกภาค
บริเวณพื้นที่ปลูกขาวสลับพืชไร ปจจัยที่มีอิทธิพลสําคัญ ไดแก อุณหภูมิ ความชื้น และอินทรียวัตถุ ในสวนของความ
หลากหลายพบวาไซยาโนแบคทีเรียมีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนที่หลากหลายมาก กลุมจีนัส Anabaena และ Nostoc
มีจํานวนมากที่สุด และมีความหลากหลายในระดับสปชีสมากที่สุด ในสวนของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนแบบอิสระพบวามี
ประชากรสูงสุดในพื้นที่ที่ทําการเกษตร การเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรโดยภาพรวมไมมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ตามฤดูกาลมากนักยกเวนในชวงฤดูฝน ในสวนของความหลากหลายพบวาประชากรสวนใหญทั้งหมดเปนแบคทีเรียแกรมลบ
ประกอบดวย จีนัส Azospirillum, Azomonas เปนตน พบวาทั้งสองจีนัสนี้สามารถดํารงชีวิตอยูไดทุกฤดูกาล และความ
หลากหลายของแบคทีเรียกลุมนี้มีสูงมากทั้งในระดับจีนัสและสปชีส
Effect of Changing in Ecosystem Process on Changing the Population
of Nitrogen Fixing Bacteria
N. Boonkerd1, N. Tea-umroong1, S.Chunleuchanon2, S. Siripin3, S. Koteponge4 and A. Nuntagit4
School of Biotechnology, Suranaree University of Technology. Muang District, Nakhonratchasima 30000
2
Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202
3
Department of Crop Science, Faculty of Agriculture, Mae Jo University, San Sai District, Chiang Mai 50290 4Soil
Microbiology Research Group, Division of Soil Science,Department of Agriculture, Chatuchak 10900
1

The effects of different ecosystem processes on different N2-fixing microbes was investigated by
determining population numbers, population dynamics and appropriate habitats as well as genetic
diversities. Microbial strains were isolated from various soil samples collected from the North, Central
and North-East of Thailand from July 1997 to November 1999. In the case of rhizobia, it was found that
the highest populations persisted at the foot hills of the mountains and under agricultural areas with of
rice in rotation with leguminous plants. The important factors affecting populations were temperature
and moisture. The dominant native genus was Bradyrhizobium sp. which mainly nodulate cowpeas not
soybean. For cyanobacteria, the most suitable ecosystem was rice and rice in rotation with other crops.
The important factors affecting the population were temperature, moisture and organic matter. Most N2fixing cyanobacterial strains found in this study were heterocystous in form. The dominant genera were
Nostoc and Anabaena. By using a combination of DAF8.7b, DAF10.6F- and STRR-PCR analyses, we
found the great diversity among the genera. For the free-living N2-fixing bacterial group the most
suitable area was agricultural cultivation. In addition, changing seasons did not effect population
dynamics except in the rainy season which could promote higher growth. Most N2-fixing bacteria were
gram negative. The two important genera mainly found were Azopirillum and Azomonas which were able
to persist across the seasons throughout this study.
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ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไซยาโนแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจน
ในระบบนิเวศตาง ๆ ในประเทศไทย
ศศิธร อินทรนอก (นักศึกษา), หนึง่ เตียอํารุง (อาจารยที่ปรึกษา)
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี อ.เมือง นครราชสีมา 30000

จากการศึกษาไซยาโนแบคทีเรียจํานวน 102 สายพันธุ ที่ทําการแยกไดจากดินตามระบบนิเวศตาง ๆ ในภาคเหนือ ภาคกลาง
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาไซยาโนแบคทีเรียที่พบในพื้นที่ดังกลาวมีลักษณะเปนเสนสายที่มีเซลลเฮทเทอโรซีสต ใน
การจําแนกเบื้องตนภายใตกลองจุลทรรศนโดยกําลังขยาย 400 เทา พบวาเปนจํานวนสายพันธุที่อยูในวงศ Nostocaceae
ประมาณ 94.12% อยูในกลุม branching cyanobacteria 4.90% และยังไมสามารถจําแนกไดอีก 0.98% เมื่อนํามาทดสอบ
ประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจน พบวาในสภาวะที่มีแสงสวางและในที่มืดอยูในชวง 0.023-2.715 และ 0.0-2.724
ไมโครโมล C2H4/มก. ของคลอโรฟลเอ/ชั่วโมง ตามลําดับ ในการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมดวยเทคนิคพีซีอาร
โดยใชชิ้นสวนของ nifH เปนไพรเมอร พบวาไซยาโนแบคทีเรียสวนใหญมีความสัมพันธกัน คือ มีผลิตภัณฑพีซีอารหลัก
ประมาณ 330 bp แตเมื่อนํามาศึกษาดวยไพรเมอร 3 ชนิด ไดแก STRR, DAF8.7b และ DAF10.6e และนําผลิตภัณฑจาก
ไพรเมอรดังกลาวมารวมกันเพื่อจัดกลุมความสัมพันธ พบวาสามารถแยกความแตกตางของแตละสายพันธุในระดับสปชีสได
อยางชัดเจน
Genetic Diversity of Nitrogen Fixing Cyanobacteria
Isolated from Diversed Ecosystems in Thailand
S. Innok (Graduate Student), N. Teaumroong (Thesis Advisor)
School of Biotechnology, Institute of Agricultural Technology, Suranaree University of Technology,
Muang District, Nakhonratchasima 30000

One-hundred and two cyanobacterial strains were isolated from soils in Northern, Central and Northeastern part of Thailand. All isolates were belonged to heterocystous filamentous cyanobacteria cell.
Preliminary identification under microscope equipped with 400X magnification, 94.12% of total isolates
were in the family Nostocaceae, 4.90% were branching cyanobacteria and 0.98% were unidentified. For
study of nitrogen-fixing efficiency, as determined by acetylene reduction assay found that they were able
to fix nitrogen in the range of 0.073 to 2.715 μmol C2H4/mg of chlorophyll a/h and 0.0 to 2.724 μmol
C2H4/mg of chlorophyll a/h under both light and dark conditions, respectively. Genetic diversity was
determined by using PCR technique, when nifH PCR products were generated the results showed
relationship of almost cyanobacterial strains shared major band of PCR product in size of 330 bp. Three
sets of random primers; STRR, DAF8.7b and DAF10.6e were conducted and PCR products from these
primers were combined to generate the phylogenic tree. It was found that this approach able to clearly
distinguished each strain in intraspecies level.
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ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศตอการเปลี่ยนแปลงประชากรของไซยาโนแบคทีเรีย
อภิชาติ สุขสวาง (นักศึกษา), สมพร ชุนหลือชานนท (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรกั ษศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202

การศึกษาประชากร cyanobacteria ที่ตรึงไนโตรเจนในรอบ 1 ป ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2540 - พฤษภาคม 2541 ในพื้นที่
ภูเขา พื้นที่ทําการเกษตร และพื้นที่รกรางวางเปลา โดยนับจํานวนประชากรจากตัวอยางดินที่เก็บทุก 2 เดือน ใน 3 ภาคของ
ประเทศไทย คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาพื้นที่ทําการเกษตรที่ใชสําหรับปลูกขาวอยาง
ตอเนื่องและปลูกพืชไรสลับขาวมีปริมาณ cyanobacteria มากกวาบริเวณพื้นที่ภูเขาและที่รกรางวางเปลา การเปลี่ยนแปลง
ประชากร cyanobacteria ของทั้ง 3 ภาค ในแตละพื้นที่ตลอดทั้งปมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยในลักษณะเดียวกัน คือ พื้นที่
ภูเขาและพื้นที่รกรางวางเปลาจํานวนประชากรไมเปลี่ยนแปลงมากนัก ในขณะที่พื้นที่ทําการเกษตรประชากร cyanobacteria มี
แนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในชวงฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม-กันยายน หลังจากนั้นจะลดลงเมื่อถึงหนาแลง ปจจัยที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงประชากรพบวา ในภาคเหนืออุณหภูมิดินมีผลในบริเวณยอดเขา และความชื้นของดินมีผลบริเวณพื้นที่กลางเขา
และพื้นที่ปลูกพืชไรอยางตอเนื่อง สวนภาคกลางความชื้นเปนปจจัยสําคัญตอจํานวนประชากร cyanobacteria บริเวณยอดเขา
กลางเขา และพื้นที่ปลูกพืชไร ในขณะที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ pH มีผลในพื้นที่ยอดเขา และความชื้นของดินมีผล
เฉพาะในพื้นที่ปลูกขาว สําหรับในพื้นที่อื่นๆของทั้ง 3 ภาค ไมพบวาการเปลี่ยนแปลงประชากร cyanobacteria มี
ความสัมพันธกับปจจัยตางๆ
ที่ทําการศึกษาในครั้งนี้
จากการรวบรวมและจําแนกเบื้องตนสามารถแยกเก็บตัวอยาง
cyanobacteria ไดทั้งหมด 853 ตัวอยาง
Population Changes in Nitrogen-fixing Cyanobacteria
A. Suksawng (Graduate Student), S. Choonluchanon (Thesis Advisor)
Department of Soil Science and Conservation, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Muang District,
Chiang Mai 50202

The annual population dynamics of N2 - fixing cyanobacteria were studied from July 1997 to May 1998.
Cyanobacteria were isolated and enumerated from soils in mountainous, cultivated and uncultivated
areas, in the Northern, Central and Northeastern parts of Thailand. Soil samples were collected every two
months. Results indicated that populations of cyanobacteria in cultivated soils, especially in continuous
rice growing ecosystems, were greater than in mountainous and uncultivated soils. Population dynamics
of cyanobacteria from different ecosystems in all studied regions showed the same tendencies. Smaller
fluctuations of populations were found in soils of mountainous and uncultivated areas, which contrasted
with cultivated areas where populations were high in the rainy season, around May to September, and
declined in the dry season. Soil temperature was found to be a significant factor affecting cyanobacterial
population change in soils from mountaintops whereas soil moisture affected populations in soils of the
middle elevations of mountains and of continuously cultivated field crops in the North. In the Central
part, only soil moisture in the top and middle elevation of mountains and in field crop cultivated soils
affected changes in populations. In the Northeastern part, soil pH affected changes in populations in
mountaintop soils while those in cultivated rice ecosystems were affected by soil moisture. No
significant correlations were found of the factors with population changes in the areas mentioned above.
Eight hundred and fifty-three isolates of cyanobacteria were collected during this investigation.
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พลาสมิดโพรไฟลของไรโซเบียมในถั่วเขียวจากพื้นที่โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช จังหวัดนครราชสีมา
รัตนวดี หอมจันทร1 (นักศึกษา), วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล1 (อาจารยที่ปรึกษา), อรทิพา เศรษฐบุตร2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
สาขาวิชาพันธุศาสตร ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหารบก (ฝายสหรัฐ) เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ไดทําการศึกษาประชากร Rhizobium sp. (cowpea) ในดินของพื้นที่โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อ.ครบุรี และ ต.หนอง
ระเวียง จ.นครราชสีมา ระหวางเดือนมิถุนายน 2541 - มีนาคม 2542 ผลการจัดจําแนกความแตกตางของไรโซเบียมกลุม
เจริญเร็ว 32 ไอโซเลทที่แยกจากปมถั่วเขียว 2 สายพันธุ โดยเทคนิคบนพื้นฐานความตางของคุณสมบัติการตานสารปฎิชีวนะ
และพลาสมิดโพรไฟลของเชื้อ สามารถจําแนกความตางไดเปน 11 และ 9 กลุม ที่มีขนาดอยูในชวง 164-600 เมกะดาลตัน
และเกือบรอยละ 70 ของไอโซเลททั้งหมดมีกลุมของการจัดจําแนกที่เหมือนกัน โดยพลาสมิดโพรไฟลและคุณสมบัติการตาน
สารปฏิชีวนะ สําหรับผลการจัดจําแนกตามคุณสมบัติทางจีโนไทปดวยเทคนิค RAPD รวมกับ 5 ไพรเมอรใหผลผลิตดีเอ็นเอ
ที่หลากหลายมีขนาดอยูในชวง 0.29–3.0 กิโลเบส สามารถจําแนกประชากรไรโซเบียมออกเปน 5 กลุมยอย ซึ่งผล
การศึกษาพลาสมิดโพรไฟล จะใหความหลากหลายของการจัดจําแนกในระดับที่สูงกวาเทคนิค RAPD ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจน การเกิดปม และลักษณะการเกิดปม พบวาแอคทิวิตี้ของเอ็นไซมไนโตรจีเนสของเชื้อทั้ง 32
ไอโซเลท ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวาไอโซเลทสวนใหญใหน้ําหนักของตนแหงที่สัมพันธกับคา
เอ อาร เอ และน้ําหนักปมแหงมากกวาจํานวนปม ลักษณะการเกิดปมแบงไดเปน 3 กลุม คือ 1) ปมการกระจายตามรากแกว
2) ปมกระจายตามรากแขนง และ 3) ปมการกระจายตามรากแขนงกับรากแกว ไดแก ไอโซเลทของเชื้อสวนใหญที่นํามา
ศึกษา
Plasmid Profiles of Rhizobium sp. (Vigna radiata (L.) Wilezek) at the Forest-Reviving and
Plant Germplasm Forest Project, Nakhon Ratchasima Province
R. Hamjun1 (Graduate Student), W. Chulalaksananukul1 (Thesis Advisor), O. Sathabult2 (Thesis Co-advisor)
1
Program Genetics, Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University,
Patumwan, Bangkok 10330
2
Armed Forces Research Institute of Medical Science, U.S. Army Medical Component, Phayathai, Bangkok 10400

Populations of cowpea Rhizobium in soil of the “Revived Forest at the Royal Suggestion and Plant
Germplasm Forest Project” at Nakhon Ratchasima province were investigated between June 1998 and
March 1999. Antibiotic resistance and plasmid profiles were determined for 32 fast-growing Rhizobium
isolates recovered from nodules of two varieties of Vigna radiata (L.) Wilezek. A total of 11 antibiotic
profile groups and 9 plasmid profile groups were identified, with a plasmid size range of 164 to 600
Mdal. Nearly 70 % of all isolates were grouped similarly by the plasmid and antibiotic profiles.
Genotypic properties of all isolates were identified by RAPD analysis of 5 primers, which provided the
profile varieties of RAPD in the range 0.29 to 3.0 kilobase. The dendrogram based on the similarity of
RAPD profiles was divided into 5 clusters. It was found that enzyme nitrogenase activities from nodules
as measured by acetylene of 32 isolates were not significantly different. Most isolates showed
relationships between plant dry weight, ARA and nodule dry weight. The characteristics of nodulation
were categorized into 3 types; nodulations were scattered along tap roots, along lateral roots and along
tap roots including lateral roots.
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ฟงไจที่เจริญในตนพืชปาไมเนื้อออนในเขตอุทยานแหงดอยชาติสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม
สายสมร ลํายอง1, พิภพ ลํายอง 2และเนาวรัตน ชีพธรรม1
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202
2
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202

ในชวงป 2543-2544 ไดทําการแยก บงบอกชนิด และเก็บรวบรวมราเอนโดไฟทจากพืชปาไมเนื้อออนที่เปนตนแก 4 กลุม
คือ ปาลม (หวาย Calamus kerrianus Becc., เตารั้ง Wallichia cryotoides Roxb.) พืชตระกูลขิง (Amomum siamense) พืช
สมุนไพร (น้ํานมราชสีห Euphobia thymifolia , สาปเสือ Eupatorium coloratum) และกลวยปา (Musa acuminata) ในชวง
ฤดูรอน (กุมภาพันธ-มีนาคม) ฤดูฝน (มิถุนายน-สิงหาคม) และฤดูหนาว (ตุลาคม-พฤศจิกายน) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางราเอนโดไฟทกับพืชที่เปนโฮสท เชน ความจําเพาะตอโฮสท การกระจายของเชื้อราในบริเวณ ฤดูกาล และตําแหนง
ของเนื้อเยื่อโฮสทตางๆ รวมทั้งความสามารถในการสรางสารตานราสาเหตุโรคใบไหมของขาว (Pyricularia grisea) ผลการ
ทดลองพบเชื้อราหลากหลายในพืชแตละชนิดที่ศึกษา จํานวนชนิด และความถี่ของเชื้อราในทุกพืช (ชนิดและปริมาณ) พบ
มากในฤดูฝน แหลงที่เก็บตัวอยาง ชนิดของเนื้อเยื่อพืช และฤดูกาลไมมีผลอยางมีนัยสําคัญ ตอชนิดและจํานวนของเชื้อรา
เอนโดไฟทในแตละพืช พบเชื้อราเอนโดไฟทชนิดใหม 2 ชนิด ไดแก Gaeummnomyces amomi และ Leiosphaerella amomi
จากพืชตระกูลขิง Amomum siamense และจากการทดสอบราเอนโดไฟท 1,051 ไอโซเลท พบเชื้อราที่สามารถสราง
สารตานราสาเหตุโรคใบไหมของขาวมากกวา 7%
Endophytic Fungi of Native Herbacious Plants of Suthep-Pui National Park, Chiang Mai
S. Lumyong1, P. Lumyong2 and N. Chephhum1
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202
2
Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202
1

During 2000 and 2001, we have collected, isolated and identified endophytic fungi from four groups of
herbacious native plants: palms (Calamus kerrianus and Wallichia caryotoides), a Zingiberaceae plant
(Amomum siamense), herbs (Euphobia thymifolia and Eupatorium odoratum) and the wild banana (Musa
acuminata). Collections were made in the hot (February - April), rainy (June - August) and cold (October
- November) seasons. The relationship of endophytic fungi with their host in terms of quantity and
quality from different tissue types, seasons and sites of collection were evaluated. The abilities of fungi
to produce antifungal substances against rice blast (Pyricularia grisea) were tested. The results showed
that endophytic fungi in each plant sample were diverse in terms of colonization rates, numbers of taxa
and frequencies. The highest numbers of taxa and frequencies for each collected plant species were
found during the rainy season. No significant differences were found in the numbers of taxa, frequencies
and specificities of fungi in relation to sampling location, tissue type and season. Two new species of
endophytic fungi, Gaeummnomyces amomi and Leiosphaerella amomi, were isolated from the
Zingiberaceae plant, Amomum siamense. More than 7% of the 1051 isolates of endophytic fungi showed
an ability to inhibit rice blast fungus.
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การแยกและเก็บรวบรวมเชื้อราเอนโดไฟตและแซพโปรไฟตของปาลมสองชนิด
ในอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย
วารินทร เตจะ (นักศึกษา), สายสมร ลํายอง (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202

ไดสํารวจเชื้อราเอนโดไฟตของปาลมสองชนิด Calamus kerriaus Becc. (หวาย) และ Wallichia caryotoides Roxb.
(เตาราง) จาก 2 แหลง คือ หวยคอกมา และสวนสมุนไพร ในอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย ในฤดูฝน (มิถุนายน-ตุลาคม
2542) ฤดูหนาว (พฤษภาคม 2542-ตุลาคม 2543) และฤดูรอน (มีนาคม-พฤษภาคม 2543) พบเชื้อราเอนโดไฟต
ทั้งหมด 22 ชนิด ไดแก ราเอนโดไฟตกลุม Xylaria (จําแนกตามความแตกตางของโคโลนีได 20 กลุม) ราเอนโดไฟตที่ไม
สรางโครงสรางสืบพันธุ เชื้อราที่ไมสามารถบงชนิดได 8 ชนิด และเชื้อราเอนโดไฟตอื่นอีก 12 ชนิด คือ Cladosporium sp.,
Colletotrichum sp., Corynespora like, Fusarium sp., Guignardia sp., Pestalotiopsis sp., Phialophora sp., Phoma sp.,
Phoma like, Phomopsis sp., Phyllosticta sp. และ Sarcopodium sp. ชนิดของพืชอาศัย ประเภทของเนื้อเยื่อพืชที่นํามาทํา
การแยกเชื้อ สภาพแหลงที่อยูอาศัยของพืชอาศัย และฤดูกาล เปนปจจัยที่มีผลอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติตอชนิดและจํานวน
ของเชื้อราเอนโดไฟตที่พบ กานใบที่ตายแลวของ C. kerrianus และ W. caryotoides ถูกเก็บจากแหลงเก็บขาวตนเพื่อสํารวจ
หาเชื้อราแซพโปรไฟต ในฤดูฝนของป (สิงหาคม-ตุลาคม 2543) ดัชนีบงความเหมือนกันของชนิดเชื้อราแซพโปรไฟตที่พบ
ทั้ง 2 แหลง คือ 0.6 ใน C. kerrianus และ 0.28 ใน W. caryotoides เชื้อราแซพโปรไฟตที่พบทั้งหมดมี 33 สกุล ซึ่งจัดอยู
ใน Ascomycetes 28 สกุล Hyphomycetes 4 สกุล และ Coelomycete 1 สกุล ไดแก Anthostomella sp., Astrocystis sp.,
Astrosphaerella sp., Bionectria sp., Byssosphaeria sp., Capsulospora sp., Caralisporium sp., Chaetosphaeria sp.,
Diaporthe sp., Dictyosporium sp., Didymella sp., Iodosphaeria sp., Kostermasinda sp., Leptuetypa sp., Lophiostoma
sp. 1, Lophiostoma sp. 2, Massarina sp. 1, Massarina sp. 2, Massarina sp. 3, Morenoina sp., Nectria sp.,
Nectriaopsis sp., Ophioceras sp. 1, Ophioceras sp. 2, Orbilia sp., Ornatispora sp., Oxydothis sp. 1, Oxydothis sp. 2,
Stachylidium sp., Stictis sp. Tubuefia sp. 1, Tubuefia sp. 2. และ Coelomycetes ที่ไมสามารถบงชื่อไดอีก 1 ชนิด
Isolation and Collection of Endophytic and Saprobic Fungi from two Species of Palms
in Doi Suthep-Pui National Park
W. Techa (Graduate Student), S. Lumyong (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai 50202

Fungal endophytes associated with the palms Calamus kerrianus Becc. (rattan) and Wallichia
caryotoides Roxb. (taorang) of two sites, namely Huay Kog Ma and the Medicinal Plant Garden of Doi
Suthep-Pui National Park, were investigated during the rainy season (July - October, 1999), cold season
(November 1999 - February 2000) and hot season (March - May 2000). Twenty-two taxa of endophytic
fungi
were
recovered,
including
Xylariaceous
taxa
(20
morphospecies),
mycelia
(387 species), eight unidentified Hyphomycetes and twelve unidentified taxa (Cladosporium sp.,
Colletotrichum sp., Corynespora like sp., Fusarium sp., Guignardia sp., Pestalotiopsis sp., Phialophora
sp., Phoma sp., Phoma-like sp., Phomopsis sp., Phyllosticta sp., and Sarcopodium sp.). Interestingly, the
host species, tissue type, study sites and season showed no significant differences regarding species,
relative frequency, colonization rate and isolation rate of endophytic fungi. In addition, dead petioles of
two species of palm were collected from the same sites to study the biodiversity of fungal saprobes in the
rainy season (August -October 2000). The assemblage composition between the two sites had similarily
indices
of
0.6
for
C.
kerrianus
and
0.28
for
W. caryotoides. There were 33 species of fungal saprophytes recovered: 28 Ascomycetes, four
Hyphomycetes and one Coelomycetes. They were Anthostomella sp., Astrocystis sp., Astrosphaerella
sp., Bionectria sp., Byssosphaeria sp., Capsulospora sp., Caralisporium sp., Chaetosphaeria sp.,
Diaporthe sp., Dictyosporium sp., Didymella sp., Iodosphaeria sp., Kostermasinda sp., Leptuetypa sp.,
Lophiostoma sp.1, Lophiostoma sp.2, Massarina sp.1, Massarina sp.2, Massarina sp.3, Morenoina sp.,
Nectria sp., Nectriopsis sp., Ophioceras sp.1, Ophioceras sp.2, Orbilia sp., Ornatispora sp., Oxydothis
sp.1, Oxydothis sp.2, Stachylidium sp., Stictis sp. Tubuefia sp.1, Tubuefia sp.2 and one unidentified
Coelomycetes.
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การศึกษาความสัมพันธในระดับโมเลกุลของไมวงศยางและเชื้อราเอคโตไมคอรไรซา
ในปาของประเทศไทย
ทวีรัตน วิจิตรสุนทรกุล และทัศนีย ยุทธสิทธโยธิน
สายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี
เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140

พันธุไมในวงศยาง เปนพืชที่พบขึ้นอยูในปาหลายชนิดในประเทศไทย มีลําตนตั้งตรงและสูงใหญ จึงมีการนํามาใชในการ
กอสร างบา นเรือนและเฟอรนิเจอร ทําใหมีการตัด โคนไมยางเปนอยางมากในอดีต แตการปลูกสร างปาไมยางในพื้น ที่
ขนาดใหญยังมีนอย ไมในวงศนี้เปนไมที่มีเชื้อราเอคโตไมคอรไรซา อาศัยอยูรวมกันกับรากพืช (symbiosis) แบบพึ่งพาอาศัย
กัน เชื้อราจะชวยใหพืชเจริญเติบโตไดโดยเฉพาะในชวงแรกของการเจริญ ดังนั้นจึงมีการวิจัยเพื่อนําเอคโตไมคอรไรซามาใช
ในการปลูกสรางปา โดยที่ประสิทธิภาพของเชื้อราจะขึ้นอยูกับชนิด (species) และรูปแบบความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตทั้งสอง
การจําแนกชนิดของเชื้อราที่รากเอคโตไมคอรไรซายังมีขอจํากัด เนื่องจากโดยทั่วไปมักจะใชวิธีการจําแนกชนิดจากรูปราง
(morphology) ของรากและดอกเห็ดที่ขึ้นบริเวณโคนตน รวมทั้งการทดสอบความสามารถของราในหองทดลองซึ่งตองการผูที่
มีความชํานาญ การพัฒนาเทคนิคทางอณูพันธุศาสตรชวยใหการศึกษานี้เปนไปไดรวดเร็วขึ้น งานวิจัยนี้จะเปนการนําเอา
เทคนิ ค ทางอณู พั น ธุ ศ าสตร ม าใช ศึ ก ษาความหลากหลายของเชึ้ อ ราเอคโตไมคอร ไ รซาและไม ว งศ ย าง รวมทั้ ง ศึ ก ษา
ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตทั้งสอง โดยการใชเทคนิค PCR ในการเพิ่ม ribosomal DNA สวนที่เรียกวา internal transcript
sequence (ITS) และ mitochondrial large subunit แลวนําไปหาลําดับเบส เพื่อใชจําแนกชนิดและศึกษา phylogenies ของ
เอคโตไมคอร ไ รซาและไม ว งศ ย าง จากการศึ ก ษารากเอคโตไมคอร ไ รซาในป า เต็ ง รั ง ของภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเบื้องตน พบวาเชื้อเอคโตไมคอรไรซาบางชนิดสามารถอยูรวมกับไมในวงศยางไดหลายชนิด และสวน
ใหญเปนราที่อยูใน Family helephoraceae, Russulaceae และ Amanitaceae
Molecular Studies of Symbiosis between Dipterocapaceae and Ectomycorrhizal Fungi
of Tropical Forests in Thailand
T. Vichitsoonthonkul and T. Yuttasityotin
Division of Biotechnology, School of Bioresources and Technology, King Mongkut’s University of Technology
Thonburi, Thungkru District, Bangkok 10140

Dipterocarp forests are the most extensive forests in Thailand. Since the structures of the plants are
uniform and their wood is hard, many species have been exploited in general construction. Therefore,
dipterocarp forests have been degraded and overlogged in the last few decades. Asian dipterocarps are
unusual among tropical trees in being associated with ectomycorrhizal fungi. Fungal symbionts benefit
host plants by balancing mineral nutrients and increasing drought tolerance. The potential use of
ectomycorrhiza in reforestation depends upon knowledge of the biological diversity and symbiotic range
between these two types of organisms. Prior to the development of molecular techniques, the study of
symbiotic relationships between these two organisms was difficult because of no simple way to identify
each species and to study their genetic relationships. Molecular methods have facilitated this study. In
this work, indigenous symbiotic ectomycorrhizal fungi will be identified by amplification of internal
transcript sequences (ITS) and some portion of mitochondrial large subunit (ML) of ribosomal DNA
using the PCR technique. Sequences of the PCR products will be evaluated to identify the species of
ectomycorrhizae. Preliminary study of ectomycorrhizal fungi in dry dipterocarps in the northern and
northeastern parts of Thailand revealed that fungal symbionts showed a broad host range and are in the
families, Thelephoreceae, Russulaceae and Amanitaceae.
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สัณฐานวิทยาและศักยภาพในการเพาะเลี้ยงเห็ดปากินได ในเขตอําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน
กุศล ถมมา (นักศึกษา), วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิรริ ัตน (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง ขอนแกน 40002

การศึกษาความหลากชนิดของเห็ดปากินได ในอําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ระหวางป พ.ศ. 2541-2543 พบเห็ดปากินได
จํานวน 5 อันดับ (Oder) 8 วงศ (Family) 13 สกุล (Genus) ในจํานวนนี้สามารถจัดจําแนกถึงระดับชนิดได 22 ชนิด
(species) เห็ดในสกุล Russula พบจํานวนชนิดและปริมาณมากที่สุด เห็ดราที่สํารวจพบ สวนใหญจัดอยูในกลุมเห็ด
ราเอ็กโตไมคอไรซา (Ectomycorrhiza) ซึ่งจะเจริญรวมกับตนไมแบบพึ่งพากัน ไดแก เห็ดในวงศ Cantharellaceae,
Amanitaceae, Boletaceae และ Russulaceae เปนตน เห็ดปาที่สามารถนํามาเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะหได ไดแก
เห็ดขอนขาว (Lentinus squarrosulus) 2 ไอโซเลต (L-02, L-03) เห็ดหูหนู (Auricularia polytricha 1 ไอโซเลต (A-06)
เห็ดแครง (Schizophyllum commune) 1 ไอโซเลต (S-01) และเห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum) 1 ไอโซเลต (G-10)
การเจริญของเชื้อเห็ดที่นํามาทดสอบในหัวเชื้อเมล็ดขาวฟาง (น้ําหนักสด 190 กรัม) พบวาเห็ดหูหนูและเห็ดแครง มี
ศักยภาพในการเจริญของเสนใยดีเมื่อเทียบกับเห็ดชนิดเดียวกันทีม่ ีจําหนายเชื้อพันธุในทองตลาด สวนเห็ดหลินจือ และเห็ดขอน
ขาวเจริญไดชากวาเชื้อพันธุเห็ดสายพันธุทางการคา 1-2 วัน การทดสอบการเพาะเห็ดปาในวัสดุเพาะ (ขี้เลื่อยไมยางพารา
93 ก.ก. รําขาว 5 ก.ก. น้ําตาล 2 ก.ก. ดีเกลือ 0.2 ก.ก. น้ํา 60-70%) พบวาเห็ดขอนขาว L-02 เห็ดหูหนู A-06 เห็ด
แครง S-01 สามารถสรางดอกใหผลผลิตได ซึ่งจะไดสรุปขอมูลตอไป สวนเห็ดหลินจือ G-10 เห็ดขอนขาว L-03 ยังไม
พัฒนาเสนใยใหเปนดอก แมเสนใยจะเจริญไดดีจนเต็มกอนเชื้อ ไดพยายามกระตุนใหเห็ดทั้ง 2 ชนิด ออกดอก โดยการให
แสงแดดกอนเขาหองเปดดอก และเพิ่มอุณหภูมิในหองเปดดอกใหอยูระหวาง 28-32oC ขณะนี้อยูระหวางการทดสอบ
Morphology and Potential for Cultivation of Wild Edible Mushrooms
in Phuwiang District, Khon Kaen Province
K. Thomma (Graduate Student), W. Saksirirat (Thesis Advisor)
Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

Native mushroom species diversity of Phuwiang District, Khon Kaen, was investigated during the
period, 1998 to 2000. Edible mushrooms were classified into 22 species. The genus Russula was the
most frequently observed mushroom in the study area. In addition, the macro fungi in that area were
mostly Ectomycorrhiza (Cantharellaceae, Amanitaceae, Boletaceae and Russulaceae). Edible
mushrooms, Lentinus squarrosulus (isolate L-02 and L-03), Auricularia polytricha (isolate A-06),
Shizophyllum commune (isolate S-01) and Ganoderma lucidum (isolate G-10) were isolated and tested
on synthetic media and spawn culture medium. It was found that both fungi tested, i.e., Auricularia
polytricha (A-06) and Schizophyllum commune (S-01), grew on media and spawn culture as good as
commercial cultivars. However, Ganoderma lucidum (G-10) and Lentinus squarrosulus (L-02, L-03)
grew slower than commercial cultivars. When the fungi were studied for fruiting body production using
the cultivation medium, 93 kg sawdust, 5 kg rice bran, 2 kg sugar, 0.2 kg magnesium sulfate and 60-70%
moisture content, the fungal isolates L-02, A-06, and S-01 produced fruiting bodies but fungal isolates
G-10 and L-03 did not develop fruiting bodies, although cultures were induced by sunlight treatment and
by increasing temperature (28-32 °C) in the mushroom house. Yield of fruiting bodies of edible
mushrooms are still being observed and studied.
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ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดราขนาดใหญ
ในเขตศูนยศกึ ษาธรรมชาติและสัตวปาเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
รัตเขตร เชยกลิน่ (นักศึกษา), พรรณี ฐิตาภิชิต (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยาประยุกต คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

สํารวจและเก็บรวบรวมตัวอยางเห็ดราขนาดใหญในเขตศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ตั้งแตเดือน
กรกฎาคม 2540 - พฤศจิกายน 2542 รวม 16 ครั้ง ไดตัวอยางเห็ดราทั้งสิ้น 320 ตัวอยาง โดยจําแนกเปนชั้น
Basidiomycetes 272 ตัวอยาง Ascomycetes 45 ตัวอยาง และ Myxomycetes 3 ตัวอยาง ในชั้น Basidiomycetes ที่สํารวจ
พบสวนใหญอยูในอันดับ Agaricales สวนในชั้นของ Ascomycetes สกุลที่พบมากที่สุด คือ Xylaria
Biodiversity of the Macrofungi at Khao Kheaw
Wildlife Sanctuary and the Nature Educational Centre, Chonburi Province
R. Choieklin (Graduate Student), P. Dhitaphichit (Thesis Advisor)
Department of Apply Biology, Faculty of Science, King Mongkut Institute of Technology Ladkrabang, Ladkrabang,
Bangkok 10520

Macrofungi were surveyed and collected on 16 occasions at Khao Kheaw Wildlife Sanctuary and the
Nature Educational Centre, Chonburi, from July 1997 to November 1999. Of the 320 samples collected,
272 belonged to the Basidiomycetes, 45 to the Ascomycetes and only three to the Myxomycetes. The
Order Agaricales in the Basidiomycetes was the most common order, whereas Xylaria was the most
common genus found in this study.
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ความหลากหลายของไดอะตอมพื้นทองน้ําและสาหรายขนาดใหญ
ในลําน้ําแมสาอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม
ยุวดี พีรพรพิศาล, สมร คลื่นสุวรรณ, ฉมาภรณ นิวาศะบุตร, กนกพร กวีวัฒน, สาคร พรหมขัตแิ กว,
ตรัย เปกทอง, ประเสริฐ ไวยะกา และทัตพร คุณประดิษฐ1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202

การศึกษาความหลากหลายของไดอะตอมพื้นทองน้ําและสาหรายขนาดใหญในลําน้ําแมสา อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย
จังหวัดเชียงใหม เริ่มตั้งแตเดือนเมษายน 2540-มีนาคม 2543 พบวาสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายมากที่สุด คือ ไดอะตอม
พื้นทองน้ํา โดยพบทั้งหมด 244 สปซีส เปนชนิดที่พบใหมยังไมเคยมีรายงานในประเทศไทย 66 สปซีส และพบสาหราย
ขนาดใหญ 75 สปซีส เปนชนิดที่พบใหม 18 สปซีส สิ่งมีชีวิตชนิดเดนในกลุมไดอะตอมพื้นทองน้ํา ไดแก
ไดอะตอมใน Order Pennales เชน Navicula spp., Nitzschia spp., Fragilaria spp. และ Gomphonema spp. และกลุม
สาหรายขนาดใหญ ไดแก Cladophora glomerata Kützing และ Spirogyra spp. ใน Division Chlorophyta สิ่งมีชีวิตที่
สามารถเปนดัชนีบงชี้คุณภาพน้ําที่ชัดเจน คือ สาหรายขนาดใหญในกลุมสาหรายสีแดง ไดแก Batrachospermum
macrosporum Montague, Batrachospermum vugum Agardh และ Nemalionopsis shawii Skuja สามารถบงบอกคุณภาพ
น้ําดี ซึ่งมีสารอาหารนอยและยังเปนสิ่งมีชีวิตที่พบใหมในประเทศไทยดวย สวนที่บงบอกน้ําที่มีสารอาหารแบบ eutrophic
และมีสารอาหารสูง คือ ไดอะตอมพื้นทองน้ํา ไดแก Gomphonema parvulum (Kützing) Grunow และ Nitzschia palea
(Kützing) W. Smith
Biodiversity of Benthic Diatoms and Macroalgae
in Mae Sa Stream, Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai
Y. Peerapornpisal, S. Kluensuwan, Sh. Niwasabutra, K.Kaweewat, S. Promkutkaew,
T. Pekthong, P. Waiyaka and T. Kunpradid
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202

A study of the biodiversity of benthic diatoms and macroalgae in Mae Sa stream, Doi Suthep-Pui
National Park, Chiang Mai Province, was carried out from April 1997 to March 1999. The most diverse
group of organisms were benthic diatoms, of which 244 species were encountered. Sixty-six of these
species have never been recorded in Thailand before. A total of 75 species of macroalgae were found and
eighteen of these species were new records. The prominent benthic diatoms were in the Order Pennales,
e.g., Navicula spp., Nitzschia spp., Fragilaria spp. and Gomphonema spp. The macroalgae were
Cladophora glomerata Kützing and Spirogyra spp. in the Division Chlorophyta. The organisms that
could be used as indicators of the quality of water were red macroalgae such as Batrachospermum
macrosporum Montague, Batrachospermum vugum Agardh and Nemalionopsis shawii Skuja. They
indicate oligotrophic status and these three red macroalgal species were new records for Thailand.
Benthic diatoms which indicated eutrophication and high organic pollution were Gomphonema parvulum
(Kützing) Grunow and Nitzschia palea (Kützing) W. Smith.
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ความหลากหลายของแพลงกตอนพืชและสาหรายขนาดใหญ
ในลําน้ําแมสา อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม
ทัตพร คุณประดิษฐ (นักศึกษา), ยุวดี พีรพรพิศาล (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนพืช และสาหรายขนาดใหญในลําน้ําแมสา อุทยานแหงชาติดอย
สุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม ระหวางเดือนเมษายน 2541- กันยายน 2542 โดยแบงจุดเก็บตัวอยางเปน 5 จุดตลอดลําน้ํา
พบแพลงกตอนพืชทั้งหมด 163 สปชีส จัดอยูใน 6 ดิวิชั่น คือ Cyanophyta, Chlorophyta, Bacillariophyta, Euglenophyta,
Pyrrhophyta และ Cryptophyta แพลงกตอนพืชสวนใหญจะเปน diatom ชนิดที่เดน คือ Fragilaria ulna (Nitzsch)
Lange-Bertalot., Fragilaria capucina Desmazieres, Nitzschia lineraris (Agardh) W. smith และ Navicula cryptolenella
Lange-Bertalot, Navicula viridula (Kützing) Ehrenberg, Cymbella tumida (Brébisson) Van Heurck และ Melosira
varians Agardh พบสาหรายขนาดใหญ 57 สปชีส จัดอยูใน 4 ดิวิชั่น คือ Cyanophyta, Chlorophyta, Rhodophyta และ
Xanthophyta ชนิดที่เดน คือ Cladophora glomerata Kützing, Spirogyra spp., Stigeoclonium lubricum (Dillw.)
Kützing, Mougeotia scaralis Hassall และ Microspora floccosa West & West นอกจากนี้ยังพบสาหรายสีแดง 4 สปชีส คือ
Batrachospermum macrosporum Montague, Batrachospermum vugum Agardg, Nemalionopsis shawii Skuja และ
Compsopogon coeruleus (Balbis) Montague ซึ่งเปนสาหรายขนาดใหญที่ยังไมมีรายงานการพบในประเทศไทย
Diversity of Phytoplankton and Macroalgae
in Mae Sa Stream, Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province
T. Kunpradid (Graduate Student), Y. Peerapornpisal (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202

A study on the biodiversity of phytoplankton and macroalgae in Mae Sa stream, Doi Suthep-Pui national
park, Chiang Mai province was carried out from April 1998 to September 1999. The samples were
collected from five different sites along the stream. One hundred and sixty three species of
phytoplankton were found and classified into 6 divisions: Cyanophyta, Chlorophyta, Bacillariophyta,
Euglenophyta, Pyrrhophyta and Cryptophyta. The majority of the phytoplankton was diatoms and the
most abundant species were Fragilaria ulna (Nitzsch) Lange-Bertalot., Fragilaria capucina
Desmazieres, Nitzschia lineraris (Agardh) W. smith and Navicula cryptolenella Lange-Bertalot,
Navicula viridula (Kützing) Ehrenberg, Cymbella tumida (Brébisson) Van Heurck and Melosira varians Agardh.
Fivty seven species of macroalgae were found and classified into 4 divisions: Cyanophyta, Chlorophyta,
Rhodophyta and Xanthophyta. The most abundant species were Cladophora glomerata Kützing,
Spirogyra spp., Stigeoclonium lubricum (Dillw.) Kützing, Mougeotia scaralis Hassall and Microspora
floccosa West & West. Besides, from species of red algae : Batrachospermum macrosporum Montague,
Batrachospermum vugum Agardh, Nemalionopsis shawii Skuja and Compsopogon coeruleus (Balbis)
Montague in division Rhodophyta were found, which has never been reported and collected in Thailand.
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ความหลากหลายทางชีวภาพของเบนทิคไดอะตอมและการประยุกตเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ในลําน้ําแมสา อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย เชียงใหม
ตรัย เปกทอง (นักศึกษา), ยุวดี พีรพรพิศาล (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเบนทิคไดอะตอมในลําน้ําแมสา อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย ตั้งแตเดือน
เมษายน 2541- กันยายน 2542 ผลการศึกษาพบไดอะตอม 222 ชนิด สามารถจัดจําแนกเปน 2 ออเดอร 10
แฟมิลี 34 จีนัส และ 51 ชนิด เปนชนิดที่พบใหมในประเทศไทยสามารถจัดจําแนกเปน 2 ออเดอร 9 แฟมิลี และ 23
จีนัส พบเบนทิคไดอะตอม Bacillaria paradoxa Gmelin เปนชนิดที่พบมาก (relative abundance ≥50) ซึ่งบงบอกสภาพน้ํา
ที่มีคุณภาพดี และพบชนิดที่พบไดทั่วไป (relative abundance ≥10, <50) ไดแก Achnanthes lanceolata
(Brübisson) Grunow, Cocconeis placentula Ehrenberg var. placentula, Fragilaria oblongella Oestrup, Gomphonema
clevei Fricke, Gomphonema parvulum Kützing, Navicula cryptotenella Lange-Bertalot, Navicula schroeterii Meister,
Navicula viridula (Kützing) Ehrenberg var. viridula และ Nitzschia palea Kützing. ไดอะตอมบงบอกคุณภาพน้ําที่มี
สภาพ eutrophication ซึ่งมีสารอินทรียสูง ไดแก Gomphonema parvulum Kützing และ Nitzschia palea
Kützing
คุณภาพน้ําของลําน้ําแมสาจัดอยูในสถานะที่มีสารอาหารปานกลางตลอดระยะเวลาทําการวิจัย
มีสารอาหาร
ปานกลาง อาจสูงบางในชวงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2541
Biodiversity of Benthic Diatoms and their Application to Monitoring Water Quality of
Mae Sa Stream, Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai
T. Pekthong (Graduate Student), Y. Peerapornpisa (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202

A study of the diversity of benthic diatoms in Mae Sa stream, Doi Suthep-Pui National Park, Chiang
Mai, was carried out from April 1998 to September 1999. Two hundred and twenty-two species of
diatoms were found and could be classified into 2 orders, 10 families and 34 genera. Fifty-one species of
these have never been recorded in Thailand before and could be classified into 2 orders, 9 families and
23 genera. The most abundant was Bacillaria paradoxa Gmelin (relative abundance
≥50) which indicates clean water. The common species (relative abundance ≥10, <50) were Achnanthes
lanceolata (Brébisson) Grunow, Cocconeis placentula Ehrenberg var. placentula, Fragilaria oblongella
Oestrup, Gomphonema clevei Fricke, Gomphonema parvulum Kützing, Navicula cryptotenella LangeBertalot, Navicula schroeterii Meister, Navicula viridula (Kützing), Ehrenberg var. viridula and
Nitzschia palea Kützing. Those diatoms characterised as being tolerant towards eutrophication and
organic pollution are Gomphonema parvulum Kützing and Nitzschia palea Kutzing. Water quality of
Mae Sa stream was classified as mesotrophic through out the research period. The concentration of
nutrients was quite high only in April and May 1998.

บทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 5
8-11 ตุลาคม 2544 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

34

ความหลากหลายของสาหรายขนาดใหญ ไดอะตอมพื้นทองน้ํา และความสัมพันธกับวัฏจักรไนโตรเจน
ในลําน้ําที่สําคัญของภาคเหนือ
ทัตพร คุณประดิษฐ (นักศึกษา), ยุวดี พีรพรพิศาล (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 50202

การศึกษาความหลากหลายของสาหรายขนาดใหญ ไดอะตอมพื้นทองน้ํา และความสัมพันธกับวัฏจักรไนโตรเจนในแมน้ําปง
และนาน ระหวางเดือนตุลาคม 2543 - กันยายน 2546 แบงจุดเก็บตัวอยางเปน 5 จุด ในแตละแมน้ํา ตัวอยางสาหราย
ขนาดใหญและไดอะตอมพื้นทองน้ําจะถูกเก็บและวินิจฉัยชนิดทุกฤดู ฤดูละ 2 ครั้ง การวิเคราะหสารประกอบไนโตรเจนในรูป
ไนเตรทไนโตรเจน ไนไตรทไนโตรเจน แอมโมเนียไนโตรเจน และการแลกเปลี่ยนไนโตรเจนระหวางชั้นน้ําและตะกอนดิน
พื้นทองน้ํา ผลการศึกษาที่ไดสามารถจะนํามาหาความสัมพันธระหวางสาหรายขนาดใหญ และไดอะตอมพื้นทองน้ํากับ
สารประกอบไนโตรเจนในรูปตางๆ และสามารถนําไปใชเปนดัชนีบงชี้คุณภาพน้ําได
Diversity of Macroalgae and Benthic Diatoms and their Relationships
with the Nitrogen Cycle in Important Streams of the Northern Region
T. Kunpradid (Graduate Student), Y. Peerapornpisal (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai 50202

A study on the diversity of macroalgae and benthic diatoms and their relationships with the nitrogen
cycle in important streams of the northern region is being carried out from October 2000 to September
2003. The Ping and Nan rivers have 5 sampling sites in each river. Macroalgae and benthic diatoms were
collected twice a season and nitrogen compound exchange between water and sediment (nitrate-nitrogen,
nitrite-nitrogen, and ammonium-nitrogen) were analyzed also. Some species of macroalgae and benthic
diatoms may correlate with nitrogen compounds. If so, they could be used as
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การสํารวจชนิด นิเวศวิทยาของสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินในลุมน้ําภาคเหนือบางแหง และการเพาะเลี้ยง
พิษณุ วรรณธง (นักศึกษา), ยุวดี พีรพรพิศาล (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202

สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินขนาดใหญ คือ กลุมสาหรายที่สามารถมองเห็นการรวมตัวเปนรูปรางไดดวยตาเปลา เชน ลักษณะ
เปนแผน เสนสาย หรือกลุมกอน ถูกหอหุมดวยเมือก ซึ่งชวยใหสาหรายเหลานี้มีความทนทานและสามารถเจริญและกระจาย
อยูทั่วไปในสภาพแวดลอมหลายแบบ งานวิจัยนี้ไดศึกษาถึงความหลากหลายและนิเวศวิทยาของสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน
ขนาดใหญใน 2 พื้นที่ คือ ลุมน้ําปง และลุมน้ํานาน เก็บตัวอยาง 11 จุด ระยะเวลา 1 ป (มิถุนายน 2544-พฤษภาคม
2545) โดยเก็บทุกฤดู ฤดูละ 2 ครั้ง ในแตละจุด เก็บตัวอยางดวยวิธีการสุม โดยใชมีดขนาดเล็กและปากคีบขูดหรือคีบ
ตัวอยางสาหรายจากสิ่งยึดเกาะ นําตัวอยางสาหรายที่ไดมาวินิจฉัยและจัดจําแนกภายใตกลองจุลทรรศน ในงานวิจัยนี้ไดศึกษา
คุณภาพน้ําทางดานกายภาพและเคมีบางประการ เพื่อศึกษาความเปนไปไดที่จะนําสาหรายกลุมนี้มาใชเปนตัวบงชี้คุณภาพน้าํ
ดวย พรอมกันนี้ไดทําการแยกและเพาะเลี้ยงสาหรายดังกลาวเพื่อนําไปใชประโยชนในดานอื่นๆ ตอไป
Species and Ecology of Blue-Green Algae in some Watersheds
of Northern Thailand and their Cultivation
P. Wanathong (Graduate Student), Y. Peerapornpisal (Thesis Adviser)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202

Blue-green macroalgae belong to a group of algae in which apparent aggregation can be seen by the
naked eye in the form of mats, filaments, crusts or clumps covered with gelatinous or mucilage sheaths,
which provide tolerance and enables them to grow and propagate in varied environments. This
investigation on the diversity and ecology of macroalgae was conducted by randomly collecting samples
from 11 stations in the Ping and Nan watersheds twice in each season for one year during the period,
June 2001 to May 2002. Small knives and forceps were used to collect samples from their substrates.
Identification and classification were done under a compound microscope. Some physical and chemical
parameters of water were also determined to find out the possibility of using this group of algae as
indicators of water quality. Algae samples were further isolated and cultivated for other uses.
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ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหรายในน้ําพุรอนบางแหลงในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
อุดมลักษณ สมพงษ (นักศึกษา), ยุวดี พีรพรพิศาล (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202

การศึกษาความหลากหลายของสาหรายในน้ําพุรอนจาก 9 แหลง ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ในระหวางเดือน
กุมภาพันธ 2542 - สิงหาคม 2543 โดยเก็บตัวอยางในชวงฤดูฝนและฤดูแลงอุณหภูมิ 30-800C จากจังหวัดเชียงใหม
ลําปาง แมฮองสอน และเชียงราย รวมทั้งศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ําดวย พบสาหรายทั้งหมด 48 genera
78 species สาหรายที่พบสวนใหญเปนพวกสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินใน Division Cyanophyta พบทั้งหมด 21 genera
39 species รองลงมาคือ ไดอะตอมใน Division Bacillariophyta 19 genera 29 species สาหรายสีเขียวใน Division
Chlorophyta 7 genera 9 species และสาหรายใน Division Euglenophyta 1 species ชนิดของสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินที่
พบมากที่สุด คือ Phormidium boryanum (Bory ex Gom.) Anagn. et Kom. และ Synechococcus lividus Nägeli ที่
อุณหภูมิ 55-570C และ Synechococcus sp. ที่อุณหภูมิ 65-720C ชนิดของไดอะตอมที่พบมากที่สุด คือ Diatomella
balfouriana Grev. และ Rhopalodia gibberrula (Ehrenberg) O. Müller ที่อุณหภูมิ 30-590C ในชวงอุณหภูมิ 30-390C มี
จํานวนชนิดสาหรายมากที่สุด คือ 47 genera 75 species รองลงมาคือ ชวง 40-490C พบสาหราย 38 genera 65 species
ชวงอุณหภูมิ 50-590C พบสาหราย 18 genera 28 species ชวงอุณหภูมิ 60-690C พบสาหราย 3 genera 5 species และ
ชวงอุณหภูมิ 70-800C พบสาหราย 1 genus 3 species สาหรายในน้ําพุรอนเทพพนม จังหวัดเชียงใหม มีความหลากหลาย
มากที่สุด ความหลากหลายของสาหรายที่พบมีความสัมพันธเชิงบวกกับปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา และมีความสัมพันธ
เชิงลบกับอุณหภูมิและปริมาณซัลไฟดที่พบในน้ํา อยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
Biodiversity of Algae in Hot Spring Areas in the Upper Part of Northern Thailand
U. Sompong (Graduate Student), Y. Peerapornpisal (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202

The biodiversity of algae in hot springs in 9 areas of the upper part of northern Thailand was investigated
between February 1999 and August 2000. Samples were taken from Chiang Mai, Lampang, Mae Hong
Son and Chiang Rai provinces. Algal samples were collected in rainy and dry seasons. The water
temperature ranged from 30 to 80 oC. The physico-chemical properties of water were also examined.
Forty-three genera and seventy-eight species of algae were found. The majority were blue-green algae in
the Division Cyanophyta comprising 21 genera and 39 species followed by diatoms in the Division
Bacillariophyta with 19 genera and 29 species, green algae in the Division Chlorophyta with 7 genera
and 9 species, and the Division Euglenophyta with 1 species. The dominant species of blue-green algae
were Phormidium boryanum (Bory ex Gom.) Anagn. et Kom. and Synechococcus lividus Nägeli, which
were found at temperatures between 55 and 57oC, and Synechococcus sp. found at temperatures between
65 and 72oC. The dominant species of diatoms were Diatomella balfouriana Grev. and Rhopalodia
gibberrula (Ehrenberg) O. Müller. found at temperatures between 30 and 59oC. In the temperature ranges of 3039oC, 40-49oC, 50-59oC, 60-69oC and 70-80oC, the groups of algae found were 47 genera and 75 species,
38 genera and 65 species, 18 genera and 28 species, 3 genera and 5 species, and 1 genus and 3 species,
respectively. The greatest diversity of algae was found in Theppanom hot spring, Chiang Mai province. The biodiversity of algae found in every
sampling site was positively correlated with dissolved oxygen, and negatively correlated with temperature and sulfide content in the water, at a
99% level of significance.
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ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหรายสีเขียวกลุมเดสมิดสในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
คมสัน เรืองฤทธิ์ (นักศึกษา), ยุวดี พีรพรพิศาล (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202

การศึกษาสาหรายสีเขียวกลุมเดสมิดสในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ควบคูกับการศึกษาคุณภาพน้ําจาก 13 แหลงน้ํา
เปนน้ํานิ่ง 11 แหลง น้ําไหล 2 แหลง ระหวางเดือนสิงหาคม 2541-ธันวาคม 2542 พบวาจัดคุณภาพแหลงน้ําได 4 ลําดับ
คือ แหลงน้ําที่มีสารอาหารต่ํา (oligotrophic) ไดแก ทะเลสาบเชียงแสน อางเก็บน้ําเขื่อนแมงัดสมบูรณชล ลําน้ําแมสา
แหลงน้ําที่มีสารอาหารปานกลาง (mesotrophic) ไดแก อางเก็บน้ําหวยแมเย็น อางเก็บน้ําหนองบัวพระเจาหลวง อางเก็บน้ํา
เขื่อนแมกวงอุดมธารา อางเก็บน้ําสวนลานนา ร.9 อางเก็บน้ําแมสาน อางเก็บน้ําอางแกว อางเก็บน้ําหวยลาน แหลงน้ําที่มี
สารอาหารสูง (eutrophic) ไดแก อางเก็บน้ําหวยตึงเฒา และกวานพะเยา และแหลงน้ําที่มีสารอาหารสูงมาก
(hypereutrophic) ไดแก คลองแมขา สามารถพบเดสมิดสในทุกแหลงน้ํา ยกเวนแหลงน้ําที่มีสารอาหารสูง เดสมิดสที่พบเปน
ชนิดเดน คือ Staurastrum manfeldtii var. fluminense Schumacher พบในทะเลสาบเชียงแสน Cosmarium moniliforme
(Turp.) Ralfs พบในเขื่อนแมงัดสมบูรณชล และ Closterium ehrenbergii Menegh. ex Ralfs. พบในลําน้ําแมสา ซึ่งทั้ง 3
สปชีสนี้ สามารถใชเปนดัชนีชคี้ ุณภาพน้ําที่มีสารอาหารต่ําได สวนแหลงน้ําอื่น ๆ พบเดสมิดส เชน Cosmarium spp.
Staurastrum spp. และ Staurodesmus spp. จํานวนไมมากนัก
Biodiversity of Green Algae, Family Desmidiaceae in Upper Part of Northern Thailand
K. Ruangrit (Graduate Student), Y. Peerapornpisal (Thesis Advisor )
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202

Green algae in the Family Desmidiaceae together with the water quality in the upper part of the northern
Thailand were investigated at 13 sites, 11 of which were still water and 2 were running water, between
August 1998 to December 1999. It was found that the water quality would be classified into 4 trophic
levels i.e. oligotrophic at Chiang Saen lake, the reservoir of Mae Ngud Soomboonchon dam and Mae Sa
stream; mesotrophic at Huay Mae Yen reservoir, Nong Bua Phrajaoluang reservoir, the reservoir of Mae
Kuang Udomtara dam, Rachamangkla Park reservoir, Ang Kaew reservoir and Huay Lan reservoir;
eutrophic at Huay Tung Tao reservoir and Kwan Pha Yao reservoir and hypereutrophic at Mae Kha
cannal. Desmids could be found in all of the reservoirs studied except hypereutrophic status. The
dominant species found in Chiang Saen lake was Staurastrum manfeldtii var. fluminense Schumacher,
the reservoir of Mae Ngud Somboonchon dam as Cosmarium moniliforme (Turp.) Ralfs and in Mae Sa
stream was found Closterium ehrenbergii Menegh. ex Ralfs. These species could be used to indicate
oligotrophic conditions. At other reservoirs, desmids which are known to prefer meso-eutrophic
conditions were found, for example, Cosmarium spp., Staurastrum spp., Staurodesmus spp.
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ความหลากหลายของแพลงกตอนพืชในกลุมไดโนแฟลกเจลเลตในอาวไทย
พรศิลป ผลพันธิน
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โครงการวิจัยนี้เปนโครงการตอเนื่อง 3 ป มีวัตถุประสงคเพื่อจําแนกชนิดของไดโนแฟลกเจลเลตที่พบในอาวไทย ทั้ง
อาวไทยตอนบน และอาวไทยตอนลาง การเก็บตัวอยางจะใชถุงแพลงกตอนที่มีขนาดตา 20 ไมครอน ลากในแนวดิ่ง หรือ
แนวเฉียงเพื่อใหไดตัวอยางมากที่สุด จากการวิเคราะหตัวอยางที่ไดจากอาวไทยตอนบนทั้งสิ้น 48 ตัวอยาง พบ
ไดโนแฟลกเจลเลต 6 อันดับ 14 วงศ 119 ชนิด เปนชนิดที่คาดวาอาจจะเปนชนิดใหม 2 ชนิด (Dinophysis sp. และ
Rotoperidinium sp.) และเปนชนิดที่เพิ่งรายงานเปนครั้งแรกในประเทศไทย 9 ชนิด (Amphisolenia schauinslandii,
Ceratium schroetii, Gonyaulax turbgneii, Gymnodinium cf. catenatum, Histioneis costata, H. karsteni, Ornithocercus
thumii, Podolampus antarctica และ Pseudophalacroma nasutum) สําหรับตัวอยางไดโนแฟลกเจลเลตจากอาวไทยตอนลาง
กําลังอยูระหวางการเก็บ และการวิเคราะหตัวอยาง
Taxonomy of Marine Dinoflagellates in the Gulf of Thailand
P. Pholpunthin
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat-Yai, Songkhla 90112

This project is of three years duration. The aim of the project is to complete a taxonomic study of marine
dinoflagellates in the Gulf of Thailand. Samples are being collected quantitatively by vertical or oblique
net tows using a plankton net of 20 μm mesh size. Forty-eight samples from the Upper Gulf have, so far,
been examined. One hundred and nineteen species were recorded. Two of them (Dinophysis sp. and
Protoperidinium sp.) may be new to science and nine species (Amphisolenia schauinslandii, Ceratium
schroetii, Gonyaulax turbgneii, Gymnodinium cf. catenatum, Histioneis costata, H. karsteni,
Ornithocercus thumii, Podolampus antarctica and Pseudophalacroma nasutum) were new to Thailand.
Samples from the Lower Gulf are currently being investigated.
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คลาโดเซอราเปนแพลงกตอนสัตวที่มีบทบาทสําคัญในระบบนิเวศของแหลงน้ํา
มีความหลากหลายของชนิดและสามารถ
แพรกระจายไดอยางกวางขวาง การศึกษาครั้งนี้เพื่อวิเคราะหหาชนิด ปริมาณ และการแพรกระจายของคลาโดเซอราในแหลง
น้ําจืดประเภทตางๆ ในจังหวัดตรัง ประกอบดวย แหลงน้ํานิ่ง และน้ําไหลรวม 27 แหลง 41 สถานี ระยะเวลา 1 ป (เก็บ
ตัวอยาง 3 เดือน/ครั้ง ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2542 - สิงหาคม 2543) จากการวิเคราะหตัวอยางพบคลาโดเซอรารวม
7 วงศ 57 ชนิด ไดแก วงศ Bosminidae 2 ชนิด วงศ Chydoridae 35 ชนิด วงศ Daphniidae 4 ชนิด วงศ Ilyocryptidae 1
ชนิด วงศ Macrotricidae 8 ชนิด วงศ Moinidae 2 ชนิด และวงศ Sididae 5 ชนิด โดยพบคลาโดเซอราในแหลงน้ํานิ่งมีความ
หลากหลายมากกวาในแหลงน้ําไหล คือ พบในแหลงน้ํานิ่ง 7 วงศ 51 ชนิด และแหลงน้ําไหล 7 วงศ 37 ชนิด นอกจากนี้ยังมี
ตัวอยางบางสวนที่อยูระหวางการตรวจสอบและจําแนกชนิด รวมทั้งกําลังวิเคราะหผลโดยการเปรียบเทียบหาความสัมพันธ
ของความหลากหลายชนิดของคลาโดเซอราระหวางสถานที่และชวงเวลาที่แตกตางกัน โดยใชวิธีการวิเคราะหผลทางสถิติ
Diversity and Distribution of Freshwater Cladocera in Trang Province
P. Sa-ardrit1 (Graduate Student), P. Phonpunthin1 (Thesis Advisor), L. Sanoamuang2 (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Had Yai District, Songkhla 90112
2
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

1

Cladocera is an important zooplankton group and widely distributed in aquatic ecosystems. The aims of
the present study are to examine species diversity and distribution of freshwater Cladocera in Trang
Province. Samples were collected every three months from 27 freshwater habitats comprising 41 stations
that included both lotic and lentic localities in Trang Province between December 1999 and August
2000. A total of 57 species within 7 families was identified. They were 2 species of Family Bosminidae,
35 species of Family Chydoridae, 4 species of Family Daphniidae, 1 species of Family Ilyocryptidae, 8
species of Family Macrotricidae, 2 species of Family Moinidae and 5 species of Family Sididae. Species
diversity of Cladocera from lentic localities was higher than for lotic localities (7 families and 51 species
from lentic localities and 7 families and 37 species from lotic localities). Some specimens are still in the
process of identification.
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เบนทิกไมโครแอลจีเปนสิ่งมีชีวิตที่มีบทบาทสําคัญตอแหลงน้ํา
เพราะนอกจากจะเปนผูผลิตเบื้องตนที่สําคัญแลวยังเปน
อาหารของสัตวน้ําตางๆ ที่อาศัยอยูบริเวณหนาดิน เชน ปลา กุง ปู เปนตน ทั้งๆ ที่เบนทิกไมโครแอลจีมีความสําคัญตอระบบ
นิเวศของสัตวหนาดิน แตการศึกษายังมีอยูนอยมาก ในการศึกษาครั้งนี้จึงศึกษาชนิดและปริมาณของเบนทิกไมโครแอลจีที่
อาศัยอยูในแนวปะการัง บริเวณอาวตังเขน จังหวัดภูเก็ต เก็บตัวอยางทุกๆ 2 เดือน ตั้งแตเดือนธันวาคม 2542-ธันวาคม
2543 ในชวงที่ระดับน้ําลงต่ําสุด โดยวาง line transect ยาว 50 เมตร ในแนวขนานกับชายฝง จํานวน 12 line เก็บตัวอยาง
ปะการังและทรายทุกๆ ระยะ 5 เมตร โดยใช quadrate ขนาด 10x10 เซนติเมตร พบเบนทิกไมโครแอลจี 2 ดิวิชัน 51 สกุล
ประกอบดวย ดิวิชัน Chromophyta จํานวน 44 สกุล สกุลที่พบบอย ไดแก Surirella, Navicula, Pleurosigma และ
Gyrosigma เปนตน ดิวิชัน Cyanophyta จํานวน 7 สกุล สกุลที่พบบอย ไดแก Oscillatoria และ Lyngbya ตัวอยาง
เบนทิกไมโครแอลจีที่ไดอยูในระหวางการจําแนกชนิดและนับจํานวน ซึ่งคาดวาจะสามารถเปนขอมูลพื้นฐานของการศึกษาใน
อนาคต
Abundance and Distribution of Benthic Microalgae in a Coral Reef Area at
Tungkhen Bay, Phuket Province
S Sangkaew1 (Graduate Student), P Pholpuntin1 (Thesis Advisor), S. Angsupanich2 (Thesis Co-advisor)
1
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai Songkhla 90112
2
Department of Aquatic Science, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University,
Hat Yai District, Songkhla 90112

Benthic microalgae are small organisms that play an important role in primary productivity and as food
for large benthic organisms such as fishes, shrimps and crabs. The aims of the present study were to
investigate abundance and distribution of benthic microalgae in a coral reef area at Tungkhen Bay,
Phuket Province. Samples were collected every 2 months from December 1999 to December 2000.
Twelve 50 m line transects were set up. Samples were taken from a 10 x 10 cm quadrat placed every
5 m along each transect line. Benthic microalgae were preserved in 4% formalin. A total of 51 genera
(Division Chromophyta, 44 genera, and Division Cyanophyta, 7 genera) was recorded. The common
genera of the Division Chromophyta were Surirella, Navicula, Pleurosigma and Gyrosigma, and the
common genera of the Division Cyanophyta were Oscillatoria and Lyngbya. The samples are being
further investigated and the data from this research will provide basic knowledge for further research.
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การจําแนกชนิดของโรติเฟอรในเขตพื้นที่ปาพรุ 7 แหง ทางภาคใตของประเทศไทย ไดแก พรุไมขาว พรุจูด และพรุจิก
จังหวัดภูเก็ต พรุกระจูด และพรุคันธุลี จังหวัดสุราษฎรธานี พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และพรุโตะแดง จังหวัด
นราธิวาส ในชวงเดือนกรกฎาคม และตุลาคม 2541 พบโรติเฟอรทั้งสิ้น 130 ชนิด เปนชนิดที่พบใหม 3 ชนิด คือ
Colurella sanoamuangae, Keratella sp. และ Dissotrocha sp. และเปนชนิดที่พบครั้งแรกในประเทศไทย 40 ชนิด โรติเฟอร
ที่พบสวนใหญอยูในสกุล Lecane (36.92%) รองลงมา คือ Lepadella (9.23%) และ Trichocerca (8.46%) และพื้นที่
ปาพรุที่พบจํานวนชนิดของโรติเฟอรมากที่สุด คือ พรุกระจูด (64 ชนิด) รองลงมา คือ พรุโตะแดง (63 ชนิด) พรุคันธุลี
(58 ชนิด) พรุจูด และพรุจิก (38 ชนิด) พรุไมขาว (37 ชนิด) และพรุควนเคร็ง (24 ชนิด) ตามลําดับ
Species Identification of Rotifera in Peat Swamps, Southern Thailand
S. Chittapun1 (Graduate Student), P. Pholpunthin 1 (Thesis Advisor), L. Sanoamuang2 (Thesis Co-advisor)
1
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112
2
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

The rotifer fauna from seven peat-swamps (Mai-Khao, Jood and Jik peat-swamps, Phuket province; KraJood and Kun-Thu-Lee peat-swamps, Suratthanee province; Kuan-Kreng peat-swamp,
Nakornsrithummarat province; and Toa-Dang peat-swamp, Narathiwas province) in South Thailand was
investigated. The samples were collected during July and October, 1998. A total of 131 species were
identified, 3 of which, (Colurella sanoamuangae, Keratella sp. and Dissotrocha sp.) are new species and
41 species (Brachionus variabilis, Cephalodella cf. hyalina, C. innesi, C. mucronata, Colurella sulcata,
C. tesselata, Dicranophorus tegillus, D. corystis, Euchanis lyra fc. myersi, Floscularia conifera,
Ketatella
javana,
K.
mixta,
Lecane
abanica,
L.
braumi,
L.
decipiens,
L. depressa, L. enowi, L. grandis, L. nelsoni, L. nigeriensis, L. palinacis, L. simonneae,
L. stichoclysta, L. syngenes, Lepadella cristata, L. monodactyla, Monommata caudata (group A),
M. dentata, M. grandis, M. longiseta, M. maculata, Notommata allantois, N. cf. pygmaer,
N. saccigera, Scaridium elegan, S. grandis, Squatinella leydigii f. longiseta, Taphocampa annulosa,
Trichocerca agnatha, T. collaris and T. jenningsi) are new to Thailand. The most diverse rotifer genus
was Lecane (37.41%), followed by Lepadella (9.16%) and Trichocerca (8.40%). The most diverse rotifer
peat-swamp was Toa-dang (65 species), followed by Kra-Jood (64 species), Kun-Thu-Lee (58 species),
Jood and Jik (38 species), Mai-Khao (37 species) and Koun-Kreng (24 species).
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การสํารวจและเก็บรวบรวมสายพันธุสาหรายจากแหลงตาง ๆ ในธรรมชาติ:
สาหรายในแหลงน้ําจืดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อาภารัตน มหาขันธ, วรนุชสุดา เฉลิมศิร,ิ วัชรี กัลยาลัง, มยุรี ตั้งธนานุวัฒน และวัลลภา อรุณไพโรจน
ศูนยจลุ ินทรีย (ศจล.) สถาบันวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วท.) 196 เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

สํารวจและเก็บตัวอยางสาหรายจากแหลงน้ําจืดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 6 จังหวัด 23 เขต/อําเภอ จํานวน
300 ตัวอยาง วิเคราะหคุณภาพน้ําโดยการตรวจวัดคาความเปนกรด-ดาง ปริมาณออกซิเจนละลาย บีโอดี ซีโอดี แอมโมเนีย
ไนเตรต ฟอสเฟต ปริมาณไนโตรเจนรวม และปริมาณฟอสฟอรัสรวม ผลวิเคราะหคุณภาพน้ําพบวามีคุณสมบัติเปนไปตาม
การใชประโยชนในประเภทที่ 1-3 สํารวจพบสาหรายทั้งสิ้น 4 ดิวิชั่น 16 ลําดับ 38 วงศ 91 สกุล 230 ชนิด (เฉพาะที่จัด
จําแนกได) ไดแก ดิวิชั่น Chlorophyta 8 ลําดับ 18 วงศ 40 สกุล, ดิวิชั่น Chrysophyta 3 ลําดับ 10 วงศ 17 สกุล, ดิวิชั่น
Cyanophyta 4 ลําดับ 9 วงศ 32 สกุล และดิวิชั่น Euglenophyta 1 ลําดับ 1 วงศ 2 สกุล โดยจําแนกชนิดได 82, 26, 121
และ 1 ชนิด ตามลําดับ พบสกุลของสาหรายที่มีการแพรกระจายอยูนอยในพื้นที่ (1-5 แหงจาก 300 แหง หรือรอยละ
0.3-1.7) ถึงรอยละ 50 ของสกุลทั้งหมดที่พบ สวนสาหรายที่มีการแพรกระจายสูงกวารอยละ 20 มี 4 สกุล คือ Chlorella,
Phormidium, Scenedesmus และ Oscillatoria ซึง่ แพรกระจายอยูรอยละ 34.7, 25.0, 23.7 และ 22.7 ตามลําดับ
Survey and Collection of Freshwater Microalgae Strain in Bangkok and Vicinity
A. Mahakhant, W. Chalermsiri, W. Kunyalung, M. Tungtananuwat and V. Arunpairojana
Microbiological Resources Centre (MIRCEN), Thailand Institute of Scientific and Technological Research
(TISTR), 196 Chatuchak, Bangkok 10900

The diversity of microalgae in freshwater sources in Bangkok metropolitan areas and vicinity was
investigated. Three hundred freshwater samples were collected from 23 districts in 6 provinces. Quality
of these water samples were classified in accordance with the Surface Water Quality Standards of
Thailand, B.E. 2537, in the range, level 1 to level 3. Algae were distributed among 4 divisions, 16 orders,
38 families, 91 genera and 230 species. The algae in division Chlorophyta occurred in 8 orders, 18
families, 40 genera and 82 species; in division Chrysophyta, 3 orders, 10 families, 17 genera and 26
species; in division Cyanophyta, 4 orders, 9 families, 32 genera and 121 species and in division
Euglenophyta, 1 order, 1 family, 2 genera and 1 species. Approximately 50% of the genera were found in
from 1 to 5 samples. Algae found in more than 20% of samples were in the genera: Chlorella (34.7%),
Phormidium (25.0%), Scenedesmus (23.7%) and Oscillatoria (22.7%).
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ความหลากหลายของแพลงกตอนพืชน้ําจืดในประเทศไทย (คลอโรไฟตา และโครโมไฟตา)
ลัดดา วงศรัตน1, ประจิตร วงศรัตน1 และสุนีรัตน เรืองสมบูรณ2
1
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2
ภาควิชาวิทยาศาสตรการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาปที่ 2 ของโครงการวิจัยตอเนื่อง เรื่องความหลากหลายของแพลงกตอนน้ําจืดในภาคกลางของ
ประเทศไทย โดยเก็บตัวอยางในภาคกลาง 10 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สระบุรี
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี และเพชรบุรี เปนเวลา 1 ป ระหวางเดือนตุลาคม 2542-กันยายน 2543
พบแพลงกตอนพืชในดิวิชันคลอโรไฟตา และโครโมไฟตา จํานวน 124 สกุล 429 ชนิด 70 วาไรตี้ 14 ฟอรม ในจํานวนนี้
สวนใหญเปนแพลงกตอนพืชในดิวิชันคลอโรไฟตา (คลาสคลอโรไฟซี และคลาสยูกลีโนไฟซี) อันดับของแพลงกตอนพืชที่มี
จํานวนชนิดมากในคลาสคลอโรไฟซี ไดแก คลอโรคอคเคลส (102 ชนิด) และซิกนีมาเทลส (105 ชนิด) ในคลาส
ยูกลีโนไฟซี คือ ยูกลีเนลส (103 ชนิด) ผลการศึกษาในรอบ 2 ป ใน 18 จังหวัดของภาคกลาง พบแพลงกตอนพืชที่ยังไมมี
รายงานในประเทศไทย จํานวน 15 สกุล 128 ชนิด 43 วาไรตี้ 8 ฟอรม
Diversity of Freshwater Phytoplankton in Thailand (Chlorophyta and Chromophyta)
L. Wongrat1, P. Wongrat1 and S. Ruangsomboon2
Department of Fishery Biology, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900
2
Department of Fishery Science, Faculty of Agricultural Technology, King Mongkut Institute of Technology,
Ladkrabang, Ladkrabang, Bangkok 10520
1

This is the second year of an ongoing project to study the diversity of freshwater phytoplankton in the
central part of Thailand. Samples were collected from October 1999 to September 2000 in 10 provinces
namely Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani, Nakhon Pathom, Sara Buri, Samut Prakarn, Samut
Songkram, Samut Sakorn, Ratchaburi and Petchaburi. Phytoplankton comprised 124 genera, 429 species,
70 varieties and 14 forms. The major groups of phytoplankton were the Class Chlorophyceae and
Euglenophyceae in the Division Chlorophyta. Two important orders in the Class Chlorophyceae were
Chlorococcales and Zygnematales consisting of 102 species and 105 species, respectively. For the Class
Euglenophyceae, the Order Euglenales was the most important group consisting of 103 species. A total
of 15 genera, 128 species, 43 varieties and 8 forms have been recorded in Thailand for the first time.
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ความหลากหลายและความชุกชุมของแพลงกตอนสัตวคลาสไฮโดรซัว
(Planktonic Hydrozoan, Class Hydrozoa) ในอาวไทย
นิตยา วุฒิเจริญมงคล (นักศึกษา), ลัดดา วงศรัตน (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาวิทยาศาสตรการประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาความหลากหลายของแพลงกตอนสัตวคลาสไฮโดรซัว เพื่อจําแนกชนิดไฮโดรซัวในอาวไทย และศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความชุกชุมและคุณภาพน้ําซึ่งมีผลตอการแพรกระจายและความชุกชุมของแพลงกตอนไฮโดรโซน ตัวอยางที่ใชศึกษา
ไดรับความอนุเคราะหจาก ศูนยพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนบน กองประมงทะเล กรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เปนตัวอยางที่เก็บในระยะเวลา 1 ป โดยเก็บ 4 ครั้ง ในชวงที่มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผาน (มกราคม
และมีนาคม 2543) และชวงที่มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดผาน (พฤษภาคม และสิงหาคม 2543) โดยใชถุงลาก
แพลงกตอนขนาดชองตา 330 ไมโครเมตร ลากในแนวเฉียง บริเวณที่เก็บตัวอยาง คือ อาวไทยตอนบนทั้งหมด และบางสวน
ของอาวไทยตอนลางฝงตะวันตกไมเกินเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ การศึกษาภายใน 6 เดือน (กุมภาพันธ 2544-กรกฏาคม
2544) สามารถจําแนกชนิดไฮโดรซัวได 20 ชนิด 9 ชนิดเปนชนิดที่ไมเคยมีรายงานการพบในอาวไทยมากอน ไฮโดรเมดูซี
ชนิดที่มีความชุกชุมมาก และพบไดเกือบทุกจุดเก็บตัวอยางใน Suborder Anthomedusae มี 1 ชนิด คือ Euphysora bigelowi
Maa, 1905, Suborder Trachymedusae มี 1 ชนิด คือ Liriope tetraphylla (Chamisso and Eysenhardt, 1821) และ
Suborder Calycophorae มี 2 ชนิด ไดแก Diphyes bojani (Eschscholtz, 1825) และ Diphyes chamissonis (Huxley,
1859)
Diversity and Abundance of Planktonic Hydrozoa in the Gulf of Thailand
N. Wuttichareonmongkol (Graduate Student), L. Wongrat (Thesis Advisor)
Department of Fisheries Science, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

The purposes of this project are to identify planktonic hydrozoa and study the relationships between
abundance and those water quality parameters that may affect distribution and abundance of this group.
All samples were kindly supplied by the Bangkok Marine Fisheries Development Center, Marine
Fisheries Division, Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives. Sample
collections were made four times, two during the northeast monsoon season (January - March 2000) and
two collections during the southwest monsoon season (May - August 2000). Specimens were collected
by oblique hauls using a plankton net with mesh size of 330 micrometer. The study area covered the
upper Gulf of Thailand and some parts of the western coast of the lower Gulf of Thailand, not lower than
Prachuap Khirikhan province. The results of 6 months study (February - July 2001) follow. Twenty
species have been identified, 9 of which are new records in Thailand. Four common species are
Euphysora bigelowi Maa, 1905 (Suborder Anthomedusae), Liriope tetraphylla (Chamisso and
Eysenhardt, 1821), (Suborder Trachymedusae), Diphyes bojani (Eschscholtz, 1825) and Diphyes
chamissonis (Huxley, 1859) (Suborder Calycophorae).
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ความหลากหลายของชนิดสาหรายในดินบริเวณปาสมบูรณและปาที่ถูกรบกวน
ในเขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชางและปาสงวนใกลเคียง
เบญจวรรณ แกวเดิม1 (นักศึกษา), พิมพรรณ ตันสกุล1 (อาจารยที่ปรึกษา), เสาวภา อังสภานิช2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ สงขลา 90112
2
ภาควิชาวาริชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ สงขลา 90112

การศึกษาความหลากหลายของชนิดสาหรายในดินและความสัมพันธระหวางปจจัยสภาพแวดลอมกับสาหรายในดินในบริเวณ
ปาสมบูรณ ปาที่ถูกรบกวนในเขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชางและปาสงวนบริเวณใกลเคียง เก็บตัวอยางในฤดูรอนและฤดูฝน
ระหวางเดือนมกราคม 2542 - มีนาคม 2543 พบสาหรายทั้งหมด 29 สกุล จัดอยูใน 4 ดิวิชั่น ไดแก Cyanophyta,
Chlorophyta, Euglenophyta และ Bacillariophyta โดยในปาสมบูรณพบสาหราย 23 สกุล ปาที่ถูกรบกวน 20 สกุล และ
ปาสงวน 18 สกุล สาหรายที่พบปริมาณมาก ไดแก Nostoc sp. และ Chlamydomonas sp. วิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ปจจัยสภาพแวดลอมกับสาหรายดวยวิธี canonical correspondence analysis (CCA) พบวา pH อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่
แลกเปลี่ยนได ไนโตรเจนทั้งหมด ปริมาณแคลเซียม แมกนีเซียมและโปแตสเซียมที่แลกเปลี่ยนได ความจุความชื้นในดิน
ความเขมแสง และอุณหภูมิของดิน เปนปจจัยที่มีผลตอสาหรายในดิน เก็บรวบรวมพันธุสาหรายที่แยกเปนชนิดเดียวไดเพื่อ
ใชประโยชนในการศึกษาวิจัยดานตางๆ ตอไป
Species Diversity of Soil Algae in Undisturbed and Disturbed Forests at Ton Ngachang
Wildlife Sanctuary and Reserved Forests
1

B. Keawderm1 (Graduate Student), P. Tansakul1 (Thesis Advisor), S. Angsupanich2 (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai District, Songkhla 90112
2
Department of Aquatic Science, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University,
Hat Yai District, Songkhla 90112

Species diversity of soil algae and their environmental relationships were investigated in undisturbed and
disturbed forests at Ton NgaChang Wildlife Sanctuary and nearby reserved forests. Soil samples were
collected in dry and rainy seasons from January 1999 to March 2000. Twenty-nine genera of soil algae in
four divisions (Cyanophyta, Chlorophyta, Euglenophyta and Bacillariophyta) were identified: 23 from
primary forests, 20 from secondary forests and 18 from reserved forests. The most abundant belonged to
the genera Nostoc sp. and Chlamydomonas sp. Environmental variables were related to the species
composition of soil algae by means of canonical correspondence analysis (CCA). Factors that showed a
significant relationship with soil algae were pH, organic matter, available P, total N, exchangeable K, Ca
and Mg, moisture content, light intensity and soil temperature. The soil algal strains will be kept for
further research.
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ความหลากชนิดและการแพรกระจายของไรน้ํานางฟาในประเทศไทย
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การศึกษาความหลากชนิดของไรน้ํานางฟาจากแหลงน้ําจืดในประเทศไทย ระหวางเดือนกุมภาพันธ 2542 - กรกฎาคม
2544 พบไรน้ํานางฟาจํานวน 3 สปชีส ไดแก 1) ไรน้ํานางฟาสิรินธร (Streptocephalus sirindhornae Sanoamuang
et al.) ตัวใสหางแดง ลําตัวยาว 1.5-2.0 ซม. เปนชนิดที่พบแพรหลายกวาชนิดอื่น พบในบอ คลอง และนาขาว ที่สํารวจพบ
แลวเปนแหลงน้าํ ที่อยูในเขต 29 จังหวัด ไดแก ขอนแกน อุดรธานี หนองบัวลําภู มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ ยโสธร
อํานาจเจริญ อุบลราชธานี สุรินทร บุรีรัมย ศรีสะเกษ ชัยภูมิ นครราชสีมา มุกดาหาร นครพนม สกลนคร หนองคาย เลย
เพชรบูรณ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ลพบุรี สระบุรี เพชรบุรี ชัยนาท อุทัยธานี และประจวบคิรีขันธ 2) ไรน้ํานางฟาไทย
(Branchinella thailandensis Sanoamuang et al.) ตัวสีสมแดงตลอดทั้งตัว ตัวยาว 2.4-2.8 ซม. ที่สํารวจพบแลวอยูในเขต
11 จังหวัด ไดแก ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด นครราชสีมา ชัยภูมิ ลพบุรี ชัยนาท กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และ
อุทัยธานี 3) ไรน้ํานางฟาสยาม (Streptocephalus siamensis Saengphan & Sanoamuang) ตัวใส หางสีแดงออน ตัวยาว
1.5-1.8 ซม. ตัวเมียมีไขเปนรูปสามเหลี่ยมคลายปรามิด เปนชนิดที่หายากมาก ปจจุบันพบที่จังหวัดสุพรรณบุรี และ
กาญจนบุรีเทานั้น ไรน้ํานางฟาทั้งสามชนิดเปนสัตวชนิดใหมของโลกและจัดเปนสัตวน้ําประจําถิ่นที่พบในประเทศไทยเทานั้น
Species Diversity and Distribution of Fairy Shrimps in Thailand
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The species composition and distribution of fairy shrimps in freshwater habitats in Thailand were
investigated during February 1999 and July 2001. Three species were identified, two of which
(Branchinella thailandensis Sanoamuang et al. and Streptocephalus siamensis Saengphan &
Sanoamuang) are new to science. The most widely distributed species was Streptocephalus sirindhornae
Sanoamuang et al., a new species originally described from northeast Thailand. It has to date been
recorded in 29 provinces: Khon Kaen, Udon Thani, Nong Bua Lam Phu, Mahasarakham, Roi Et,
Kalasin, Yasothon, Amnatchareon, Ubol Ratchathani, Surin, Buri Ram, Si Sa Ket, Chaiyaphum, Nakhon
Ratchasima, Mukdahan, Nakhon Phanom, Sakon Nakhon, Nong Khai, Loei, Phetchabun, Suphan Buri,
Kanchanaburi, Ratchaburi, Lop Buri, Saraburi, Phetchaburi, Chainat, Uthai Thani and Prachuap Kiri
Khan. Branchinella thailandensis has so far been recorded in 11 provinces: Khon Kaen, Mahasarakham,
Roi Et, Nakhon Ratchasima, Chaiyaphum, Lop Buri, Chainat, Kanchanaburi, Ratchaburi, Suphan Buri
and Uthai Thani. In contrast, Streptocephalus siamensis is extremely rare, and has so far been found only
in Suphan Buri and Kanchanaburi provinces. All species are endemic to Thailand.
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ความหลากชนิดและการแพรกระจายของไรน้ํานางฟาในเขตจังหวัดขอนแกนและอุดรธานี
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การศึกษาความหลากชนิดและการแพรกระจายของไรน้ํานางฟาในแหลงน้ําชั่วคราวในจังหวัดขอนแกนและอุดรธานี โดยเก็บ
ตัวอยางระหวางเดือนเมษายน 2542 - พฤษภาคม 2544 สํารวจพบแหลงอาศัยของไรน้ํานางฟาในเขตจังหวัดขอนแกน 65
แหลงน้ํา ในเขตจังหวัดอุดรธานี 42 แหลงน้ํา พบไรน้ํานางฟา 2 ชนิด คือ 1) ไรน้ํานางฟาสิรินธร (Streptocephalus
sirindhornae Sanoamuang et al.) ซึ่งพบทั้งสองจังหวัด และ 2) ไรน้ํานางฟาไทย (Branchinella thailandensis Sanoamuang
et al.) ในจังหวัดขอนแกนเทานั้น จากการจําแนกชนิดแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตวที่พบอาศัยในแหลงเดียวกับ
ไรน้ํานางฟา จํานวน 82 แหลงน้ํา พบแพลงกตอนพืช 42 ชนิด แพลงกตอนสัตว 113 ชนิด เปนโรติเฟอร 85 ชนิด
คลาโดเซอรา 18 ชนิด และโคพีพอดกลุมคาลานอยด 10 ชนิด นอกจากนี้ยังพบโคพีพอดชนิดใหมของโลก 1 ชนิด คือ
Heliodiaptomus sp. และชนิดที่พบเปนครั้งแรกในประเทศไทย 1 ชนิด คือ Tropodiaptomus oryzanus Kiefer
Species Diversity and Distribution of Fairy Shrimps (Crustacea, Anostraca)
in Khon Kaen and Udonthani Provinces
S. Athibai (Graduate Student), L. Sanoamuang (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

The species diversity and distribution of fairy shrimps in temporary ponds in Khon Kaen and Udonthani
Provinces were investigated from April 1999 to May 2001. Sixty-five localities with fairy shrimps were
found in Khon Kaen, whereas only 42 localities were found in Udonthani. Two species of fairy shrimps
were identified. Streptocephalus sirindhornae Sanoamuang et al. occurred in both provinces, while
Branchinella thailandensis Sanoamuang et al. was found only in Khon Kaen Province. Forty-two species
of phytoplankton, 85 species of rotifers, 18 species of cladocerans and 10 species of copepods have to
date been recorded from the 82 samples that have been examined. Of the copepods that were recorded,
Heliodiaptomus sp. is new to science and Tropodiaptomus oryzanus Kiefer is new to Thailand.
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ความหลากชนิดและการแพรกระจายของไรน้ํานางฟาในเขตจังหวัดมหาสารคามและรอยเอ็ด
สุพัสตรา เหล็กจาน (นักศึกษา), ละออศรี เสนาะเมือง (อาจารยที่ปรึกษา)
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การศึกษาความหลากชนิดและการแพรกระจายของไรน้ํานางฟาในเขตจังหวัดมหาสารคามและรอยเอ็ด ทําการเก็บตัวอยาง
ไรน้ํานางฟา และแพลงกตอนพืชและสัตวที่อาศัยรวมกับไรน้ํานางฟา ระหวางเดือนพฤษภาคม 2542 - กรกฎาคม 2544
โดยใชสวิงขนาดตา 500 ไมครอน ทําการวัดอุณหภูมิ ความเค็ม คาความเปนกรด-ดาง คาการนําไฟฟา ในทุกแหลงน้ําที่ทํา
การเก็บตัวอยาง พบแหลงน้ําชั่วคราวที่มีไรน้ํานางฟาจํานวน 154 แหลง ไรน้ํานางฟาสิรินธร (Streptocephalus sirindhornae
Sanoamuang et al.) และไรน้ํานางฟาไทย (Branchinella thailandensis et al.) จากการวิเคราะหตัวอยางบางสวน
พบแพลงกตอนพืช 38 สกุล โรติเฟอร 77 ชนิด คลาโดเซอรา 14 ชนิด และโคพีพอด 10 ชนิด
Species Diversity and Distribution of Fairy Shrimps in Maha Sarakham and Roi Et Provinces
S. Lekchan (Graduate Student), L. Sanoamuang (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

The species composition and distribution of fairy shrimps in Maha Sarakham and Roi Et Provinces were
studied during May 1999 and July 2001 using a 500 μm net. Water temperature, salinity, pH and
conductivity were measured at all localities. Samples of phytoplankton and zooplankton in temporary
ponds were also collected. Two species of fairy shrimps (Streptocephalus sirindhornae Sanoamuang et
al.and Branchinella thailandendis Sanoamuang et al.), 38 genera of phytoplankton, 77 species of rotifers,
14 species of cladocerans and 10 species of copepods, have to date been recorded from the 154 samples
examined.
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การศึกษาความหลากชนิดและการแพรกระจายของไรน้ํานางฟาในเขตจังหวัดขอนแกนและอุดรธานี
โดยเก็บตัวอยางจาก
แหลงน้ําจืดที่มีน้ําขังชั่วคราว ระหวางเดือนเมษายน 2542 - พฤษภาคม 2543 สํารวจพบแหลงอาศัยของไรน้ํานางฟาในเขต
จังหวัดสกลนคร 85 แหลง ในเขตจังหวัดนครพนม 60 แหลง พบไรน้ํานางฟาเพียง 1 ชนิด คือ ไรน้ํานางฟาสิรินธร
(Streptocephalus sirindhornae Sanoamuang et al.) ในแหลงน้ําทั้งสองจังหวัด จากการจําแนกชนิดโคพีพอดที่พบอาศัยใน
แหลงเดียวกับไรน้ํานางฟา จํานวน 9 แหลง พบโคพีพอดกลุมคาลานอยด 9 ชนิด เปนชนิดใหมของโลก 1 ชนิด คือ
Heliodiaptomus sp. และชนิดที่พบเปนครั้งแรกในประเทศไทย 1 ชนิด คือ Tropodiaptomus oryzanus Kiefer
Species Diversity and Distribution of Fairy Shrimps (Crustacea, Anostraca)
in Sakon Nakhon and Nakhon Phanom Provinces
P. Tungpunyaporn (Graduate Student), L. Sanoamuang (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

The species diversity and distribution of fairy shrimps from temporary ponds in Sakon Nakhon and
Nakhon Phanom Provinces were investigated from April 1999 to May 2000. Eighty-five localities with
fairy shrimps were found in Sakon Nakhon, whereas 60 localities were found in Nakhon Phanom. Only
one species (Streptocephalus sirindhornae Sanoamuang et al.) of fairy shrimp was identified in both
provinces. In the 9 samples examined, 9 species of calanoid copepods were identified, one
(Heliodiaptomus sp.) of which is new to science and one (Tropodiaptomus oryzanus Kiefer) is new to
Thailand.
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ความหลากหลายของแพลงกตอนน้ําจืดในประเทศไทย (โรติเฟรา)
ละออศรี เสนาะเมือง และณัฏฐวดี ภูคํา
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง ขอนแกน 40002

การศึกษาความหลากชนิดและการแพรกระจายของแพลงกตอนสัตวน้ําจืดกลุมโรติเฟรา จากแหลงน้ําจืดในเขต 19 จังหวัด
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 210 แหลงน้ํา โดยเก็บ 3 ครั้ง ตามฤดูกาลระหวางเดือนพฤศจิกายน 2540พฤษภาคม 2544 พบโรติเฟอรจํานวน 272 สปชีส เปนชนิดที่พบเปนครั้งแรกของโลก 4 สปชสี  ไดแก Brachionus riverinus
Sanoamuang & Kotethip, Lecane baimaii Sanoamuang & Savatenalinton, L. isanensis Sanoamuang & Savatenalinton
และ L. niwati Sanoamuang & Segers ชนิดที่พบเปนครั้งแรกของเอเชีย 24 สปชีส และชนิดที่มีรายงานวาพบเปนครั้งแรก
ในประเทศไทยจํานวน 61 สปชีส สกุลที่มีสมาชิกมากที่สุด ไดแก Lecane (69 สปชีส) รองลงมา คือ Trichocerca
(36 สปชีส), Lepadella (25 สปชีส) และ Brachionus (25 สปชีส) สวนใหญโรติเฟอรที่พบเปนชนิดที่พบแพรกระจายอยู
ทั่วโลกและพบทั่วไปในเขตรอน มีชนิดที่พบเฉพาะในประเทศไทยจํานวน 6 สปชีส ชนิดที่พบเฉพาะในเขตเอเชียตะวันออก
เฉียงใตและเอเชียใตจํานวน 12 สปชีส ไดแก Brachionus riverinus Sanoamuang & Kotethip, B. murphyi Sudzuki,
Keratella edmondsoni Ahlstrom, Lecane acanthinula (Hauer), L. bifastigata Hauer, L. blachei Berzins,
L. isanensis Sanoamuang & Savatenalinton, L. niwati Sanoamuang & Segers, L. segersi Sanoamuang, L. shieli Segers &
Sanoamuang, L. superaculeata Sanoamuang & Segers และ L. thailandensis Segers & Sanoamuang ชนิดที่พบอาศัยอยูใน
เขตซีกโลกตะวันออก 17 สปชสี  นอกจากนี้ยังพบชนิดที่เคยมีรายงานวาอาศัยอยูเฉพาะในทวีปออสเตรเลียจํานวน 7 สปชีส
แสดงใหเห็นวาโรติเฟอรในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความสัมพันธใกลชิดกับอาฟริกาและบริเวณเขตรอนของออสเตรเลีย
Diversity of Freshwater Plankton in Thailand (Rotifera)
L. Sanoamuang and N. Phukham
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

The species composition and distribution of freshwater zooplankton (Rotifera) from 210 habitats in 19
provinces of northeast Thailand were investigated seasonally from November 1997 to May 2001. Two
hundred and seventy-two species were identified, four of which (Brachionus riverinus Sanoamuang &
Kotethip, Lecane baimaii Sanoamuang & Savatenalinton, L. isanensis Sanoamuang & Savatenalinton and
L. niwati Sanoamuang & Segers) are new to science. Twenty-four species are new to the Oriental region
and 61 are new to Thailand. The most diverse genera were Lecane (69 species), Trichocerca (36
species), Lepadella (25 species) and Brachionus (25 species). Most of the species recorded are common,
cosmopolitan and circumtropical species. Twelve species (Brachionus riverinus Sanoamuang & Kotethip,
Brachionus murphyi Sudzuki, Keratella edmondsoni Ahlstrom, Lecane acanthinula (Hauer), L. bifastigata
Hauer, L. blachei Berzins, L. isanensis Sanoamuang & Savatenalinton, L. niwati Sanoamuang & Segers, L.
segersi Sanoamuang, L. shieli Segers & Sanoamuang, L. superaculeata Sanoamuang & Segers and L.
thailandensis Segers & Sanoamuang) appear to be endemic to the Oriental region. The occurrences of 17
Eastern hemisphere species and 7 species previously considered endemic to Australia illustrate affinities
between the rotifer fauna of the Oriental, Ethiopian and tropical Australian regions.
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ความหลากชนิดและความชุกชุมของคลาโดเซอราในบึงกุดทิง จังหวัดหนองคาย
จุฑามาส แสงอรุณ (นักศึกษา), ละออศรี เสนาะเมือง (อาจารยที่ปรึกษา)
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การศึกษาความหลากชนิดและความชุกชุมของคลาโดเซอราในบึงกุดทิง อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย เก็บตัวอยางเชิงคุณภาพโดย
ใชถุงลากแพลงกตอนขนาด 60 ไมครอน และเชิงปริมาณโดยใชเครื่องมือเก็บตัวอยางน้ําความจุ 5 ลิตร เดือนละ 1 ครั้ง
จํานวน 3 สถานี ระหวางเดือนมกราคม - ธันวาคม 2541 ทุกสถานีที่เก็บตัวอยางวัดอุณหภูมิ ความเปนกรด-ดาง คาการ
นําไฟฟา และความเค็มของน้ํา ผลการศึกษาพบคลาโดเซอราทั้งหมด 27 สกุล 48 สปชีส คลาโดเซอราที่พบในการศึกษา
ครั้งนี้ เปนชนิดที่พบครั้งแรกในประเทศไทย 10 สปชีส ไดแก Acroperus harpae (Baird), Alona guttata Sars, Alona
intermedia Sars, Alona quadrangularis (Muller), Camptocerus australis Sars, Graptoleberis testudinaria (Fischer),
Picripleuroxus laevis Sars, Macrothrix odiosa Gurney, Macrothrix sioli (Smirnov) และ Sida crystallina (Muller) วงศ
Chydoridae พบมากที่สุด จํานวน 15 สกุล 29 สปชีส เดือนที่พบจํานวนชนิดมากที่สุด คือ ธันวาคม 38 สปชีส เดือนที่พบ
นอยที่สุด คือ พฤศจิกายน 13 สปชีส คลาโดเซอราในกุดทิงแบงออกเปน 3 กลุม คือ 1) ชนิดที่พบบอยตลอดป มี 14 สปชสี 
2) ชนิดที่พบตลอดปแตไมบอยนัก มี 20 สปชีส และ 3) ชนิดที่พบเปนครั้งคราว 14 สปชสี  จากการวิเคราะหความชุกชุม
ของคลาโดเซอราแตละเดือนในรอบ 1 ป พบวาคาเฉลี่ยจํานวนตัวตอลิตรของคลาโดเซอราต่ําที่สุดในเดือนเมษายน เทากับ
14+2 และสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน เทากับ 185+103 สปชีส
Species Diversity and Abundance of Cladocera in Lake Kud-Thing, Nong Khai Province
C. Saengaroon (Graduate Student), L. Sanoamuang (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

Aspects of the species diversity and abundance of Cladocera in Lake Kud-Thing in Amphoe Bung Kan,
Nong Khai Province, were examined in this study. Qualitative and quantitative samples were collected
monthly using a 60μ mesh net and a Schindler Plankton Trap at three sites from January to December
1998. Temperature, pH, conductivity and salinity of the water were measured at all localities. Forty-eight
species from 27 genera of Cladocera were identified. Ten species were new records for Thailand, viz
Acroperus harpae (Baird), Alona guttata Sars, Alona intermedia Sars, Alona quadrangularis (Muller),
Camptocerus australis Sars, Graptoleberis testudinaria (Fischer), Picripleuroxus laevis Sars, Macrothrix
odiosa Gurney, Macrothrix sioli (Smirnov) and Sida crystallina (Muller). The most diverse family was
Chydoridae (15 genera, 29 species). The maximum diversity of 38 species was recorded in December,
while the minimum diversity of 13 species was recorded in November. The Cladocera in Lake KudThing could be classified into 3 groups: (1) common, perennial species (14 species), (2) uncommon,
perennial species (20 species), and (3) uncommon, sporadic species (14 species). The average maximum
and minimum abundance of 185 +103 and 14+2 individuals/litre were recorded in November and April,
respectively.
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ความหลากชนิดและการแพรกระจายของโคพีพอดในเขตจังหวัดสุรินทร
วีระ ยินดี (นักศึกษา), ละออศรี เสนาะเมือง (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง ขอนแกน 40002

การศึกษาความหลากชนิดและการแพรกระจายของโคพีพอดในจังหวัดสุรินทร
เก็บตัวอยางเชิงคุณภาพโดยใชถุงลาก
แพลงกตอนขนาดตา 60 ไมครอน จากแหลงน้ํา 62 แหง ตามฤดูกาล (ฤดูรอน ฝน และหนาว) จํานวน 186 ตัวอยาง
ระหวางเดือนธันวาคม 2541 - สิงหาคม 2542 พบโคพีพอดทั้งหมด 23 สปชีส เปนชนิดใหมของโลก 1 สปชีส คือ
Phyllodiaptomus surinensis Sanoamuang & Yindee และชนิดที่พบเปนครั้งแรกในประเทศไทย 1 สปชีส คือ
Tropodiaptomus oryzanus Kiefer โคพีพอดที่พบเปนกลุมคาลานอยด 13 สปชีส ไดแก Dentodiaptomus javanus
(Grochmalicki), Eodiaptomus phuphanensis Sanoamuang, Mongolodiaptomus botulifer (Kiefer), M. dumonti
Sanoamuang, M. uenoi (Kikuchi), Neodiaptomus blachei Brehm, N. laii Kiefer, N. malaindosinensis Lai &
Fernando, N. yangtsekiangensis Mashiko, Phyllodiaptomus christineae Dumont, Reddy & Sanoamuang,
Phyllodiaptomus surinensis Sanoamuang & Yindee, Tropodiaptomus vicinus Kiefer และ T. oryzanus Kiefer เปนกลุม
ไซโคลพอยด 10 สปชีส ไดแก Cryptocyclops bicolor Sars, Eurycyclops serrulatus (Fischer), Mesocyclops aspericornis
(Daday), M. thermocyclopoides (Harada), Metacyclops sp., Microcyclops varicans Sars, Paracyclops fimbriatus
(Fischer), Thermocyclops crassus (Fischer), T. decipiens (Kiefer) และ Tropocyclops prasinus (Fischer)
Species Diversity and Distribution of Copepods (Crustacea, Arthropoda)
in Surin Province
W. Yindee (Graduate Student), L. Sanoamuang (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

The species diversity and distribution of copepods in Surin Province were studied between December
1998 and August 1999. Qualitative samples were collected seasonally (summer, rainy and winter) from
62 localities using a 60μ mesh net. Of the 23 species identified, Phyllodiaptomus surinensis Sanoamuang
& Yindee is new to science and Tropodiaptomus oryzanus Kiefer is new to Thailand. Thirteen species of
Calanoida [Dentodiaptomus javanus (Grochmalicki), Eodiaptomus phuphanensis Sanoamuang,
Mongolodiaptomus botulifer (Kiefer), M. dumonti Sanoamuang, M. uenoi (Kikuchi), Neodiaptomus
blachei
Brehm,
N.
laii
Kiefer,
N.
malaindosinensis
Lai
&
Fernando,
N. yangtsekiangensis Mashiko, Phyllodiaptomus christineae Dumont, Reddy & Sanoamuang,
Phyllodiaptomus surinensis Sanoamuang & Yindee, Tropodiaptomus vicinus Kiefer and T. oryzanus
Kiefer] and 10 species of Cyclopoida [Cryptocyclops bicolor Sars, Eurycyclops serrulatus (Fischer),
Mesocyclops aspericornis (Daday), M. thermocyclopoides (Harada), Metacyclops sp., Microcyclops
varicans Sars, Paracyclops fimbriatus (Fischer), Thermocyclops crassus (Fischer), T. decipiens (Kiefer)
and Tropocyclops prasinus (Fischer)] were recorded.
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ความหลากหลายของโรติเฟอรในเขตจังหวัดนครราชสีมา
สุคนธทิพย เศวตนลินทล (นักศึกษา), ละออศรี เสนาะเมือง (อาจารยที่ปรึกษา)
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การศึกษาความหลากชนิดและการแพรกระจายของโรติเฟอรในจังหวัดนครราชสีมา จากแหลงน้ํา 77 แหง จํานวน 207
ตัวอยาง ระหวางเดือนกรกฎาคม 2539-เมษายน 2540 พบโรติเฟอรทั้งหมด 42 สกุล 190 สปชีส ในจํานวนนี้เปนชนิดที่
พบเปนครั้งแรกของโลก 1 สปชีส ไดแก Lecane baimaii n. sp. ชนิดที่พบเปนครั้งแรกในเอเชียมี 1 สปชีส ไดแก Scaridium
elegans Segers and De Meester ชนิดที่มีรายงานพบเปนครั้งแรกในประเทศไทย มี 10 สปชสี  ไดแก Lecane decipiens
(Murray), Lecane donneri Chengalath and Mulamoottil, Lecane grandis (Murray), Lecane punctata (Murray),
Lecane serrata (Hauer), Lecane thienemanni (Hauer), Lepadella akrobeles Myers, Lepadella elongata Koste,
Trichocerca porcellus (Gosse) และ Wolga spinifera (Western) นอกจากนี้ยังพบชนิดที่มีการแพรกระจายจํากัดอยูเฉพาะ
แหงหรือสปชีสประจําถิ่น ซึ่งพบอาศัยอยูเฉพาะในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใต ไดแก Brachionus donneri
Brehm, Brachionus niwati Sanoamuang, Segers and Dumont, Lecane blachei Berzins, Lecane segersi Sanoamuang,
Lecane shieli Segers and Sanoamuang และ Lecane superaculeata Sanoamuang and Segers และพบชนิดที่เคยมีรายงาน
วาอาศัยอยูเฉพาะในทวีปออสเตรเลียเทานั้น ไดแก Brachionus dichotomus reductus Koste and Shiel, Brachionus kostei
Shiel, Filinia novaezealandiae Shiel and Sanoamuang และ Lecane batillifer (Murray) ผลการศึกษาครั้งนี้ทําใหจํานวน
โรติเฟอรทั้งหมดของประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 276 เปน 288 สปชีส ชนิดที่พบสวนมากแพรกระจายอยูทั่วโลก และทั่วเขต
รอน สกุลที่มีสมาชิกมากที่สุด ไดแก Lecane (29%) รองลงมา ไดแก Lepadella (10%), Trichocerca (9%) และ
Brachionus (8%) ตามลําดับ
Biodiversity of Rotifers in Nakhon Ratchasima Province
S. Savatenalinton (Graduate Student), L. Sanoamuang (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

Aspects of the species composition and distribution of rotifers from 77 habitats (207 samples) in Nakhon
Ratchasima province were examined in this study from July 1996 to April 1997. One hundred and ninety
species belonging to 42 genera of rotifers were identified, one of which, Lecane baimaii n. sp., is new to
science. One species, Scaridium elegans Segers and De Meester is new to Asia, and 10 (Lecane
decipiens (Murray), Lecane donneri Chengalath and Mulamoottil, Lecane grandis (Murray), Lecane
punctata (Murray), Lecane serrata (Hauer), Lecane thienemanni (Hauer), Lepadella akrobeles Myers,
Lepadella elongata Koste, Trichocerca porcellus (Gosse), Wolga spinifera (Western)) are new records
for Thailand. Additionally, 6 species (Brachionus donneri Brehm, Brachionus niwati Sanoamuang,
Segers and Dumont, Lecane blachei Berzins, Lecane segersi Sanoamuang, Lecane shieli Segers and
Sanoamuang, Lecane superaculeata Sanoamuang and Segers) appear to be endemic to south and
southeast Asia. The occurrence of four species, Brachionus dichotomus reductus Koste and Shiel,
Brachionus kostei Shiel, Filinia novaezealandiae Shiel and Sanoamuang, Lecane batillifer (Murray),
previously considered endemic to Australia illustrates a relation between the rotifer faunas of southeast
Asia and Australia. These results increase the total number of Rotifera of Thailand from 276 to 288
species. The majority of species recorded are cosmopolitan and pantropical. The most diverse genus was
Lecane with 56 species (29%), followed by Lepadella, Trichocerca and Brachionus with 20 species
(10%), 17 species (9%) and 16 species (8%), respectively.
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วิราวรรณ โคตรทิพย (นักศึกษา), ละออศรี เสนาะเมือง (อาจารยที่ปรึกษา)
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การศึกษาความหลากชนิดและการแพรกระจายของโรติเฟอรในปาบุงปาทามบริเวณลุมแมน้ํามูล จากแหลงน้ํา 70 แหง
ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก สุรินทร ศรีสะเกษ และรอยเอ็ด โดยเก็บตัวอยาง 2 ครั้ง จํานวน 140 ตัวอยาง ในชวงกอน
มรสุม (เดือนเมษายน และพฤษภาคม 2543) และชวงหลังมรสุม (เดือนตุลาคม 2543) จากการตรวจวิเคราะหตัวอยาง
จํานวน 90 ตัวอยาง พบโรติเฟอร 173 สปชีส เปนชนิดที่พบเปนครั้งแรกของโลก 1 สปชีส ไดแก Brachionus sp. ชนิดที่พบ
เปนครั้งแรกของประเทศไทย 1 สปชีส ไดแก Lecane robertsonae Segers โรติเฟอรที่พบสวนใหญเปนชนิดที่พบแพรกระจาย
ทั่วไปในแหลงน้ําในเขตรอน
Species Diversity and Distribution of Rotifers in Riverine Forests of the Mun River
W. Kotethip (Graduate Student), L. Sanoamuang (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

The species diversity and distribution of rotifers in riverine forests of the Mun River in Surin,
Si Sa Ket and Roi Et Provinces were studied during April and October 2000. One hundred and forty
samples from 70 freshwater habitats were collected in pre-monsoon (April-May) and post-monsoon
(October) periods. Of the 90 samples examined, 173 species were identified, one (Brachionus sp.) is new
to science and one (Lecane robertsonae Segers) is new to Thailand. Most of the rotifers recorded are
common, cosmopolitan species.
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ความหลากชนิดและการแพรกระจายของคลาโดเซอราและโคพีพอด
ในปาบุงปาทามบริเวณลุมแมน้ํามูล
ศิริชัย ไฝทาคํา (นักศึกษา), ละออศรี เสนาะเมือง (อาจารยที่ปรึกษา)
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การศึกษาความหลากชนิดและการแพรกระจายของคลาโดเซอรา และโคพีพอดในปาบุงปาทามบริเวณลุมแมน้ํามูล จังหวัด
สุรินทร ศรีสะเกษ และรอยเอ็ด เก็บตัวอยางเชิงคุณภาพโดยใชถุงลากแพลงกตอนขนาดตา 60 ไมครอน จาก 70 แหลงน้ํา
(140 ตัวอยาง) ในชวงเดือนเมษายน - พฤษภาคม (ชวงกอนมรสุม) และเดือนตุลาคม (ชวงหลังมรสุม) พ.ศ. 2543 จาก
การวิเคราะหตัวอยางน้ํา 21 ตัวอยาง พบคลาโดเซอรา 23 สกุล 41 สปชีส เปนชนิดที่ยังไมมีรายงานในประเทศไทย 2 สปชีส
คือ Grimaldina brazzai Richard และ Macrothrix malaysiensis Idris & Fernando และพบโคพีพอด 10 สปชีส เปนกลุม
คาลานอยด 6 สปชีส และกลุมไซโคลพอยด 4 สปชีส
Species Diversity and Distribution of Cladocerans and Copepods
in Riverine Forest of the Mun River
S. Faitakum (Graduate student), L. Sanoamuang (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

The species diversity and distribution of cladocerans and copepods from 70 habitats in riverine forest of
the Mun River in Surin, Sri Sa Ket and Roi Et Provinces were investigated. Qualitative samples (140
samples) were collected using a 60 μm plankton net during pre-monsoon (April-May) and post-monsoon
(October 2000) periods. From the 21 samples examined, 41 species of cladocerans were identified, two
(Grimaldina brazzai Richard and Macrothrix malaysiensis Idris & Fernando) of which are new to
Thailand. In addition, six and four species of calanoid and cyclopoid copepods, respectively, have so far
been recorded.
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ความหลากหลายทางชีวภาพของโปรตีสตและคุณภาพน้ําในแมน้ําปง
ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร, อํานาจ โรจนไพบูลย และอินทิรา ปรุงเกียรติ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202

การศึกษาความหลากหลายชนิดของโปรตีสต และคุณภาพน้ําในแมน้ําปง บริเวณจังหวัดเชียงใหม และลําพูน จาก 6 จุด
เก็บตัวอยาง โดยเก็บตัวอยางเดือนละ 1 ครั้ง ระหวางเดือนมกราคม-กันยายน 2543 โปรตีสตพวกแพลงกตอนพืช พบ 53
species ใน 4 division องคประกอบของแพลงกตอนพืชประกอบดวย division Chlorophyta 3.83-4.68%, Bacillariophyta
59.34-72.57%, Euglenophyta 22.98-28.03% และ Cryptophyta 3.83-4.68% โปรตีสตพวกโปรโตซัวพบ 95 species
จัดอยูใน 4 class ประกอบดวย class Ciliata 44.51-54.41%, Mastigophora 28.06-34.30%, Sarcodina 16.4520.11% และ Suctoria 0.97-1.88% คุณภาพน้ําของแมน้ําปง มีคาความเปนกรด-ดาง 6.39-7.62 ปริมาณออกซิเจนที่
ละลายน้ํา 2.60-7.50 mg/l บีโอดี 1.00-4.40 mg/l ซีโอดี 6.40-9.60 mg/l ออรโธฟอสเฟตฟอสฟอรัส 0.075-0.123
mg/l แอมโมเนียไนโตรเจน 0.030-0.335 mg/l ไนโตรทไนโตรเจน 0.005-0.313 mg/l เคเจลคาหไนโตรเจน (TKN)
0.191-1.188 mg/l และฟอสฟอรัสรวม 0.051-0.161 mg/l ปริมาณโลหะหนักในน้ําและดินมีคาคอนขางต่ํา เชน ในดิน
พบแคดเมียม <0.001-0.100 ng/l ตะกั่ว <0.001-3.00 ng/l เหล็ก 1.428-9.080 mg/l และปรอท <0.001-12.188
mg/l จากขอมูลของคุณภาพน้ําของแมน้ําปงอาจจัดเปนแหลงน้ําประเภทที่ 2-3 ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติฉบับที่ 8
Protist Biodiversity and Water Quality in the Ping River
S. Traichaiyaporn, A. Rojanapaibul and I. Proongkiat
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202

The species composition of protists (phytoplankton, protozoa) and water quality of the Ping River in
Chiang Mai and Lampoon Provicnes were investigated monthly in 6 stations from January to September
1999. Fifty-three species of phytoplankton in 4 divisions were identified. Phytoplankton consisted of the
division Chlorophyta 3.83-4.68%, Bacillariophyta 59.34-72.57%, Euglenophyta 22.98-28.03% and
Cryptophyta 3.83-4.68%. Ninety-five species of protozoa in 4 classes were recorded. Protozoa were:
class
Ciliata
44.51-54.41%,
Mastigophora
28.06-34.30%,
Sarcodina
16.45-20.11% and Suctoria 0.97-1.88%. Physico-chemical parameters of water were as follows: pH
6.39-7.62, DO 2.60-7.50 mg/l, BOD 1.00-4.40 mg/l, COD 6.40-9.60 mg/l, PO4-P 0.075-0.123 mg/l, NH3N 0.030-0.335 mg/l, NO3-N 0.005-0.313 mg/l, TKN 0.191-1.188 mg/l and TP 0.051-0.161 mg/l. Heavy
metals in water and sediment were quite low, e.g., sediment contained Cd <0.001-0.100 ng/l, Pb <0.0013.00 ng/l, Fe 1.428-9.080 mg/l and Hg <0.001-12.188 ng/l. Water quality of the Ping River can be
classified in accordance with the surface water quality standards of the National Environmental Board of
Thailand as class 2 to class 3.
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ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหรายยึดเกาะในเขตปาดิบดอยอินทนนท
วนิดา เขมะนุเชษฐ (นักศึกษา), ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสาหรายยึดเกาะในเขตปาดิบดอยอินทนนทที่ระดับความสูง 920, 1,350, 2,190
และ 2,550 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง บนอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม ระหวางเดือนพฤศจิกายน
2541 - พฤศจิกายน 2542 รวมระยะเวลา 13 เดือน จํานวน 780 ตัวอยาง จากการศึกษาสาหรายจํานวน 700 ตัวอยาง
ตามหลักอนุกรมวิธาน สามารถจําแนกสาหรายได 5 divisions 57 genera 123 species พบมากตามลําดับดังนี้คือ division
Chrysophyta, Cyanophyta, Chlorophyta, Euglenophyta และ Cryptophyta สาหรายที่พบมาก ไดแก Achnanthes spp.,
Cocconeis spp., Epithemia spp., Eunotia spp., Cymbella spp., Melosira spp., Navicula spp., Surirella spp., Anabaena
spp., Chrooccus spp., Nostoc spp., Cosmarium spp., Oedogonium spp., Oocystis spp., Spirogyra spp., Euglena spp.
และ Trachelomonas spp.โดยขณะเก็บตัวอยาง ทําการวัดอุณหภูมิน้ํา 11.0-23.00C อุณหภูมิอากาศ 11.5-290C
อุณหภูมิดิน 10.0-23.00C pH น้ํา 5.0-9.3 pH ดิน 4.2-7.0 ความชื้นสัมพัทธ 72-94% ความเขมแสง 3,900-11,000
lux ปริมาณสาหรายจะแปรผันตรงกับความชื้นสัมพัทธ และแปรผกผันกับอุณหภูมิกับความเขมแสง
Biodiversity of Attached Algae in Evergreen Forest of Doi Intanon
W. Khemanuchet (Graduate Student), S. Traichaiyaporn (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202

The biodiversity of attached algae in evergreen forest of Doi Inthanon, Chiang Mai Province, was
determined at four altitudes (920, 1350, 2190 and 2550 m above MSL). From November 1998 to
November 1999, 780 specimens were collected. The algae consisted of 123 species in 57 genera, which
belonged to the divisions, Chrysophyta, Cyanophyta, Chlorophyta, Euglenophyta and Cryptophyta. The
most abundant species belonged to the genera, Achnanthes, Cocconeis, Epithemia, Eunotia, Cymbella,
Melosira, Navicula, Surirella, Anabaena, Chrooccus, Nostoc, Cosmarium, Oedogonium, Oocystis,
Spirogyra, Euglena and Trachelomonas. Some physical parameters were measured at the study site: air
temperature, 11.5-29.0 °C; water temperature, 11.0-23.0 °C; soil temperature, 10.0-23.0 °C; water pH,
5.0-9.3; soil pH, 4.2-7.0; relative humidity, 72-94; and % light intensity, 3,900-11,000 lux. The quantity
of attached algae was positively correlated with relative humidity and negatively correlated with light
intensity and temperature.
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ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินในนาขาว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
ทวีเดช ไชยนาพงษ (นักศึกษา), ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินในนาขาว ดําเนินงานเดือนสิงหาคม 2542 - กรกฎาคม
2543 รวบรวมแพลงกตอนพืช สาหรายยึดเกาะ และเพาะเลี้ยงสาหรายจากดินนาขาว พบสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน 3 order,
6 families, 20 genera, 66 species ไดแก Aphanocapsa, Chroococcus, Eucapsis, Gloeothece, Merismopedia, Lyngbya,
Oscillatoria, Phormidium, Pseudanabaena, Spirulina, Anabaena, Cylindrospermopsis, Cylindrospermum,
Raphidiopsis, Nostoc, Scytonema, Calothrix, Gloeotrichia, Hapalosiphon และ Stigonema แพลงกตอนพืชพบมากที่สุด
คือ Oscillatoria (0.909-177,338 X 103 หนวย/ลิตร) สาหรายยึดเกาะชนิดเดน คือ Aphanocapsa, Oscillatoria และ
Anabaena มีปริมาณมากในเดือนตุลาคม ธันวาคม 2542 และเมษายน 2543 สวนสาหรายในดินนาขาวชนิดเดน คือ Nostoc
และ Anabaena (0.43-46.00 X 105 cell/g dry soil) คุณสมบัติน้ํา: อุณหภูมิ 19.0–32oC pH 6.05–8.12 ปริมาณ
NO3-N 0.0002-0.1821 mg/l ปริมาณ NH3-N 0.0020-0.2981 mg/l และ PO4-P 0.0075-0.3796 mg/l
คุณสมบัติดิน: อุณหภูมิ 17.5–32.5 oC ความชื้นของดิน 14.568–87.158% pH 5.40–7.00 ปริมาณ NO3-N
0.700–8.754 mg/l, NH4-N 0.700-29.764 mg/l และ PO4-P 0.602–65.283 mg/l อุณหภูมิอากาศ 20.0–37.0 oC
ความเขมแสง 5,500–14,200 Lux ตลอดการศึกษาปริมาณสาหรายในดินมีแนวโนมสัมพันธเชิงบวกกับปริมาณ NO3-N
ของน้ํา (r=0.420) ขณะที่ในฤดูกาลปลูกขาวแพลงกตอนพืชสัมพันธเชิงลบกับความเขมแสง (r=-0.765)
Biodiversity of Blue-Green Algae in Rice Paddies in Mae Rim District, Chiang Mai Province
T. Chainapong (Graduate Student), S. Traichaiyaporn (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202

The biodiversity of blue-green algae in rice paddies was investigated from August 1999 to July 2000.
Phytoplankton, benthic algae and cultured soil algae comprised of 3 orders, 6 families, 20 genera and 66
species. The genera were Aphanocapsa, Chroococcus, Eucapsis, Gloeothece, Merismopedia, Lyngbya,
Oscillatoria,
Phormidium,
Pseudanabaena,
Spirulina,
Anabaena,
Cylindrospermopsis,
Cylindrospermum, Raphidiopsis, Nostoc, Scytonema, Calothrix, Gloeotrichia, Hapalosiphon and
Stigonema. The dominant phytoplankton was Oscillatoria (0.909-177,338 X 103 unit/l). The dominant
benthic algae were Aphanocapsa, Oscillatoria and Anabaena. Nostoc and Anabaena were found to be
the common genera in soil (0.43–46.00 X 105 unit/g dry soil). Values of water physico-chemical
parameters were : temperature 19.0-32.5 °C, pH 6.05–8.12, NO3-N 0.0002-0.1821 mg/l, NH3-N 0.00200.2981 mg/l and PO4-P 0.0075-0.3796 mg/l. Values of soil parameters were: soil temperature 17.5–32.5
°C, moisture 14.568-87.158 %, pH 5.40- 7.00 NO3-N 0.700-8.754 mg/l, NH4-N
0.700-29.764 mg/l, PO4-P 0.602-65.283 mg/l. Air temperature was in the range 20.0-37.0 °C and light
intensity 5,500-14,200 Lux. Correlation analysis showed positive correlation between quantity of soil
algae and water NO3-N (r=0.420), whereas rice crop phytoplankton showed a negative correlation with
light intensity (r=-0.765).

59

บทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 5
8-11 ตุลาคม 2544 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหรายกับการปนเปอนของตะกั่วและความสัมพันธกับคุณภาพน้ํา
ในคลองแมขา จังหวัดเชียงใหม
วุฒินันท ศิริรตั นวรางกูร1 (นักศึกษา), ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร1 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202

ผลการศึกษาในคลองแมขาป พ.ศ. 2542 เก็บตัวอยางน้ําและสาหรายเดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 4 จุด เปนเวลา 1 ป พบ
แพลงกตอนพืช 35 genera 55 species สาหรายยึดเกาะ 36 genera 54 species ตลอดชวงที่ทําการศึกษา พบแพลงกตอน
พืช division ไดแก Chlorophyta (20.05%), Cyanophyta (47.97%), Chrysophyta (15.28%), Cryptophyta (7.68%)
และ Euglenophyta (9.02%) และสาหรายยึดเกาะ Chlorophyta (9.72%), Cyanophyta (48.22%), Chrysophyta
(36.58%), Cryptophyta (1.12%) และ Euglenophyta (4.36%) โดยสาหรายชนิดที่พบเปนชนิดเดน ไดแก Chlorella,
Scenedesmus, Oscillatoria, Navicula, Nitzschia, Euglena และ Cryptomonas และสําหรับการศึกษาคุณภาพน้ําไดคาพิสัย
ดังนี้ อุณหภูมิน้ํา 20.90-32.50oC คาการนําไฟฟา 196.00-957.00 μs/cm, TDS 98.00-478.50 mg/l, TSS
0.08-8.20 mg/l, pH 6.50-10.40, Hardness 30.00-65.00 mg/l, DO 2.30-7.00 mg/l, BOD5 4.00-15.00
mg/l, COD 32.00-1,088.00 mg/l ปริมาณตะกั่วในสาหราย 0.018-53.95 μg/g และตะกั่วในตะกอน 1.95-34.53
μg/g พบเปอรเซนตองคประกอบของแพลงกตอนพืช division Chrysophyta มีคาโดยเฉลี่ยมากที่สุดถึง 83.01% และ
สาหรายยึดเกาะใน division Chrysophyta พบเปอรเซนตองคประกอบโดยเฉลี่ยมากที่สุด 87.5% จากผลการศึกษาพบวา
Chlorella vulgaris, Chlamydomonas, Cryptomonas, Euglena acus, E geniculata, Phacus acuminata, Navicula และ
Oscillatoria tenuis สามารถใชเปนแนวทางในการเฝาระวังมลภาวะในคลองแมขา และจากการเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
คุณภาพน้ําของไทย น้ําในคลองแมขาจัดอยูในประเภท 5 ซึ่งจะใชไดเฉพาะเพื่อการคมนาคม
Biodiversity of Algae, Contamination of Lead in Algae and Sediment and their Relation
to Water Quality in Mae-Kha, Canal, Chiang Mai Province
W. Sirirattanawarangkul (Graduate Student), S. Traichaiyaporn1 (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District Chiang Mai 50202

This is the result of study in Mae-Kha canal in 1999. Water and phytoplankton samples were collected at
4 sites once a month for one year. Phytoplankton comprised 35 genera and 55 species (Chlorophyta
20.05%, Cyanophyta 47.97%, Chrysophyta 15.28%, Cryptophyta 7.68% and Euglenophyta 9.02%) and
benthic algae comprised 36 genera and 54 species from 5 divisions (Chlorophyta 9.72%, Cyanophyta
48.22%, Chrysophyta 36.58%, Cryptophyta 1.12% and Euglenophyta 4.36%). The abundant
phytoplankton and benthic algae were as follows: Chlorella vulgaris, Scenedesmus, Oscillatoria,
Navicula, Nitzschia, Euglena, and Cryptomonas. Some physico-chemical parameters were water
temperature 20.90 -32.50 0C, EC 196.00-957.00 μs/cm, TDS 98.00-478.50 mg/l, TSS
0.08-8.20 mg/l, pH 6.50-10.40, hardness 30.00-65.00 mg/l, DO 2.30 –7.00 mg/l, BOD5
4.00-15.00mg/l and COD 32.00-1,088.00 mg/l. Lead uptake in benthic algae was 0.018-53.95 μg/g and
lead contamination in soil sediment was 1.95-34.53 μg/g. The highest average percent algal composition
of any division of phytoplankton was 83.01% for the division Chrysophyta. Benthic algae had a
maximum percent algal composition of 87.5%. From this study, Chlorella vulgaris, Chlamydomonas,
Cryptomonas, Euglena acus, E. geniculata, Phacus acuminata, Navicula, Oscillatoria tenuis can be
recommended for biomonitoring of water pollution in Mae-Kha canal. According to water quality
standards of Thailand, the Mae-Kha canal at the time of study was class 5, which means it is suitable
only for navigation.
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ความหลากหลายของแพลงกตอนพืชและคุณภาพน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมงัดสมบูรณชล
ธํารงค ปรุงเกียรติ (นักศึกษา), ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202

การศึกษาความหลากหลายของแพลงกตอนพืชและคุณภาพน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมงัดสมบูรณชล
ตั้งแตเดือนสิงหาคม
2540-กรกฎาคม 2541 โดยเก็บตัวอยางเดือนละ 1 ครั้ง ที่ระดับความลึก 0.3, 5 และ 10 เมตร พบแพลงกตอนพืช 6
division 42 genera คือ division Chlorophyta, Chrysophyta, Cyanophyta, Euglenophyta, Pyrrophyta และ Cryptophyta
แพลงกตอนพืชที่พบมาก ไดแก Cylindrospermopsis raciborski Wolsz., Lyngbya lemnetica Lemmermann., Staurastrum
gracile Ralfs. Cyclotella sp., Melosira granulata (Ehrenberg) Ralfs., Cryptomonas sp., Euglena hemichromata และ
Perridinium sp. สําหรับคุณภาพน้ําทางกายภาพ พบวาความลึกของน้ํา 9.50-38.0 เมตร secchi depth 1.35-3.96 เมตร
และอุณหภูมิน้ํา 24.0-32.5°C สวนคุณภาพน้ําทางเคมีบางประการพบคาตางๆ ดังนี้ alkalinity 44.7-64.0 mg/l as
CaCO3, pH 6.8-9.1, conductivity 101.0-254.4 μS/cm, DO 0.3-8.2 mg/l, BOD5 0-3.7 mg/l, ปริมาณสารอาหาร
NO3-N 0-0.1 mg/l, NH3-N นอยกวา 0.02-0.2 mg/l, PO4-P มีคานอยกวา 0.03 mg/l และปริมาณคลอโรฟลล เอ มี
คา 5.92x10-2-17.76x10-2 μg/l จึงจัดเปนแหลงน้ําที่มีคุณภาพดีสามารถนําไปใชในการอุปโภค สวนในการบริโภคตอง
ผานกระบวนการการทําน้ําประปากอน
Diversity of Phytoplankton and Water Quality
in the Reservoir of Mae Ngat Somboonchol Dam
T. Proongkiat (Graduate Student), S. Traichaiyaporn (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202

Diversity of phytoplankton and water quality in the reservoir of Mae Ngat Somboonchol dam were
studied. Phytoplankton and water samples were collected once a month at the depth of 0.3, 5 and 10
meters and examined continuously for 12 months from August 1997 to July 1999. Species of
phytoplankton found belong to 42 genera in 6 divisions: Chlorophyta, Chrysophyta, Euglenophyta,
Pyrrophyta and Cryptophyta. Cylindrospermopsis raciborski Wolsz., Lyngbya limnetica Lemmerman.,
Staurastrum gracile Ralfs., Cyclotella sp., Melosira granulata (Ehrenberg) Ralfs., Cryptomonas sp.,
Euglena hemichromata and Perridinium sp. were common species found. Results of parameters for the
water quality were as follows. For the physical parameters, water depth: 9.50-38.0 meters; secchi depth:
1.35-3.96 meters, water temperature: 24.0-32.5 °C. For the chemical parameters, alkalinity: 44.7-64.0
mg/l as CaCO3, pH: 6.8-9.1, conductivity: 101.0-254.4 μS/cm, DO: 0.3-8.2 mg/l, BOD5: 0-3.7 mg/l,
NO3-N: 0-0.1 mg/l, NH3-N: less than 0.02-0.2 mg/l, PO4-P: less than 0.03 mg/l and chlorophyll a: 5.92 x
10-2 - 17.76 x 10-2 μg/l. The water quality was fair enough for household using, however, for drinking
purpose, the purifying process was needed.

61

บทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 5
8-11 ตุลาคม 2544 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

ความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนพืชและสาหรายยึดเกาะและสหสัมพันธเชิงอาหาร
ในปลากินพืชบางชนิด ในอางเก็บน้ําเขื่อนแมงัดสมบูรณชล
พรศิริ ตูลารักษ (นักศึกษา), ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนพืชและสาหรายยึดเกาะ และสหสัมพันธเชิงอาหารในปลากินพืชบาง
ชนิดในอางเก็บน้ําเขื่อนแมงัดสมบูรณชล ระหวางเดือนตุลาคม 2542 – กันยายน 2543 ผลการศึกษาพบแพลงกตอนพืช
6 divisions 68 species ประกอบดวย Cyanophyta 10 species, Chlorophyta 33 species, Euglenophyta 4 species,
Chrysophyta 14 species, Pyrrophyta 4 species และ Cryptophyta 3 species แพลงกตอนพืชที่พบเปนชนิดเดน ไดแก
Cylindrospermopsis raciboskii Wolosz. และ Lyngbya limnetica Lemmermam และพบ Monoraphidium spp. เปนชนิด
รอง สาหรายยึดเกาะพบทั้งหมด 55 species ใน 3 divisions ไดแก Cyanophyta 18 species, Chlorophyta 7 species และ
Chrysophyta 30 species สาหรายยึดเกาะสวนใหญเปนพวก diatom ชนิดที่พบบอยที่สุด ไดแก Navicula spp., Achnanthes
sp., Cymbella spp., Fragilaria spp. และ Gomphonema spp. สวนสาหรายในทางเดินอาหารปลากินพืชพบ 6 divisions
78 species ประกอบดวย Cyanophyta 8 species, Chlorophyta 29 species, Euglenophyta 4 species, Chrysophyta
33 species, Pyrrophyta 3 species และ Cryptophyta 1 species สาหรายที่พบมากอยางสม่ําเสมอ คือ diatom โดยพบ
Cyclotella sp., Fragilaria spp., Merosila granulata (Ehrenberg) Ralfs. และ Navicula spp. เปนชนิดเดน นอกจากนี้ยังพบ
Trachelomonas hispida (Perty) Stein, T. curta Da Conha. และ Peridinium spp. มากตลอดการเก็บตัวอยาง ในการ
วิเคราะหทางสถิติของสหสัมพันธเชิงอาหารของปลากินพืชกับสาหราย พบวามีความสัมพันธกันในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญยิ่ง
Biodiversity of Phytoplankton and Benthic Algae, and Correlations as Food of
Herbivorous Fish Species in Mae Ngat Somboonchol Dam
P. Tularak (Graduate Student), S. Traichaiyaporn (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202

The biodiversity of phytoplankton and benthic algae as well as correlations as food of some herbivorous
fish species in the reservoir of Mae Ngat Somboonchol dam was studied during the period, October 1999
– September 2000. Phytoplankton belonged to 6 divisions and 68 species as follows: Cyanophyta 10
species, Chlorophyta 33 species, Euglenophyta 4 species, Chrysophyta 14 species, Pyrrophyta 4 species
and Cryptophyta 3 species. The dominant species of phytoplankton were Cylindrospermopsis raciboskii
Wolosz and Lyngbya limnetica Lemmerman,. and Monoraphidium spp. were common species. 3
divisions and 55 species of benthic algae were found: Cyanophyta 18 species, Chlorophyta 7 species and
Chrysophyta 30 species. The majority of the benthic algae were diatoms and the most common genera
were Navicula spp., Achnanthes sp., Cymbella spp., Fragilaria spp. and Gomphonema spp. Algae eaten
by some herbivorous fish species were classified into 6 divisions and 78 species: Cyanophyta 8 species,
Chlorophyta 29 species, Euglenophyta 4 species, Chrysophyta 33 species, Pyrrophyta 3 species and
Cryptophyta 1 species. The most abundant group was the diatoms, which consisted of Cyclotella sp.,
Fragilaria spp., Merosila granulata (Ehrenberg) Ralfs. and Navicula spp. as dominant species, while
Trachelomonas hispida (Perty) Stein, T. curta Da Conha. and Peridinium spp. were common species
during the sampling period. The correlation analysis of herbivorous fishes and algae as food gave
significant and positively correlations.
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การจําแนกชนิดไดอะตอมที่พบบนปะการังเทียม บริเวณอาวขาม เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
ดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบลําแสงสองกราด
อรรชนีย ชํานาญศิลป1 (นักศึกษา), สุนนั ท ภัทรจินดา1 (อาจารยทปี่ รึกษา),
ชัยชาญ มหาสวัสดิ์1, วิชาญ อิงศรีสวาง2 (อาจารยทปี่ รึกษารวม)
1
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
2
กองวิศวประมง กรมประมง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษารายละเอียดของโครงสรางผนังเซลลไดอะตอม ที่เก็บตัวอยางจากผิวของปะการังเทียมที่วางบนพื้นทรายหางชายฝง
ประมาณ 150 เมตร ที่ระดับความลึกของน้ํา 0.5-3 เมตร บริเวณอาวขาม เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เปนเวลา 12 เดือน ตั้งแต
เดือนสิงหาคม 2540 - กรกฎาคม 2541 เพื่อใชในการจําแนกชนิดและจัดลําดับทางอนุกรมวิธาน โดยใชกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบลําแสงสองกราด (Scanning Electron Microscope) ผลการศึกษาขั้นตนสามารถจําแนกชนิดไดอะตอมไดใน
ระดับสกุล โดยพบประมาณ 54 สกุล จัดอยูในกลุม Centrales 20 สกุล ไดแก Actinocyclus, Actinoptychus, Asterolampra,
Asteromphalus, Auliscus, Azpeitia, Biddulphia, Coscinodiscus, Cyclotella, Cymatosira, Glyphodesmis, Lampriscus,
Odontella, Paralia, Plagiogramma, Podosira, Psammodiscus, Thalassiosira, Triceratium และ Trigonium กลุม Pennales
34 สกุล โดยพบ Araphid diatom 11 สกุล: Ardissonea, Asterionella, Asterionellopsis, Grammatophora, Lancineis,
Licmophora, Neohuttonia, Perissonoe, Podocystis, Rhabdonema, Thalassionema และ Raphid diatom 23 สกุล:
Achnanthes, Amphora, Auricula, Bacillaria, Caloneis, Campylodiscus, Climaconeis, Cocconeis, Diploneis, Donkinia,
Epithemia, Gyrosigma, Lyrella, Mastogloia, Navicula, Nitzschia, Plagiodiscus, Plagiotropis, Pleurosigma,
Psammodictyon, Raphoneis, Surirella และ Trachyneis
Identification of Diatoms from an Artificial Reef Surface at Ao Kham, Samet Island,
Rayong Province, Using a Scanning Electron Microscope
A. Chamnansinp1 (Graduate Student), S. Patharajinda1 (Thesis Advisor),
C. Mahasawasde1, V. Ingsrisawang2 (Thesis Co-advisor)
1
Department of Marine Science, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Jatujak, Bangkok 10900
2
Fisheries Engineering Division, Department of Fisheries, Jatujuk, Bangkok 10900

In order to identify the characteristics of cell walls of diatoms collected from an artificial reef surface, a
Scanning Electron Microscope (SEM, JEOL JSM-35CF) was used. Artificial reefs were installed on the
sand bed at water depths of 0.5 to 3 m, 150 meter from the beach of Ao Kham, Samet Island, Rayong
province (Gulf of Thailand, East Coast). Diatom specimens were collected monthly from August 1997 to
July 1998. The preliminary results indicated that there were 54 genera of diatoms. They consisted of 20
genera with the Centrale pattern and 34 genera with the Pennale pattern (11 with Araphid structure and
23 with Raphid structure). Genera with the Centrale pattern were Actinocyclus, Actinoptychus,
Asterolampra, Asteromphalus, Auliscus, Azpeitia, Biddulphia, Coscinodiscus, Cyclotella, Cymatosira,
Glyphodesmis, Lampriscus, Odontella, Paralia, Plagiogramma, Podosira, Psammodiscus, Thalassiosira,
Triceratium and Trigonium. Genera with the Pennale pattern consisted of 11 with Araphid structure, i.e.,
Ardissonea, Asterionella, Asterionellopsis, Grammatophora, Lancineis, Licmophora, Neohuttonia,
Perissonoe, Podocystis, Rhabdonema and Thalassionema, and 23 with Raphid structure, i.e.,
Achnanthes, Amphora, Auricula, Bacillaria, Caloneis, Campylodiscus, Climaconeis, Cocconeis,
Diploneis, Donkinia, Epithemia, Gyrosigma, Lyrella, Mastogloia, Navicula, Nitzschia, Plagiodiscus,
Plagiotropis, Pleurosigma, Psammodictyon, Raphoneis, Surirella and Trachyneis.
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การศึกษาชนิดและปริมาณแพลงกตอนในแมน้ําแควนอย จังหวัดพิษณุโลก
ทิวาวรรณ นวลตา1 (นักศึกษา), วิทย ธารชลานุกจิ 2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
คณะเกษตรศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก อ.เมือง พิษณุโลก 65000
2
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาชนิดและปริมาณแพลงกตอนในแมน้ําแควนอย จังหวัดพิษณุโลก โดยทําการเก็บตัวอยางทุก 2 เดือน รวม 6 ครั้ง
จาก 5 สถานี ไดแก บานนาหิน บานหวยดี บานคันโชง บานทางาม และบานไผคอม ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2542 - เมษายน
2543 และวิเคราะหคุณสมบัติของน้ําทางกายภาพและเคมีดังนี้ อุณหภูมิ ความขุน ความโปรงแสง ปริมาณออกซิเจน
ที่ละลายในน้ํา การนําไฟฟา ความเปนกรด-ดาง ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ําทั้งหมด ความกระดาง ความเปนดาง ปริมาณ
ไนเตรทและฟอสเฟต ผลการศึกษาพบวา ชนิดของแพลงกตอนที่พบมี 133 ชนิด จัดเปนแพลงกตอนพืชทั้งหมด 6 ไฟลัม
82 ชนิด Pyrrhophyta มีปริมาณมากที่สุด รองลงมา ไดแก Bacillariophyta, Cyanophyta, Chlorophyta,
Euglenophyta และ Chrysophyta ตามลําดับ แพลงกตอนสัตวพบทั้งหมด 4 ไฟลัม 51 ชนิด Rotifera มีปริมาณ
มากที่สุด รองลงมา ไดแก Arthropoda, Protozoa และ Mollusca ตามลําดับ การเปลี่ยนแปลงปริมาณแพลงกตอนเฉลี่ย
ในรอบป พบวาทั้งแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตวมีปริมาณเฉลี่ยสูงที่สุดในเดือนเมษายน ทั้งนี้ปริมาณแพลงกตอนพืช
เฉลี่ย ในแตละสถานีมีความแตกตางกัน โดยพบวา Pyrrhophyta และ Euglenophyta พบมากในสถานีที่ 2
Bacillariophyta และ Cyanophyta พบมากในสถานีที่ 4 Chlorophyta และ Chrysophyta พบมากในสถานีที่ 5
สวนปริมาณแพลงกตอนสัตวเฉลี่ย พบมากในสถานีที่ 5 ความสัมพันธระหวางปริมาณแพลงกตอนพืชและสัตวรวมทั้งหมดกับ
คุณภาพน้ํา พบวามีความสัมพันธในทางเดียวกับอุณหภูมิ การนําไฟฟา ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ําทั้งหมด
ความกระดาง และความเปนดาง จากการศึกษาสรุปวา แมน้ําแควนอยมีความอุดมสมบูรณนอย แตคุณภาพน้ําสวนใหญยังอยูใน
สภาพดี และเหมาะสมตอการเพิ่มปริมาณของแพลงกตอน จึงควรมีมาตรการในการอนุรักษแมน้ําใหอยูในสภาพที่ดีเพื่อ
ประโยชนตอทรัพยากรทางน้ําตอไป
Species Composition and Abundance of Plankton in the Khwae Noi River,
Phitsanulok Province
T. Nuanta1 (Graduate Student), W. Thanchalanukit2 (Thesis Adviser)
Faculty of Agriculture, Natural Resources and Environmental Science, Naresuan University,
Muang District, Phitsanulok 65000
2
Faculty of Fishery, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

1

The purpose of this study was to measure the abundance of plankton in the Khwae Noi River,
Phitsanulok province. Studies were made every two months for one year from June 1999 through to
April 2000 at five selected stations, namely Ban Nahin, Ban Huawdee, Ban Kanchong, Ban Tangam
and Ban Phaikom. Besides the abundance of plankton, the physical qualities of water, such as
temperature, turbidity, transparency, dissolved oxygen, conductivity, pH, total dissolved solids,
hardness, alkalinity, nitrate and phosphate, were also investigated. It was found that there were
133 species of plankton, which comprised 6 phyla and 82 species of phytoplankton and 4 phyla and
51 species of zooplankton. Of the phytoplankton, Pyrrhophyta was the most abundant followed by
Bacillariophyta, Cyanophyta, Chlorophyta, Euglenophyta and Chrysophyta. Of the zooplankton, Rotifera
was the most abundant followed by Arthropoda, Protozoa and Mollusca. Both phytoplankton and
zooplankton were abundant in the month of April. The average number of plankton at each station
differed. More Pyrrhophyta and Euglenophyta were found than any other plankton at station # 2. More
Bacillariophyta and Chrysophyta were found than other plankton at station # 5 while more
zooplankton was found at station # 5. Phytoplankton and zooplankton were related to temperature,
conductivity, total dissolved solids, hardness and alkalinity of the water. It can be concluded that the
quality of Khwae Noi River is low but it can still support phytoplankton and zooplankton .
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การใชความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนพืชตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ในสระเก็บน้ําพระราม 9 จังหวัดปทุมธานี
สิรแิ ข พงษสวัสดิ1์ (นักศึกษา), สมพงษ ธรรมถาวร2 (อาจารยที่ปรึกษา), ยุวดี พีรพรพิศาล2, ณัฏวุฒิ ธานี1 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
สาขาวิชาชีววิทยา สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50202

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนพืช และคุณภาพน้ําในสระเก็บน้ําพระราม 9 จังหวัดปทุมธานี จํานวน
2 สระ ระหวางเดือนกุมภาพันธ 2543 - มกราคม 2544 พบแพลงกตอนพืชทั้ง 2 สระ สามารถจัดจําแนกไดรวมทั้งสิ้น
6 divisions 11 orders 28 families 57 genera และ 92 species คุณภาพน้ําในสระเก็บน้ําที่ 1 เมื่อจัดตามระดับสารอาหาร
อยูในระดับสารอาหารปานกลาง (mesotrophic) แพลงกตอนพืชที่สามารถใชเปนดัชนีบงชี้แหลงน้ําที่มีสารอาหารปานกลาง
คือ Peridinium sp.1, Cylindrospermopsis raciborskii (Wolosz) Seenayya & Subba และ Ceratium hirundinella
(O.F.Muell) Dujardin ในสระเก็บน้ําที่ 2 อยูในระดับสารอาหารนอย (oligotrophic) จนถึงสารอาหารปานกลาง
(mesotrophic) แพลงกตอนพืชที่สามารถใชเปนดัชนีบงชี้แหลงน้ําที่มีสารอาหารนอยจนถึงปานกลาง คือ Staurastrum sp.,
Peridinium sp. 2 และ Navicula sp. และเมื่อจัดคุณภาพน้ําในสระเก็บน้ําพระราม 9 ทั้งสองสระ ตามมาตรฐานคุณภาพ
น้ําผิวดินจัดอยูในประเภท 2 ซึ่งสามารถใชประโยชนเพื่อการอุปโภคบริโภคได โดยตองผานการบําบัดที่เหมาะสมกอน
The Use of Phytoplankton Biodiversity for Monitoring Water Quality in Rama IX Lake,
Pathumthani Province
1

S. Pongswat1 (Graduate Student), S. Thammathaworn1 (Thesis Advisor), Y. Peerapornpisal2, N. Thanee1 (Thesis Co-advisor)
School of Biology, Institute of Science, Suranaree University of Technology, Muang District, Nakhon Ratachasima
30000, 2 Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202

A study of the biodiversity of phytoplankton was conducted in order to monitor water quality in two
lakes of Rama IX Lake, Pathumthani Province, Thailand, from February 2000 to January 2001.
Phytoplankton was found in both lakes and was classified into 6 divisions, 11 orders, 28 families,
57 genera and 92 species of phytoplankton. Assessment of water quality indicated that the first lake was
mesotrophic. The phytoplankton which could be used to indicate mesotrophic status were Peridinium sp.
1, Cylindrospermopsis raciborskii (Wolosz) Seenayya & Subba and Ceratium hirundinella (O.F. Muell)
Dujardin. The second lake was oligotrophic to mesotrophic. The phytoplankton, which could be used to
indicate oligotrophic to mesotrophic status, were Staurastrum sp., Peridinium sp. 2 and Navicula sp.
Considering the water quality of both lakes as classified by surface water quality standards of Thailand,
the water in Rama IX lake could be placed in the second category, i.e., relatively clean for house hold
consumption after being properly treated.
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ความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนและความสัมพันธกับปจจัยสิ่งแวดลอม
ในระบบนิเวศแหลงน้ําไหลของลุมน้ําลําพระเพลิง
ณภัทร นอยน้าํ ใส (นักศึกษา), ณัฐวุฒิ ธานี (อาจารยที่ปรึกษา), สมพงษ ธรรมถาวร,มนู โอมะคุปต (อาจารยที่ปรึกษารวม)
สาขาวิชาชีววิทยา สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี อ.เมือง นครราชสีมา 30000

การศึกษาความหลากหลายของแพลงกตอนและความสัมพันธกับปจจัยสิ่งแวดลอม จากกลุมตัวอยาง 13 สถานี ในระบบ
นิเวศแหลงน้ําไหลเขตพื้นที่ลุมน้ําลําพระเพลิง ประกอบดวย ลําพระเพลิง ลําสําลาย ลําเชียงสา ลํานางแกว คลองกุม และ
คลองกี่ ระหวางเดือนมกราคม - ธันวาคม 2542 พบวาปจจัยดานสัณฐานวิทยาของแหลงน้ําแปรผันตามฤดูกาล คุณสมบัติ
ทางกายภาพและเคมีของน้ําไดรับอิทธิพลจากความแตกตางของปจจัยสิ่งแวดลอมดานลุมน้ํายอย การใชประโยชนที่ดินและ
ฤดูกาล แพลงกตอนพืชที่สํารวจพบทั้งหมด 109 สปชีส ประกอบดวย สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน 9 สกุล 11 สปชีส สาหราย
สีเขียว 10 สกุล 28 สปชีส ยูกลีนอยด 5 สกุล 14 สปชีส ไดอะตอม 20 สกุล 52 สปชีส และไดโนแฟลเจลเลต 3 สกุล
4 สปชีส ไดอะตอม Fragilaria sp. (1) มีความถี่สูงสุด ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนพืช (H’)
เทากับ 0.5044 โดยอุณหภูมิของน้ําเปนปจจัยสําคัญที่สุดที่มีอิทธิพลตอความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนพืช
แพลงกตอนสัตวที่สํารวจพบทั้งหมด 36 สปชสี  ประกอบดวย โรติเฟอร 8 สกุล 23 สปชีส คลาโดซีราน 5 สกุล 7 สปชีส
โคพิพอด 4 สกุล 6 สปชีส โรติเฟอร Brachionus calyciflorus Pallas มีความถี่สูงสุด ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ
ของแพลงกตอนสัตว (H′) เทากับ 0.1804 โดยบีโอดีของน้ําเปนปจจัยสําคัญที่สุดที่มีอิทธิพลตอความหลากหลายทางชีวภาพ
ของแพลงกตอนสัตว
Plankton Biodiversity and Relationships to Environmental Factors in the Lotic Ecosystem
of Lam Phra Phloeng Watershed
N. Noinumsai (Graduate student), N. Thanee (Thesis Advisor), S. Thammathaworn, M. Omakupt (Thesis Co-advisor)
School of Biology, Institute of Science, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima 30000

Plankton biodiversity and their relationships to environmental factors in the lotic ecosystem of Lam Phra
Ploeng watershed was investigated from 13 sampling stations from January to December 1999. All
stations were in Lam Phra Ploeng, Lam Sam Lai, Lam Nang Kaew, Klong Koom and Klong Kae
streams. This study found that the morphology of the streams varied seasonally and that physical and
chemical factors of the water were influenced by substreams, land use and seasonal changes. A total of
109 species of phytoplankton were identified: 9 genera and 11 species of blue-green algae; 10 genera and
28 species of green algae; 5 genera and 14 species of euglenoids; 20 genera and 52 species of diatoms;
and 3 genera and 4 species of dinoflagellates. Fragilaria sp. (1) was the most common species.
Phytoplankton biodiversity index (H’) was 0.5044. Temperature was the most important influence on
phytoplankton biodiversity. A total of 36 species of zooplanktons were identified:
8 genera and 23 species of rotifers; 5 genera and 7 species of cladocerans; and 4 genera and 6 species of
copepods. Brachionus calyciflorus Pallas was the most common species. The zooplankton biodiversity
index (H’) was 0.1804. BOD loading was the most important influence on zooplankton biodiversity.
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การเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในมหายุคซีโนโซอิกในประเทศไทย
พอล เจ โกรดิ1, จงพันธ จงลักษมณี2 และประมุข เพ็ญสุต1
1
สาขาวิชาชีววิทยา สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี อ.เมือง นครราชสีมา 30000
2
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี อ.เมือง นครราชสีมา 30000

การสํารวจและศึกษาซากพืชดึกดําบรรพในประเทศไทย สามารถใหขอมูลและความรูเกี่ยวกับความหลากหลายของพืช ที่
เปลี่ยนไปตามกาลเวลา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและสภาวะแวดลอมดวย โดยไดเริ่มสํารวจและเก็บตัวอยาง
ตั้งแตเดือนมกราคม 2542 ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแกน กาฬสินธุ มุกดาหาร กระบี่ พะเยา และลําพูน ซึ่งแหลง
สํารวจสวนใหญมีอายุสมัยไมโอซีน-ไพลสโตซีน ยกเวนแหลงกาฬสินธุและมุกดาหารมีอายุปลายยุคจูแรสซิก และแหลงกระบี่
คาดวาเกิดในตนยุคเทอรเชียรี่ การศึกษาตัวอยางไมกลายเปนหิน พบวาสมัยโอลิโกซีน-ไพลสโตซีน มีพืชแองกิโอสเปรม
อยางนอย 9 ชนิด และในยุคปลายยุคจูแรสซิกมีพืชจิมโนสเปรม 2 ชนิด ซากใบไมที่พบในเหมืองลิกไนตสมัยไมโอซีน
ประกอบดวย พืชใบเลี้ยงคูหลายชนิด ใบเลี้ยงเดี่ยว (ปาลม) และจิมโนสเปรม (แทคโซดีเอซีอี ไซเอโดพิทีเอซีอี) ที่แหลง
กระบี่ หินชุดเทอรเชียรีประกอบดวย หินทรายและหินกรวดที่เกิดจากธารน้ําในชวงลาง และพบหอยสองฝาอยูบาง ชวงกลาง
ของหินชุดนี้มีซากดึกดําบรรพมากและเปนหินที่เกิดในทะเลสาบประกอบดวย หินโคลน หินดินดาน มีชั้นถานลิกไนต และ
หินปูนมีหอยขมแทรกสลับ ไดคนพบซากดึกดําบรรพมีกระดูกสันหลัง กระดองเตา ปลา หอยสองฝา และหอยขม ในชั้นหิน
ที่พบซากพืชดึกดําบรรพดวย ชวงบนของหินชุดเทอรเชียรี่ประกอบดวย หินโคลนและหินดินดานที่เกิดในทะเลสาบ และพบ
ชั้นหินทรายและหินกรวดมนที่เกิดจากเคลื่อนไถลแทรกสลับอยูดวย ปาดึกดําบรรพสมัยเทอรเขียรี่ของแหลงกระบี่และสมัย
ไมโอซีน-ไพลสโตซี่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบดวย ไมใบเลี้ยงคูเปนสวนใหญและมีพวกปาลมบาง สวนปาสมัย
ไมโอซีนของแหลงลําพูนประกอบดวย จิมโนสเปรม (สวนใหญเปนพวกแทคโซดีเอซีอี) และไมใบเลี้ยงคู
Changes in Plant Diversity Over Geologic Time During the Cenozoic in Thailand
P.J. Grote1, C. Chonglakmani2 and P. Benyasuta1
School of Biology, Institute of Science, Suranaree University of Technology, Muang District,
Nakhon Ratchasima 30000
2
School of Geotechnology, Institute of Engineering, Suranaree University of Technology,
Muang District, Nakhon Ratchasima 30000

1

Collection and study of plant fossils in Thailand is providing knowledge of plant diversity changes over
time as well as climatic and environmental changes. Since January 1999, collecting trips have been
made to fossil localities in Nakhon Ratchasima, Chaiyaphum, Khon Kaen, Kalasin, Mukdahan, Krabi,
Phayao and Lamphun. Based on geologic and stratigraphic evidence, all the sites appear to be OligocenePleistocene in age, except those in Kalasin and Mukdahan, which are thought to be Late Jurassic, and the
site in Krabi, which may be early Tertiary. Thin sections of silicified wood have shown at least 9 species
of angiosperms from the Miocene-Pleistocene and 2 species of gymnosperms from Late Jurassic
deposits. Leaf compressions (some with preserved cuticle), gymnosperm cones, and seeds from Tertiary
lignite mines show many species of dicots, as well as monocots (palm), and gymnosperms (Taxodiaceae,
Sciadopityaceae). At Krabi, the Tertiary sequences consist of fluvial sandstones and conglomerates
containing scattered bivalves in the lower part. The middle part is fossiliferous and comprises lacustrine
mudstones and shales with lignites and limestone beds containing gastropods. Vertebrate bones,
including turtle and fish bones, bivalves, and gastropods have been found in the same mudstone layers as
plant fossils. The upper part consists of lacustrine mudstones with frequent intercalations of sandstones
and conglomerates interpreted as debris flow deposits. It contains several gastropod and bivalve beds
intercalated in the mudstones. The ancient forests during the Tertiary in Krabi as well as during the
Miocene-Pleistocene in Northeast Thailand, at least near the sites of fossil deposition, consisted mostly
of dicot trees with some palms, whereas the Tertiary forests in Lamphun comprised both gymnosperm
(mostly Taxodiaceae) and dicot trees.
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สํารวจความหลากหลายของชนิดพรรณไมมีทอและการกระจายของพรรณไมทางภูมิศาสตร
ณ อุทยานแหงชาติดอยหลวง
วิไลวรรณ อนุสารสุนทร1, พงษอินทร รักอริยะธรรม2, เจ. เอฟ. แม็กเวล1, สตีเฟน เอลเลียต1, รุงชล คุณารักษ2,
ไซมอน การดเนอร1, พินดา สิทธิสนุ ทร1, เกริก ผักกาด1 และปราณี ปาลี1
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202
2
ภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202

การสํารวจตรวจสอบสังคมพืชในอุทยานแหงชาติดอยหลวง โดยใชวิธีการตาง ๆ รวมกัน คือ การเดินเก็บตัวอยาง การวาง
แปลงสํารวจตามหลักนิเวศวิทยา การทําแผนที่ภาคพื้นดิน และการวิเคราะหโดยใชภาพถายทางดาวเทียม พบวามีพืช 1,144
ชนิด เปนไมยืนตน 374 ชนิด ไมยืนตนขนาดเล็ก (treelet) 112 ชนิด ไมพุม 44 ชนิด ไมเถาวัลย 69 ชนิด ไมเลื้อย 95
ชนิด และไมลําตนออน 450 ชนิด มี 2 ชนิดที่พบเปนครั้งแรกในประเทศไทย คือ Tetrastigma apiculalum Gagnep.,
Polygonatum kingianum Coll. & Hemsl. จากการวางแปลงสํารวจ 57 แปลง ในปาทุกประเภท ซึ่งครอบคลุมเนื้อที่ 183 ไร
(29.28 ha) พบวามีพรรณไมยืนตน 294 ชนิด ความหลากหลายของพรรณไมยืนตนสูงสุดในปาดิบชื้นทั้งในแงของความ
อุดมสมบูรณของชนิด (217 ชนิด 74.8%) และในแงของพืชหายากซึ่งใชเกณฑที่พบนอยกวารอยละ 5 จากแปลงสํารวจ
ทั้งหมด (50 ชนิด 57.5%) เนื้อที่อุทยานที่เปนปาปกคลุมรอยละ 75.2 แตมีปาเพียงรอยละ 33.8 ของจํานวนนี้ที่อยูใน
สภาพดี ปาดิบชื้นเปนพื้นที่รอยละ 4.6 (53.4 กม2) รอยละ 20.2 ของเนื้อที่มีความชื้นเพียงพอสําหรับปาแบบนี้ บริเวณ
ดังกลาวมีปรากฏอยูหนาแนนดานตะวันออกเฉียงใตของอุทยาน ขณะหยอมปาอื่น ๆ ที่มีความอุดมสมบูรณของชนิดพรรณไม
ยังคงมีอยูแตมักจะเปนหยอมเล็ก ๆ หรืออยูอยางกระจัดกระจายมากเกินไปจนนาวิตกวาระบบนิเวศที่เอื้อเชนนี้จะดํารงอยู
ไมได ถาไมมีมาตรการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
The Diversity and Geographical Distribution of Vascular Plants
in Doi Luang National Park, Chiang Rai
V. Anusarnsunthorn1, P. Rakariyatham2, J. F. Maxwell1, S. Elliott1, R. Kunarak2, S. Gardner1,
P. Sidisunthorn1, G. Pakkad1 and P. Palee1
1
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202
2
Department of Geography, Faculty of Social Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202

The plant communities in Doi Luang National Park were investigated using a combination of
opportunistic collection, ecological transect sites, ground mapping & satellite image analysis. 1,144
vascular plant species were enumerated, including 374 trees, 112 treelets, 44 shrubs, 69 woody lianas, 95
vines and 450 herbs. 2 species were recorded for the first time in Thailand-Tetrastigma apiculalum
Gagnep. and Polygonatum kingianum Coll. & Hemsl. 294 tree species were recorded at the 57 transect
sites, which covered a total of 29.28 hectares in all forest types. Tree species diversity was highest in
mature lowland mesic evergreen forest, both in terms of overall species richness (217 species, 74.8%)
and in terms of rare species-defined as species occuring in <5% of all sites (50 species, 57.5%). 75.2% of
the park supports forest cover, but only 33.8% of this total is in good condition. Mature lowland mesic
evergreen forest occupies 4.6% of the park (53.4 km2), which represents 20.2% of the area that could
potentially support this forest type. The remaining 79.8% is currently occupied by other, more degraded
types, chiefly evergreen/bamboo. These areas are currently concentrated in the South-east section of the
park. Elsewhere the remnant species-rich patches are generally too small and too fragmented to maintain
viable ecosystems without significant management input.
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ความหลากหลายของพรรณไมบริเวณวนอุทยานน้ําตกขุนกรณ จังหวัดเชียงราย
ทวีศักดิ์ บุญเกิด1, อบฉันท ไทยทอง1, บุศบรรณ ณ สงขลา1, จิรายุพนิ จันทรประสงค2, รสริน พลวัฒน1,
ปริญญนุช กลิ่นรัตน1, ปยพงษ ราชตา1, สุชาดา วงศภาคํา1 และภาณุ กัมพลานนท3
1
หนวยปฎิบัติการวิจัยพรรณไมประเทศไทย ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330
2
สวนหลวง ร. 9 สุขุมวิท 103 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260
3
วนอุทยานน้ําตกขุนกรณ อ.เมือง เชียงราย 57000

วนอุทยานน้ําตกขุนกรณตั้งอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ประมาณ 18 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูบนเนินเขาและ
ภูเขา ที่ระดับความสูง 625-1,635 ม. จากระดับน้ําทะเล ประกอบดวย ปาเบญจพรรณ และปาดิบเขาต่ํา ในชวงระหวาง
เดือนตุลาคม 2540 - กันยายน 2542 ไดสํารวจและเก็บตัวอยางพืชที่มีเนื้อเยื่อลําเลียงได 1,974 ตัวอยาง ตรวจหาชื่อ
วิทยาศาสตรพบวา มีเฟรนและกลุมใกลเคียงเฟรน 155 ชนิด จิมโนสเปอรม 3 ชนิด และไมดอก 530 ชนิด ในจํานวนนี้มี
ชนิดและพันธุใหมของประเทศไทย คือ Selaginella ciliaris (Retz.) Spring, Dendrobium denudans D. Don, Dillenia
scabrella (D.Don) Wall. และ Bauhinia ornata Kurz var. subumbellata (Pierre ex Gagnep.) K. & S.S. Larsen สวน
Olax sp. คาดวาจะเปนพืชชนิดใหมของโลก
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, Panu Kumpalanon3
1Plants of Thailand Research Unit, Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330
2Suan Luang Rama IX, Sukhumvit 103 Road, Praves, Bangkok 10260
3Khun Korn Waterfall Forest Park, Muang District, 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 at 625 to 1,635 metres above mean sea level. Mixed
deciduous and lower montane forests are the main forest types found in the park. Surveying for and
collection of botanical specimens was conducted from October 1997 to September 1999. One thousand,
six hundred and ninety-four (1,974) specimens of vascular plants were collected. So far, 155 species of
pteridophytes, 3 species of gymnosperms and 530 species of flowering plants have been determined.
Selaginella ciliaris (Retz.) Spring, Dendrobium denudans D. Don and Dillenia scabrella (D.Don) Wall.
are newly recorded species and Bauhinia ornata Kurz var. subumbellata (Pierre ex Gagnep.) K. & S.S.
Larsen is a newly recorded variety for Thailand. In addition, an Olax sp. is expected to be new to science.
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ความหลากหลายของไบรโอไฟตบริเวณยอดเขาหลวง อุทยานแหงชาติน้ําตกหวยยาง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
สหัช จันทนาอรพินท (นักศึกษา), ทวีศักดิ์ บุญเกิด (อาจารยที่ปรึกษา), อบฉันท ไทยทอง (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การศึกษาความหลากหลายของไบรโอไฟต บริเวณยอดเขาหลวง อุทยานแหงชาติน้ําตกหวยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ที่ความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,000-1,200 เมตร ระหวางเดือนตุลาคม 2543 - มิถุนายน 2544 เก็บตัวอยางไดทั้งสิ้น
425 หมายเลข จากการศึกษาเบื้องตนสามารถจัดจําแนกไดเปน มอสส 19 ชนิด ลิเวอรเวิรต 38 ชนิด (ทัลลอยดลิเวอรเวิรต
5 ชนิด และลีฟฟลิเวอรเวิรต 33 ชนิด) และฮอรนเวิรต 1 ชนิด ในจํานวนนี้พบวาลีฟฟลิเวอรเวิรต 3 ชนิด เปนชนิดที่พบ
ครั้งแรกในประเทศไทย คือ Drepanolejeunea dactylophora (Gott., Lindenb. & Nees) Schiffn., Plagiochilion oppositus
(Reinw., Blume & Nees) S. Hatt. และ Spruceanthus semirepandus (Nees) Verd. ไดจัดทําคําบรรยายลักษณะ วาดภาพ
ลายเสนประกอบ พรอมทั้งขอมูลทางนิเวศวิทยา ของไบรโอไฟตแตละชนิด งานวิจัยตามโครงการยังมีการเก็บตัวอยางตอไป
จนถึงเดือนธันวาคม 2544 ซึ่งคาดวานาจะพบชนิดอื่นๆ เพิ่มขึ้น
Bryophyte Diversity at the Summit of Khao Luang, Huaiyang 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 Khao Luang, Huaiyang Waterfall National Park, Prachaup Khiri Khan Province
was investigated from October 2000 to June 2001 at elevations ranging from 1,000 to 1,200 meters
above mean sea level. So far, four hundred and twenty-five specimens have been collected. Preliminarily,
19 species of mosses, 38 species of liverworts (5 species of thalloid liverworts and 33 species of leafy
liverworts) and 1 species of hornwort were determined. In addition, three species of leafy liverwort,
namely Drepanolejeunea dactylophora (Gott., Lindenb. & Nees) Schiffn., Plagiochilion oppositus
(Reinw., Blume & Nees) S. Hatt. and Spruceanthus semirepandus (Nees) Verd., are new for Thailand.
Descriptions, line drawings and ecological information of each species were prepared. This research
project will be carried out through to December 2001. It is expected that more species will be found.
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การสํารวจพรรณไมบริเวณริมฝงแมน้ําเหือง อําเภอนาแหว จังหวัดเลย
วีระชัย ณ นคร, ไพศาล ทองสอน, มณฑล นอแสงศรี, สันติ วัฒฐานะ, ปรัชญา ศรีสงา และจรัญ มากนอย
ฝายวิชาการ สํานักวิชาการและวิจัย สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อ.แมริม เชียงใหม 50180

การสํารวจพรรณไมบริเวณริมฝงแมน้ําเหือง อ.นาแหว จ.เลย ซึ่งเปนเขตรอยตอระหวางประเทศไทยและลาว ไดดําเนินการมา
ตั้งแต พ.ศ. 2538 โดยนักพฤกษศาสตร สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จ.เชียงใหม พื้นที่สํารวจครอบคลุม
ประมาณ 46 ตารางกิโลเมตร ที่ระดับความสูงตั้งแต 500-1,400 เมตร สภาพพื้นที่สวนใหญเปนปาดิบเขาและปาเต็งรัง จาก
การศึกษา สามารถรวบรวมตัวอยางพรรณไมไดประมาณ 1,000 ตัวอยาง จัดจําแนกเปน 140 วงศ 300 สกุล ในจํานวนนี้
เปนพืชสมุนไพร 90 ชนิด พืชที่ใชเปนอาหาร 60 ชนิด พืชที่ใชเนื้อไม 40 ชนิด พืชที่มีศักยภาพเปนไมประดับ 70 ชนิด และ
เปนพืชหายากหรือใกลสูญพันธุอีก 50 ชนิด
A Preliminary Survey of Plants Along the Hueng RiverAmphur Naahaew, Loei Province
W. Nanakorn, P. Thongsorn, M. Norsaengsri, S. Wattana, P. Srisanga and J. Marknoi
Technical Section, Technical and Research Office, Queen Sirikit Botanic Gardens, Mae Rim District, Chiang Mai 50180

A survey of plants along the Hueng river in Amphur Naahaew, Loei Province has been conducted since
1995 by botanical staff from Queen Sirikit Botanic Garden (QBG), Chiang Mai Province. The study site
is located at the Thai-Laos border and covers an area of about 46 sq.meters. The vegetation in this area
consists mainly of Hill evergreen forest and Dry dipterocarp forest with altitudes ranging from 500-1,400
m. A total of 1,000 herbarium specimens in 300 genera and 160 families were collected; among these, 90
species were classified as medicinal plants, 60 as food plants, 40 as timber plants, 70 are believed to
possess high potential for developing into ornamental plants, and 50 are identified as rare and
endangered species.
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ความหลากหลายของพรรณพืชบริเวณโตนงาชาง ภาคใตของประเทศไทย
พวงเพ็ญ ศิริรักษ, กิติเชษฐ ศรีดิษฐ, ทวีศักดิ์ ศักดิน์ ิมิต, ลัดดา เอกสมทราเมษฐ, ประกาศ สวางโชติ,
จรัล ลีรติวงศ, สายใจ จรเอียด และนฤมล ตันธนา
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ สงขลา 90112

ศึกษาความหลากหลายของพรรณพืชและสังคมพืชในบริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง จังหวัดสงขลา ระหวางเดือน
เมษายน 2540 - มีนาคม 2542 โดยไดศึกษาในบริเวณซึ่งครอบคลุมสังคมพืชแบบตาง ๆ ไดกําหนดบริเวณและวางแปลง
สํารวจถาวรขนาด 100 x 100 เมตร เพื่อศึกษาโครงสรางและองคประกอบของสังคมพืช สํารวจ ศึกษา และเก็บตัวอยางพืช
เดือนละ 2 ครั้ง แลวนํามาตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร และจัดทําตัวอยางแหงเพื่อเก็บเขาพิพิธภัณฑพืช ศึกษาจํานวน
โครโมโซมของพืชบางชนิด ผลการศึกษาพบพืชที่มีระบบทอลําเลียงทั้งสิ้น 626 ชนิด ใน 364 สกุล และ 119 วงศ สามารถ
ตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตรได 555 ชนิด โดยมีพืชที่พบครั้งแรกในประเทศไทย 1 ชนิด คือ Pachylarnax praecalva Dandy
และพบพืชหายากหลายชนิด สังคมพืชในบริเวณที่ศึกษาสามารถแบงได 5 แบบ คือ 1) สังคมพืชในหุบเขา 2) สังคมพืช
บริเวณสันเขาระดับต่ํา 3) สังคมพืชบริเวณลาดเขาระดับสูง 4) สังคมพืชที่ขนานตามแนวลําหวยและที่อยูในลําหวย และ
5) สังคมพืชบนลานหิน และไดตรวจนับจํานวนโครโมโซมของพืชจํานวน 20 ชนิด ใน 10 สกุล และ 3 วงศ
Biodiversity of Pants at Ton-Nga-Chang, Southern Thailand
P. Sirirugsa, K. Sridith, T. Saknimit, L. Eksomtramage, P. Sawangchote, J. Leerativong,
S. Jornead and N. Tanthana
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112

Biodiversity and communities of vascular plants at Ton-Ngachang Wild life Sanctuary,
Songkhla province, were studied from April 1997 to March 1999. One area was selected to set up a 100
m x 100 m permanent plot for the study of plant community structure and composition. Plant specimens
were collected twice a month. Plants were identified, herbarium specimens prepared and chromosome
counts of some species made. Six hundred and twenty six species of vascular plants belonging to 364
genera and 119 families were collected. Five hundred and fifty five species were identified. One taxon,
Pachylarnax praecalva Dandy, is a new record for Thailand and several taxa are rare plants in Thailand.
The plant communities in the studied areas are classified into five types of vegetation: 1) the lower
hillside and valley, 2) the ridge, 3) the upper hillside, 4) gallery and 5) rock plat form. The chromosome
numbers of 20 species in 10 genera and three families were determined.
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การศึกษาความหลากหลายของพรรณไมในเขตอุทยานแหงชาติภูพาน
ประนอม จันทรโณทัย1, อัจฉรา ธรรมถาวร1, สามารถ มวงไหมทอง2, สุทธิรา ขุมกระโทก1,
จุฬาลักษณ ลาเกิด1 และพิมพวดี พรพงศรุงเรือง1
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง ขอนแกน 40002
2
อุทยานแหงชาติภูพาน สวนอุทยานแหงชาติ กรมปาไม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาความหลากหลายของพรรณไมในเขตอุทยานแหงชาติภูพานตั้งแตเดือนเมษายน 2540-กรกฎาคม 2544 เก็บ
พรรณไมได 1,940 หมายเลข ไดระบุพืชถึงระดับชนิด พบวามีเฟรน 18 วงศ 28 สกุล 52 ชนิด จิมโนสเปรม 2 วงศ 2 สกุล
2 ชนิด พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 20 วงศ 115 สกุล 240 ชนิด และพืชใบเลี้ยงคู 95 วงศ 317 สกุล 530 ชนิด พบพรรณไม
ชนิดใหมของโลก 2 ชนิด คือ กระชายวิสุทธิ์ (Bosenbergia baimaii) และใตใบไทย (Phyllanthus chayamaritae) และคาดวา
เปนชนิดใหมของโลกอีก 3 ชนิด พบพรรณไมที่ไมมีการรายงานมากอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และ
พรรณไมเฉพาะถิ่นหลายชนิด ไดบรรยายลักษณะพืชอยางละเอียดพรอมกับไดบันทึกภาพสีและสไลด จัดเก็บขอมูลในระบบ
ฐานขอมูล และใชในการเขียนโฮมเพจ การศึกษาภูมิประเทศและสังคมพืชจากแปลงตัวอยาง 4 แปลง ของสังคมปาเต็งรัง
พบวามีสังคมยอย 3 แบบ ไดแก สังคมยอยเต็ง-มะคาแต สังคมยอยเต็ง-เหียง และสังคมยอยพลวง-มะพอก ปาเบญจ
พรรณ 1 แปลง เปนสังคมยอยประดู-กระบก และปาดิบแลง 1 แปลง เปนสังคมยอยสมอพิเภก-สานหิ่ง
Study of Plant Diversity in Phu Phan National Park
P. Chantaranothai1, A. Thammathaworn1, S. Moengmhaithong2, S. Khomgratok1,
J. Lakerd1 and P. Pornpongrungrueng1
1
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002
2
Phu Phan National Park, National Park Division, Royal Forest Department, Chatuchak, Bangkok 10900

A study of plant diversity in Phu Phan National Park was conducted between April 1997 and March
2000. A total of 1,940 specimens were collected. Eighteen families, 28 genera and 52 species of ferns, 2
families, 2 genera and 2 species of gymnosperms, 20 families, 115 genera and 240 species of
monocotyledons and 95 families, 317 genera and 530 species of dicotyledons were identified.
Boesenbergia baimaii and Phyllanthus chayamaritae are new to science, three taxa are probably new to
science, several taxa are new to northeastern Thailand and many endemic species were discovered. Plant
materials were described and photographs and slides were also taken. All data are being compiled into a
specimen database which is being prepared in Microsoft Access and will be shown on a Phu Phan
Homepage. Four sample plots, 100 x 100 m, in dry dipterocarp forest and one each in mixed deciduous
and dry evergreen forests, were investigated. The first forest type can be divided into three dominancetypes, the Shorea obtusa-Sindora siamensis type, the Shorea obtusa-Dipterocarp obtusifolius type and
the Dipterocarpus tuberculatus-Parinari anamense type. The second and the third forest types are
Pterocarpus indicus-Irvingia malaya and Terminalia bellirica–Dillenia aurea types, respectively.
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พรรณไมวงศผักปราบในอุทยานแหงชาติภูพาน
วิไลวรรณ มนูศลิ ป (นักศึกษา), ประนอม จันทรโณทัย (อาจารยที่ปรึกษา),
อัจฉรา ธรรมถาวร และสุมนทิพย บุนนาค (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง ขอนแกน 40002

การศึกษาพรรณไมวงศผักปราบในอุทยานแหงชาติภูพานระหวางเดือนตุลาคม 2539 - มีนาคม 2541 พบพรรณไม 6 สกุล
21 ชนิด ไดแก Aneilema herbacum (Roxb.) Wall. ex Kunth., Aneilema sp., Commelina benghalensis L., C. clavata
C.B. Clarke, C. diffusa Burm. f., C. kurzii C.B. Clarke, C. obliqua Ham, Cyanotis axillaris Roem. & Schult.,
C. barbata Don, C. cristata Roem. & Schult., C. villosa Schult., Floscopa scandens Lour., Forrestia griffithii C.B.
Clarke, Murdannia gigantea Brueck., M. medica (Lour.) Hong, M. nudiflora (L.) Brenan., M. scapiflorum (Roxb.)
Royle, M. spectabilis (Kurz) Faden, M. spirata (L.) Bruckner, Murdannia sp.1 and Murdannia sp.2 การศึกษา
กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบจากการลอกผิวและตัดตามขวางแผนใบ กาบใบ และลําตน พบวาลักษณะที่สามารถนํามาใช
จําแนกชนิดพืชได คือ ขน ชนิดปากใบ ลักษณะเซลลในเนื้อเยือ่ ชั้นผิว และในชั้นมีโซฟลล
The Family Commelinaceae in Phu Phan National Park
W. Manusilp (Graduate Student), P. Chantaranothai (Thesis Advisor),
A. Thammathaworn and S. Bunnag (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

A study of the family Commelinaceae in Phu Phan National Park was conducted from October 1996 to
March 1998. There were 6 genera and 21 species; Aneilema herbacum (Roxb.) Wall. ex Kunth.,
Aneilema sp., Commelina benghalensis L., C. clavata C.B. Clarke, C. diffusa Burm. f., C. kurzii C.B.
Clarke, C. obliqua Ham, Cyanotis axillaris Roem. & Schult., C. barbata Don, C. cristata Roem. &
Schult., C. villosa Schult., Floscopa scandens Lour., Forrestia griffithii C.B. Clarke, Murdannia
gigantea Brueck., M. medica (Lour.) Hong, M. nudiflora (L.) Brenan., M. scapiflorum (Roxb.) Royle, M.
spectabilis (Kurz) Faden, M. spirata (L.) Bruckner, Murdannia sp.1 and Murdannia sp.2. An anatomical
study of leaves, leaf sheaths and stems of all species was conducted using the peeling method and cross
sections. Hairs, stomata, epidermal cells and mesophyll cells were found to be useful for classification.
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อนุกรมวิธานพืชเผายอย Barleriinae (Acanthaceae) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
พิทักษ ใจคง (นักศึกษา), ประนอม จันทรโณทัย (อาจารยที่ปรึกษา), อัจฉรา ธรรมถาวร (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง ขอนแกน 40002

ศึกษาอนุกรมวิธานพืชเผายอย Barleriinae ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหวางเดือนกรกฎาคม 2542มิถุนายน 2544 พบพืชในเผายอยนี้ 6 สกุล 17 ชนิด ไดแก Asystasia gangetica, A. salicifolia, Barleria cristata,
B. lupulina, B. prionitis, B. strigosa, Clinacanthus nutans, Codonacanthus pauciflorus, Graptophyllum pictum,
Pseuderanthemum axillare, P. carruthersii, P. couderci, P. graciliflorum, P. parishii, P. reticulatum, P. sp. 1 และ
P. sp. 2 สรางรูปวิธานระบุสกุลและชนิด บรรยายลักษณะพืชอยางละเอียด นําเรณูซึ่งผานและไมผานกรรมวิธีอะซีโตไลซีส
มาศึกษาดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสง และกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบลําแสงสองกราด จําแนกไดเปน 3 กลุม ตาม
ขนาด และ 4 กลุม ตามลวดลายบนผนังชั้นนอก คือ ขนาดใหญมาก ขนาดใหญ และขนาดกลาง และลวดลายแบบ foveolate,
micro-foveolate, perforate และ reticulate ศึกษาสัณฐานวิทยาของเมล็ดและตะขอ พบวารูปราง จํานวน และลวดลายของ
ผิวเมล็ดและตะขอสามารถใชจําแนกพืชได ศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตรของเนื้อเยื่อผิวใบ 16 ชนิด โดยการลอกผิวใบ
พบวาชนิดและจํานวนของปากใบ และชนิดของเซลลซิทโทลิท (cystolith) ชวยจําแนกพืชได
Taxonomy of the Subtribe Barleriinae (Acanthaceae) in Northeastern Thailand
P. Chaikong (Graduate Student), P. Chantaranothai (Thesis Advisor), A. Thammathaworn (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

A taxonomic study of the subtribe Barleriinae (Acanthaceae) in Northeastern Thailand was conducted
between July 1999 and June 2001. Six genera and 17 species were enumerated: Asystasia gangetica,
A. salicifolia, Barleria cristata, B. lupulina, B. prionitis, B. strigosa, Clinacanthus nutans,
Codonacanthus pauciflorus, Graptophyllum pictum, Pseuderanthemum axillare, P. carruthersii,
P. couderci, P. graciliflorum, P. parishii, P. reticulatum, P. sp. 1 and P. sp. 2. Keys to genera and
species and descriptions are provided. Acetolysed and unacetolysed pollen were investigated by using
both light- and scanning electron microscopy. They can be divided into 3 groups based on size and 4
groups based on sculpturing, i.e., very large, large and medium sized, and foveolate, micro-foveolate,
perforate and reticulate. Shape, number and sculpturing of seed and jaculator were found to be useful for
classification. The leaf epidermis of 16 species was investigated by the peeling method. The type and
numbers of stoma and the type of cystolith were found to be good taxonomic characters.
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พืชสกุลหญาลิ้นงู (Hedyotis L.) ในประเทศไทย
คณิต แวงวาสิต (นักศึกษา), ประนอม จันทรโณทัย (อาจารยที่ปรึกษา), อัจฉรา ธรรมถาวร (อาจารยทปี่ รึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง ขอนแกน 40002

ศึกษาพืชสกุลหญาลิ้นงู (Hedyotis L.) ในประเทศไทย ระหวางเดือนสิงหาคม 2541 - ธันวาคม 2543 พบพืชสกุลนี้ 49
ชนิด 3 พันธุ ไดบรรยายลักษณะพืชอยางละเอียด สรางรูปวิธาน และวาดภาพลายเสน ในจํานวนนี้ไดยาย Oldenlandia
kamputensis มาอยูในสกุล Hedyotis และไมสามารถจําแนกชนิดไดจํานวน 13 ชนิด และศึกษาเรณูจํานวน 10 ชนิด ดวย
กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราดและกลองจุลทรรศนแบบใชแสง พบวาเรณูมีลักษณะเปนเม็ดเดี่ยว มีขั้วแบบ
isopolar สมมาตรรัศมี มีชองเปดแบบรองซอนทับกับแบบรู 3-6 ชอง ขนาดของเรณู 10-33 ไมโครเมตร ความหนาของ
ผนังชั้นนอก 1-3 ไมโครเมตร มีลวดลายของผนังที่แตกตางกัน คือ foveolate, perforate, pilate-reticulate, rugulate และ
scabrate ซึ่งชวยในการจัดจําแนกพืชได
The Genus Hedyotis L., in Thailand
K. Wangwasit. (Graduate student), P. Chantaranothai (Thesis Advisor), A. Thammathaworn (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

A study of Hedyotis L. in Thailand was carried out between August 1998 and December 2000. Forty nine
species and three varieties were enumerated. Descriptions, a key to species and varieties, and illustrations
are provided. Oldenlandia kamputensis is transferred to Hedyotis, and 13 species are expected to be new
species. Pollen grains of 10 species were examined by light and scanning electron microscopy. All grains
are monads, are isopolar, have radial symmetry and are 3-6-colporate. Pollen grain sizes range from 10-33
μm. Five differentiated exine sculpturing patterns were observed: foveolate, perforate, pilate-reticulate,
rugulate and scabrate.
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อนุกรมวิธานของพืชเผา Inuleae (Asteraceae) ในประเทศไทย
พิมพวดี พรพงศรุงเรือง (นักศึกษา), ประนอม จันทรโณทัย (อาจารยที่ปรึกษา), อัจฉรา ธรรมถาวร (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง ขอนแกน 40002

ศึกษาพืชเผา Inuleae ในประเทศไทย ระหวางเดือนกรกฎาคม 2542-พฤษภาคม 2544 โดยตรวจสอบและบรรยายลักษณะ
ตัวอยางพรรณไมแหง และตัวอยางพรรณไมจากภาคสนาม สรางรูปวิธานระดับสกุล ชนิด และแบบ ตามลําดับ และศึกษา
เรณูวิทยาดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสงและกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด โดยเตรียมเรณูดวยวิธีอะซิโตไลซิส
อัลคาไลด หรือเขี่ยจากตัวอยางพรรณไมแหง จากการศึกษาพบพืช 4 สกุล 29 ชนิด 2 แบบ เรณูมีรูปรางแบบ subspheroidal
มีชองเปดแบบ tricolporate เรณูมีขนาดเล็ก (15-27.5 μm) หรือขนาดกลาง (22.5-30 μm) ผิวชั้นเอกซีนเปนแบบ
echinate ที่โคนหนามมี perforate จํานวนแถวของหนามที่อยูระหวางชองเปด มี (3-) 4 (-5) แถว หนามยาว 1-5
ไมโครเมตร ลักษณะเรณูไมสามารถใชจําแนกพืชเผานี้ไดในระดับชนิด แตสามารถแบงกลุมของเรณูไดโดยใช รูปราง ขนาด
และจํานวนแถวของหนามที่อยูระหวางชองเปด
Taxonomy of the Tribe Inuleae (Asteraceae) in Thailand
P. Pornpongrungrueng (Graduate Student), P.Chantaranothai (Thesis Advisor),
A. Thammathaworn (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

The plant tribe Inuleae (Asteraceae) in Thailand was studied between July 1999 and May 2001. Dried
and living specimens were examined and described. Keys to genera, species and forms were constructed.
Palynological study was conducted using light and scanning electron microscopy. Pollen was prepared
by acetolysis, alkalide or directly collected from dried specimens. Four genera, 29 species and 2 forms of
the tribe were enumerated. The pollen is subspheroidal and tricolporate. The grains are small (15-27.5
μm) or medium size (22.5-30 μm). The exine is echinate but perforate at the spine base. The number of
rows of spines between apertures is (3-) 4 (-5). Spine length is 1-5 μm. Pollen features do not provide
good taxonomic characters for species identification but species can be divided into groups based on the
shape, size and number of spine rows between apertures.
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พืชสกุลพนมสวรรค (Clerodendrum L.) วงศกะเพรา (Lamiaceae) ในประเทศไทย
จรัล ลีรติวงศ 1 (นักศึกษา), ประนอม จันทรโณทัย 2 (อาจารยที่ปรึกษา), อัจฉรา ธรรมถาวร 2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ สงขลา 90112
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง ขอนแกน 40002

การศึกษาอนุกรมวิธานพืชสกุลพนมสวรรค (Clerodendrum L.) ในประเทศไทย ระหวางเดือนกรกฎาคม 2541 - กรกฎาคม
2543 พบพืชสกุลนี้ในประเทศไทย 35 ชนิด และ 1 พันธุ พรอมบรรยายลักษณะพืชอยางละเอียด สรางรูปวิธาน และวาด
ภาพลายเสน คาดวาเปนพืชที่พบครั้งแรกในประเทศ จํานวน 5 ชนิด ไดแก C. godefroyi, C. cf. hispidum,
C. japonicum, C. myrmecophilum และ C. subscaposum และคาดวาเปนพืชชนิดใหมของโลก 3 ชนิด คือ C. sp. 1,
C. sp. 2 และ C. sp. 3 ศึกษาละอองเรณูของพืชสกุลนี้ จํานวน 28 ชนิด 1 พันธุ ดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสง และกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด พบวาเรณูมีลักษณะเปนเม็ดเดี่ยว สมมาตรแบบรัศมี มีขั้วแบบ isopolar มีชองเปดแบบ
รอง 3 ชอง รูปรางในแนวขั้วแบบรูปกลม รูปรางของเรณู มี 4 แบบ คือ oblate spheroidal, suboblate, prolate spheroidal
และ spherical ขนาดของเรณู 32.5-125 ไมโครเมตร มีลวดลายของผนังชั้นนอกแบบ echinate และผนังหนา 1.25-6
ไมโครเมตร ซึ่งลักษณะสัณฐานวิทยาของเรณูไมสามารถนํามาใชจําแนกชนิด ศึกษา numerical taxonomy จากประชากรพืช
10 ชนิด คือ C. colebrookianum, C. godefroyi, C. infortunatum, C. kaempferi, C. lloydianum, C. paniculatum,
C. penduliflorum, C. schmidtii, C. serratum และ C. villosum ดวยเทคนิคการวิเคราะหปจจัยและการวิเคราะหการจัด
จําแนก โดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยาจํานวน 13 ลักษณะ พบวาประชากรมีความแปรปรวนระหวางกลุมและภายในกลุม
แตกตางกันไมชัด หรือมีไมมากพอ จึงไมสามารถนํามาใชจําแนกชนิดพืชในกลุมพืชที่ศึกษาไดอยางชัดเจน
The Genus Clerodendrum L. (Lamiaceae) in Thailand
1

1

C. Leeratiwong (Graduate Student), P. Chantaranothai 2 (Thesis Advisor), A. Thammathaworn 2 (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hatyai District, Songkhla 90112
2
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

A taxonomic study of the genus Clerodendrum L. in Thailand was carried out between July 1998 and
July 2000. There were 35 species and one variety. Descriptions, a key to species and illustrations were
provided. Five new records of species from Thailand (C. godefroyi, C. cf. hispidum, C. japonicum,
C. myrmecophilum and C. subscaposum) and 3 new species (C. sp. 1, C. sp. 2 and C. sp. 3) are expected.
Pollen morphology of 28 species and 1 variety were studied by using light and scanning electron
microscopes. The pollen was monad, radially symmetric, isopolar, 3-colpate and global in shape in the
polar view. The shapes of pollen grains were oblate spheroidal, suboblate, prolate spheroidal and
spherical. Pollen grain sizes ranged from 32.5 to 125 μm. The exine was echinate and 1.25-6 μm in
width. The pollen data did not provide good taxonomic evidence for species identification. A numerical
taxonomy study was conducted using 10 populations from each of the following species: C.
colebrookianum,
C.
godefroyi,
C.
infortunatum,
C.
kaempferi,
C.
lloydianum,
C. paniculatum, C. penduliflorum, C. schmidtii, C. serratum and C. villosum. Thirteen morphological
characters were analyzed by using factor and discriminant analyses. The results of the numerical
taxonomy study can not be used to classify these species distinctly.
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พืชสกุลยางโอน (Polyalthia Blume) ในประเทศไทย
ภาสกร บุญชาลี1 (นักศึกษา), ประนอม จันทรโณทัย2 (อาจารยที่ปรึกษา), อัจฉรา ธรรมถาวร2 และปยะ เฉลิมกลิน่ 3 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง ขอนแกน 40002
3
ฝายเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900

ศึกษาอนุกรมวิธานพืชสกุลยางโอนในประเทศไทย โดยการออกสํารวจเก็บตัวอยาง และศึกษาตัวอยางพรรณไมแหง ระหวาง
เดือนกันยายน 2541 - ธันวาคม 2543 พบพืชสกุลนี้ในประเทศไทย 28 ชนิด 3 พันธุ (31 แทกซา) ไดแก P. bullata,
P. cauliflora var. desmantha, P. cerasoides, P. cinnamomea, P. clavigera, P. dubia, P. evecta, var. attopeuensis, var.
intermedia และ var. 1, P. glauca, P. jenkinsii, P. jucunda, P. lateriflora, P. lateritia, P. longifolia, P. modesta,
P. motleyana var. glabrescens, P. obliqua, P. obtusa, P. parviflora, P. sclerophylla, P. simiarum, P. socia,
P. stenopetala, P. suberosa, P. viridis, P. sp. A, P. sp. B และ P. sp. C. และ P. sp. D ไมสามารถระบุชนิดได 4 ชนิด
และคาดวาเปนชนิดที่มีการรายงานพบครั้งแรกในประเทศไทย 2 ชนิด ไดแก P. lateritia และ P. obliqua ไดบรรยายลักษณะ
อยางละเอียด พรอมทั้งสรางรูปวิธานจําแนกชนิด และศึกษาเรณูจํานวน 11 ชนิด โดยผานและไมผานกรรมวิธีอะซีโตไลซีส
แลวศึกษาดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสง และกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด ซึ่งสามารถจําแนกเรณูจากลักษณะ
ของลวดลายบนผนังได 5 แบบ คือ scabrate, verrucate, psilate และ echinate, scabrate และ echinate และ verrucate และ
cup-echinate
The Genus Polyalthia Blume in Thailand.
1

P. Bunchalee (Graduate Student), P. Chantaranothai2 (Thesis Advisor), A. Thammathaworn2), P. Chalermglin3(Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Mahasarakham University, Kantarawichai District, Mahasarakham 44150
2
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002
3
Biology Science Research Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research,
Chatuchak, Bangkok 10900

1

A taxonomic study of Polyalthia Blume in Thailand was conducted between September 1998 and
December 2000. Specimens were collected and studied. There were 28 species and three varieties
(31 taxa): P. bullata, P. cauliflora var. desmantha, P. cerasoides, P. cinnamomea, P. clavigera,
P. dubia, P. evecta var. attopeuensis, var. intermedia and var. 1, P. glauca, P. jenkinsii, P. jucunda, P.
lateriflora, P. lateritia, P. longifolia, P. modesta, P. motleyana var. glabrescens, P. obliqua,
P. obtusa, P. parviflora, P. sclerophylla, P. simiarum, P. socia, P. stenopetala, P. suberosa,
P. viridis, P. sp. A, P. sp. B, P. sp. C and P. sp. D. Descriptions and a key to species are provided. Two
species and five taxa are expected to be new records and new species, respectively. Acetolysed and
unacetolysed pollen of 11 taxa were investigated using both light and scanning electron microscopes.
The pollen can be divided into five types based on exine sculpturing.
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อนุกรมวิธานของไมลมลุกและไมเลื้อยบริเวณเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี
วรรณชัย ชาแทน1 (นิสิต), บุศบรรณ ณ สงขลา2 (อาจารยที่ปรึกษา), ทวีศักดิ์ บุญเกิด2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150
2
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การสํารวจและรวบรวมพรรณไมดอกประเภทไมลมลุกและไมเลื้อยบริเวณเขาวังเขมร อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ระหวางเดือนพฤษภาคม 2541 – มกราคม 2543 เก็บตัวอยางพรรณไมไดจํานวน 124 ชนิด 1 ชนิดยอย และ 3 พันธุ จัด
อยูใน 94 สกุล 40 วงศ วงศที่พบมากที่สุด คือ Asteraceae พบจํานวน 14 ชนิด วงศที่พบมากเปนอันดับที่ 2 คือ
Convolvulaceae พบจํานวน 13 ชนิด สวนวงศอื่นๆ ที่เหลือพบวงศละ 1-8 ชนิด ซึ่งพรรณไมทั้ง 124 ชนิด เปนพืชใบเลี้ยง
คู 100 ชนิด พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 24 ชนิด และเปนไมลมลุก 82 ชนิด ไมเลื้อย 42 ชนิด จากผลการศึกษาพบพรรณไมถิ่นเดียว
ของประเทศไทย 2 ชนิด และคาดวาจะมีพรรณไมถิ่นเดียวของประเทศไทยเพิ่มอีก 3 ชนิด คือ Boea glabriflora Barnett,
Ruellia kerrii Kerr และ Remirema bracteata Kerr ซึ่งชนิดหลังนี้มีจํานวนตนตอประชากรนอยมาก และจากการตรวจ
เอกสารมีรายงานพบเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรีเทานั้น จึงคาดวาพรรณไมชนิดนี้จะเปนพรรณไมหายาก พรรณไมที่ศึกษาได
จัดทําเปนตัวอยางพรรณไมแหง เก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑพืชศาตราจารย กสิน สุวตะพันธุ ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะ
วิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และพิพิธภัณฑพืชโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดจัดทําคําบรรยายลักษณะของวงศ สกุล และชนิด จัดทํารูปวิธานจําแนก
สกุลและรูปวิธานจําแนกชนิด พรอมขอมูลอื่นๆ ประกอบ
Taxonomy of Herbs and Climbers at Khao Wang Khamen, Kanchanaburi Province
W. Chatan1 (Graduate Student), B. Na Songkhla2 (Thesis Advisor), T. Boonkerd2 (Thesis Co-advisor)
1
Department of Biology, Faculty of Science, Mahasarakham University, Kantarawichai District, Mahasarakham 44150
2
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalokorn University, Pathumwan, Bangkok 10330.

Survey, collection and study of herbs and climbers at Khao Wang Khamen, Kanchanaburi Province, was
made from May 1998 to January 2000. One hundred and twenty-four species, one subspecies and three
varieties were collected and classified into 94 genera and 40 families. Among these, Asteraceae was the
richest in terms of number of species, i.e. 14 species. The second richest was Convolvulaceae in which
there were 13 species. The rest had 1 to 8 species in each family. In all there were 82 species of herbs
and 42 species of climbers. They were grouped into 100 species of dicots and 24 species of monocots.
Two previously reported endemic species and three new endemic species, i.e., Boea glabriflora Barnett,
Ruellia kerrii Kerr and Remirema bracteata Kerr., were found. The last one tends to be a rare species
because of its small populations and because its distribution is confined to Kanchanaburi Province.
Taxonomic descriptions and a key to genera and species were prepared together with taxonomic
literature, ecology, geographical distribution, uses and colour photographs of each species. The collected
specimens were deposited at the Professor Kasin Suvatabhandhu Herbarium, Department of Botany,
Faculty of Science, Chulalongkorn University, and the plant genetics conservation project at the Royal
Initiation of Her Royal Highness Princess Mahachakri Sirindhorn Herbarium, Kanchanaburi Province.
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การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพรรณไมวงศนอยหนาในปาตะวันออก
ณรงค คูณขุนทด1 (นักศึกษา), ธวัชชัย สันติสุข2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
สาขาชีววิทยาปาไม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2
หอพรรณไม กรมปาไม ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพรรณไมวงศนอยหนาในปาตะวันออก มีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบจํานวนชนิด ลักษณะ
ทางดานสัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา และการกระจายพันธุ โดยการสํารวจและเก็บตัวอยางเปนเวลา 14 เดือน
ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2542 - สิงหาคม 2543 แลวนํามาวิเคราะหหาชื่อชนิด จากการศึกษาพบพืชวงศนอยหนาในปา
ตะวันออก จํานวน 24 สกุล 47 ชนิด สวนใหญในแตละสกุลมี 1-2 ชนิด สกุลที่มีหลายชนิด ไดแก Uvaria (8 ชนิด)
Polyalthia (7 ชนิด) Miliusa (5 ชนิด) ลักษณะวิสัยของพืช ตําแหนงของดอก เพศของดอก การเรียง และรูปรางของกลีบ
เลี้ยงและกลีบดอก ตลอดจนรูปรางลักษณะและการแตกของผล เปนลักษณะสําคัญที่ใชในการจําแนกสกุล สกุลที่มีการจําแนก
และเรียกชื่อชนิดคอนขางสับสน ไดแก Dasymaschalon, Uvaria, Polyalthia, Melodorum, Miliusa, Meiogyne และ
Cyathostemma พรรณไมวงศนี้ในปาตะวันออก สวนมากพบในปาดิบแลงและปาดิบชื้น ที่ระดับความสูง 100-400 ม. จาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง หลายชนิดผลสุกเปนอาหารของสัตวปา
Taxonomic Study of the Family Annonaceae in the Eastern Forest
1

N. Koonkhunthod1 (Graduate Student), T. Santisuk2 (Thesis Advisor)
Department of Forest Biology, Graduate School, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900
2
Forest Herbarium, Royal Forest Department, Chatuchak, Bangkok 10900

A taxonomic study of the family Annonaceae in the Eastern Forest was conducted by surveying and
collecting plants from June 1999 to August 2000. All collected plant specimens were identified. This
study focused on morphological characters, diversity and geographical and ecological distributions of the
species. There are 24 genera and 47 species of Annonaceae in the Eastern Forest. There are 1-2 species in
most genera but the following genera have many species: Uvaria (8 spp.), Polyalthia
(7 spp.), Miliusa (5 spp.). The habit, flower position, floral sex distribution, aestivation and shape of
sepals and petals, fruit shape and dehiscence are the main characters used for determining genera. Plants
in the following genera were difficult to identify to species: Dasymaschalon, Uvaria, Polyalthia,
Melodorum, Miliusa, Meiogyne, and Cyathostemma. Species of Annonaceae are mostly found in dry and
moist evergreen forest at 100-400 m altitude. Many species are sources of food for wildlife.
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การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพืชกลุมเฟรนในสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จังหวัด
เชียงใหม
จันทิรา หุตินนั ท1 (นักศึกษา), วีระชัย ณ นคร2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2
สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อ.แมริม เชียงใหม 50180

การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพืชกลุมเฟรนในสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จ.เชียงใหม โดยสํารวจดวยวิธีวาง
line transect และตรวจสอบจําแนกโดยเปรียบเทียบกับหอพรรณไมกรมปาไม หอพรรณไมกรมวิชาการเกษตร หอพรรณไม
สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จ.เชียงใหม และตรวจสอบความถูกตองโดยผูเชี่ยวชาญจากสวนพฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ การจําแนกเนนสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร และขอมูลทางนิเวศวิทยาของตัวอยางที่เก็บได นําไป
เขียนคําประกอบพันธุไม ประกอบดวย ภาพวาดลายเสน ภาพถาย และภาพถายภายใตกลองจุลทรรศน จากการสํารวจพบ
เฟรนเปนจํานวน 17 วงศ 59 ชนิด ดังนี้ Family Aspleniaceae 3 ชนิด, Family Athyriaceae 3 ชนิด, Family Blechnaceae
4 ชนิด, Family Cyatheaceae 1 ชนิด, Family Davalliaceae 2 ชนิด, Family Dennstediaceae 1 ชนิด, Family
Dicksoniaceae 1 ชนิด, Family Dryopteridaceae 4 ชนิด, Family Lomariopsidaceae 3 ชนิด, Family Marattiaceae
1 ชนิด, Family Oleandaceae 6 ชนิด, Family Ophioglossaceae 2 ชนิด และ Family Parkeriaceae 9 ชนิด, Family
Polypodiaceae 7 ชนิด, Family Pteridaceae 5 ชนิด, Family Schizaceae 2 ชนิด, Family Thelypteridaceae 5 ชนิด
งานวิจัยที่ไดจะเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการศึกษาเฟรนในภาคเหนือของประเทศไทยตอไป
Taxonomic Study of Pteridophytes at Queen Sirikit Botanic Garden, Chiang Mai Province
C. Hutinan1 (Graduate Student), W. Nanakorn,2 (Thesis Advisor)
Department of Botany, Faculty of Science, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900
2
Queen Sirikit Botanic Garden, Maerim District, Chiang Mai 50180

1

A study of the taxonomy of Pteridophytes at Queen Sirikit Botanic Garden, Chiang Mai Province was
conducted. Pteridophytes were surveyed by line transect. Specimens were identified by comparison with
herbarium specimens and with available literature in the following herbaria: the herbarium of the
Department of Agriculture (BK), Bangkok; and the Forest Herbarium, Royal Forest Department (BKF),
Bangkok. Identifications were checked by specialists at Queen Sirikit Botanic Garden. The study was
based mainly on morphological and anatomical characters with relevant ecological data being recorded
and written descriptions of pteridophytes combined with line pictures, photographs and photographs
using a compound microscope being made. Seventeen families and 59 species were identified. They
were: Family Aspleniaceae 3 species, Family Athyriaceae 3 species, Family Blechnaceae 4 species,
Family Cyatheaceae 1 species, Family Davalliaceae 2 species, Family Dennstediaceae 1 species, Family
Dicksoniaceae 1 species, Family Dryopteridaceae 4 species, Family Lomariopsidaceae 3 species, Family
Marattiaceae 1 species, Family Oleandaceae 6 species, Family Ophioglossaceae 2 species, Family
Parkeriaceae 9 species, Family Polypodiaceae 7 species, Family Pteridaceae 5 species, Family
Schizaceae 2 species and Family Thelypteridaceae 5 species. The report of this study will form an
important base for study of Pteridophytes in the north.

82

บทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 5
8-11 ตุลาคม 2544 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพรรณไมสกุลติ้วและสกุลบัวทองในประเทศไทย
นฤมล กฤษณชาญดี1 (นักศึกษา), ดวงใจ ศุขเฉลิม2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2
หอพรรณไม สวนพฤกษศาสตรปาไม กรมปาไม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพรรณไมสกุลติ้ว (Cratoxylum Bl.) และสกุลบัวทอง (Hypericum L.) ของวงศพะวา
(Guttiferae) ในประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพือ
่ สํารวจชนิด ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา การกระจาย ลักษณะทางนิเวศวิทยา
และจัดทํารูปวิธานแยกชนิดพรรณไมสกุลติ้วและสกุลบัวทองในประเทศไทย จากการศึกษาเอกสารและการสํารวจเก็บตัวอยางพืช
พบวาในประเทศไทยมีพรรณไมสกุลติ้ว 6 ชนิด ไดแก ติ้วขน (C. formosum (Jack) Dyer ssp. pruniflorum (Kurz)
Gogel.) ติ้วขาว (C. formosum (Jack) Dyer ssp. formosum) ติ้วเกลี้ยง (C. cochinchinense (Lour.) Bl.) แตว
(C. maingayi Dyer) ติ้วดํา (C. sumatranum (Jack) Bl. ssp. neriifolium (Kurz) Gogel.) และโงงงัง
(C. arborescens(Vahl) Bl.) ซึ่งสวนมากพบในปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ ปาดิบแลง และปาทุติยภูมิ แตพบบางชนิดขึ้นได
เฉพาะบางถิ่นที่อยู คือ โงงงังพบเฉพาะปาพรุ สวนสกุลบัวทองพบ 5 ชนิด คือ บัวทอง (Hypericum hookerianum Wight &
Arnott) เตาแหนด (H. japonicum Thunb. ex Murray) ถวยทอง (H. siamense N. Robson) เหลืองดอย
(H. wightianum Wight & Arnott) และเหลืองดอยเชียงดาว (H. napaulense Choisy) ทุกชนิดในสกุลนี้พบทางภาคเหนือ
แตเตาแหนดสามารถพบไดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือดวย
Systematic Studies of Cratoxylum Bl. and Hypericum L. (Guttiferae) in Thailand
N. Krissanachandee 1 (Graduate Student), D. Sookchaloem 2 (Thesis Advisor)
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900
2
The Forest Herbarium, Forest Botany Division, Royal Forest Department, Chatuchak, Bangkok 10900
1

A taxonomic study of the genera Cratoxylum Bl. and Hypericum L. (Guttiferae) in Thailand was carried
out in order to determine the number of plant species, their morphological characters, natural
distributions and ecological habitats, and to produce taxonomic keys. Based on references, collection and
survey, 6 species of the genus Cratoxylum Bl. are found in Thailand: C. formosum (Jack) Dyer ssp.
pruniflorum (Kurz) Gogel., C. formosum (Jack) Dyer ssp. formosum, C. cochinchinense (Lour.) Bl., C.
maingayi Dyer, C. sumatranum (Jack) Bl. ssp. neriifolium (Kurz) Gogel. and C. arborescens (Vahl) Bl.
Most species could be found in dry dipterocarp forest, mixed deciduous forest, dry evergreen forest and
secondary
forest,
but
some
species
occurred
in
restricted
habitats,
e.g.,
C. arborescens (Vahl) Bl. was found only in peat swamp forest. Five species of the genus Hypericum L.
are found in Thailand: H. hookerianum Wight & Arnott, H. japonicum Thunb. ex Murray,
H. siamense N. Robson, H. wightianum Wight & Arnott and H. napaulense Choisy. All species in the
genus Hypericum L. are found in the northern part, but H. japonicum was found in north-eastern
Thailand as well.
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การศึกษาทางอนุกรมวิธานของกกในสกุล Cyperus L. และ Eleocharis R. Br. บางชนิด
บริเวณแหลงน้ําในเขตกรุงเทพมหานคร
วีรญา บุญเตี้ย (นักศึกษา), สุชาดา ศรีเพ็ญ (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ทําการสํารวจและรวบรวมกกบริเวณที่ลุมน้ําขังตาง ๆ ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2540 โดยทําการถายภาพ จัดทําเปนตัวอยางแหง
เพื่อเก็บเขาพิพิธภัณฑพืช ศึกษาลักษณะโครงสรางและรายละเอียดของเมล็ดกก โดยใชกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบ
สองกราด (SEM) ตรวจสอบวิเคราะหหาชื่อพฤกษศาสตรที่ถูกตองของพรรณไมที่เก็บมาไดกับตัวอยางพรรณไมแหงของ
พิพิธภัณฑพรรณไมของกรมปาไมกับพิพิธภัณฑพรรณไมของกองพฤกษศาสตรและวัชพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ และกับพิพิธภัณฑพืชของภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บรรยาย
ลักษณะตาง ๆ โดยละเอียด และจัดทํารูปวิธานแยกชนิด พบวากกทั้ง 2 สกุลมีการแพรกระจายทั่วไปบริเวณที่ลุมน้ําขังในเขต
กรุงเทพมหานคร ในการศึกษานี้พบกกสกุล Cyperus L. จํานวน 19 ชนิด ดังนี้ C. alternifolius L., C. compactus Retz.,
C. compressus L., C. corymbosus Rottb., C. cyperoides (L.) O.Kuntze, C. difformis L.,
C. digitatus Roxb, C. haspan L., C. imbricatus Retz., C. iria L., C. mitis Steud., C. papyrus L., C. platystylis R. Br.,
C. prolifer Lam., C. procerus Rottb., C. pulcherrimus Willd. ex Kunth., C. rotundus L., C. stenophyllus J.V. Sur.,
C. tenuispica Steud. และพบกกสกุล Eleocharis R. Br. จํานวน 1 ชนิด 2 varieties คือ E. dulcis (Burm. f.) Henschel var.
dulcis และ E. dulcis (Burm. f.) Henschel var. tuberosa (Roxb.) T. Koyama
The Taxonomic Study of Some Aquatic Species of Genera Cyperus L. and Eleocharis R. Br.
in Bangkok Metropolitan
V. Boontia (Graduate Student), S. Sriphen (Thesis Advisor)
Department of Botany, Faculty of Science, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

Aquatic species of the genera, Cyperus L. and Eleocharis R. Br., have been collected from swamps in the
Bangkok Metropolitan Area since August 1997. All specimens were classified and identified in the
laboratory. Seed morphology was also studied with the aid of a scanning electron microscope (SEM).
Photographs and herbarium specimens were prepared before placement in herbaria. Reference specimens
from the herbaria of the Royal Forest Department (BKF), of the Botany and Weed Science Division,
Department of Agriculture (BK), the Ministry of Agriculture and Cooperatives and of the Department of
Botany, Kasetsart University (KU), were selected for identification, description and key to species. The
results showed that sedges were widely distributed in swamps throughout the Bangkok Metropolitan
Area. There were 19 species of the genus Cyperus: C. alternifolius L., C. compactus Retz.,
C. compressus L., C. corymbosus Rottb., C. cyperoides (L.) O. Kuntze, C. difformis L.,
C. digitatus Roxb, C. haspan L., C. imbricatus Retz., C. iria L., C. mitis Steud., C. papyrus L.,
C. platystylis R.Br., C. prolifer Lam., C. procerus Rottb., C. pulcherrimus Willd. ex Kunth.,
C. rotundus L., C. stenophyllus J.V.Sur. and C. tenuispica Steud. Only one species, comprising two
varieties, was found of the genus Eleocharis, namely E. dulcis (Burm. f.) Henschel var. dulcis and var.
tuberosa (Roxb.) T. Koyama.
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การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพรรณไมสกุลตังหนในประเทศไทย
สราวุธ สังขแกว1 (นักศึกษา), ดวงใจ ศุขเฉลิม2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
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การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพรรณไมสกุลตังหนในประเทศไทย ดําเนินการโดยศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาจากตัวอยาง
พรรณไมที่เก็บรวบรวมจากปาธรรมชาติตามภาคตางๆ ประกอบกับการศึกษาจากตัวอยางพรรณไมแหงซึ่งเก็บรวบรวมไวแลว
ในหอพรรณไมตางๆ ของประเทศไทย จัดทํารูปวิธานจําแนกชนิดโดยอาศัยดอกและผลเปนหลัก ประกอบกับคําบรรยาย
ลักษณะของแตละชนิดโดยละเอียดพรอมทั้งมีภาพวาดลายเสนประกอบ ผลการศึกษา พบพรรณไมสกุลตังหนในประเทศไทย
จํานวน 17 ชนิด ดังนี้ C. thorelii Pierre, C. touranense Gagnep. ex P. F. Stevens, C. polyanthum Wall. ex Choisy,
C. dryobalanoides Pierre, C. symingtonianum M. R. Henderson & Wyatt-Smith, C. macrocarpum Hook. f.,
C. sclerophyllum Vesque, C. teysmannii Miq., C. inophyllum L., C. tetrapterum Miq., C. molle King, C. canum
Hook. f., C. calaba L., C. rupicolum Ridl., C. pisiferum Planchon & Triana, C. depressinervosum M. R. Henderson &
Wyatt-Smith และ C. soulattri Burman f. โดย C. sclerophyllum Vesque, C. teysmannii Miq. และ C. canum Hook. f. เปน
ชนิดที่รายงานใหมในประเทศไทย
Notes on Thai Calophyllum L. (Guttiferae)
S. Sangkaew1 (Graduate Student), D. Sookchaloem2 (Thesis Adviser)
Deparment of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900
2
The Forest Herbarium, Forest Botany Division, Royal Forest Department, Chatuchak, Bangkok 10900
1

Taxonomic studies of the genus Calophyllum L. (Guttiferae) in Thailand were conducted by comparative
morphological study. Many specimens collected from fieldwork in several regions and herbarium
specimens deposited in several herbaria in Thailand have been examined. Seventeen species are reported
as
follows:
C.
thorelii
Pierre,
C.
touranense
Gagnep.
ex
P.
F.
Stevens,
C. polyanthum Wall. ex Choisy, C. dryobalanoides Pierre, C. symingtonianum M. R. Henderson &
Wyatt-Smith, C. macrocarpum Hook. F., C. sclerophyllum Vesque, C. teysmannii Miq.,
C. inophyllum L., C. tetrapterum Miq., C. molle King, C. canum Hook. f., C. calaba L.,
C. rupicolum Ridl., C. pisiferum Planchon & Triana, C. depressinervosum M. R. Henderson & WyattSmith and C. soulattri Burman f.
Calophyllum sclerophyllum Vesque, C. teysmannii Miq. and
C. canum Hook. f. are new records for Thailand. C. symingtonianum, C. macrocarpum,
C. sclerophyllum, C. teysmanii, C. molle, C. canum, C. rupicolum and C. depressinervosum are found in
peninsular evergreen forest only. Only C. polyanthum is found in northern Thailand. New locality
records are as follows: C. touranense at Phetchaburi, C. polyanthum at Uthai Thani and Prachuap Khiri
Khan, C. thorelii at Mukdahan, C. calaba is geographically distributed over all regions of Thailand. Also
the ecological distribution of the latter species covers a wide range from beach forest to dry dipterocarp
forest.
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ชีวานุกรมวิธานของชงโคดํา Bauhinia pottsii G. Don ในประเทศไทย
สุพจน แสงมณี1 (อาจารย), ทวีศักดิ์ บุญเกิด2 และอบฉันท ไทยทอง2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
ที่อยูปจจุบัน: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
2
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ชงโคดําเปนไมพุมที่เจริญบริเวณชายปาดิบชื้นที่ความสูงจากระดับน้ําทะเลไมเกิน 200 เมตร ในประเทศไทยมีชงโคดํา
5 พันธุ คือ B. pottsii var. pottsii G. Don, B. pottsii var. velutina (Wall. ex Benth.) K. & S.S. Larsen, B. pottsii var.
mollissima (Wall. ex Prain) K. & S.S. Larsen, B. pottsii var. subsessilis (Craib) de Wit และ B. pottsii var. decipiens
(Craib) K. & S.S. Larsen ชงโคดําแตละพันธุมีความแปรผันของลักษณะสัณฐานวิทยาของใบ ดอก และเรณู แตกตางกัน จึง
ไดทําการตรวจสอบสถานะทางอนุกรมวิธานของชงโคดํา 4 พันธุ ยกเวน B. pottsii var. decipiens ซึ่งสํารวจไมพบใน
การศึกษาครั้งนี้ โดยการศึกษาทาง numerical taxonomy ดวยเทคนิคการวิเคราะหตัวแปรพหุคูณ 3 วิธี คือ การวิเคราะห
ปจจัย การวิเคราะหจัดกลุม และการวิเคราะหจัดจําแนก โดยลักษณะสัณฐานวิทยาของใบ 7 ลักษณะ ดอก 41 ลักษณะ เรณู
11 ลักษณะ และลักษณะแบบแผนไอโซไซม 36 ลักษณะ จากไอโซไซม 6 ระบบ (acid phosphatase, esterase, glutamate
oxaloacetate transaminase, malate dehydrogenase, peroxidase และ shikimate dehydrogenase) พบวาสามารถจําแนก
ชงโคดําออกเปน 3 กลุม คือ 1) B. pottsii var. pottsii 2) B. pottsii var. subsessilis 3) B. pottsii var. velutina และ
B. pottsii var. mollissima โดยลักษณะที่สําคัญในการจัดจําแนกประกอบดวย ลักษณะของดอก 3 ลักษณะ เรณู 2 ลักษณะ
และลักษณะแบบแผนไอโซไซม 14 ลักษณะ เมื่อเปรียบเทียบสถานะทางอนุกรมวิธานกับชงโคและกาหลงโดยใชลักษณะ
สัณฐานวิทยาของใบ ดอก เรณู ฝก และเมล็ด รวมทั้งสิ้น 74 ลักษณะ วิเคราะหดวยเทคนิคเดียวกัน พบวาสามารถใชเฉพาะ
ลักษณะสัณฐานวิทยาในการจัดจําแนกชงโคดําซึ่งมีสถานะทางอนุกรมวิธานอยูในระดับชนิด (species) ออกเปน 3 พันธุ
(variety) คือ 1) B. pottsii var. pottsii 2) B. pottsii var. subsessilis และ 3) B. pottsii var. velutina
Biosystematics of Bauhinia pottsii G. Don in Thailand
S. Saengmanee1 (Lecturer), T. Boonkerd2 and O. Thaithong2 (Thesis Advisor)
1
Triam Udom Suksa Nom Klao, Saphansoong District, Bangkok 10240
2
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

Bauhinia pottsii G.Don is a shrub which occurs naturally along the edge of evergreen forest below 200
meters ASL. In Thailand, five varieties of this species were recorded: B. pottsii var. pottsii G. Don,
B. pottsii var. velutina (Wall. ex Benth.) K. & S. S. Larsen, B. pottsii var. mollissima (Wall. ex Prain) K.
& S.S. Larsen, B. pottsii var.subsessilis (Craib) de Wit and B. pottsii var. decipiens (Craib)
K.& S.S.Larsen. Each variety exhibits somewhat a wide range of morphological plasticity. In order to
clarify their taxonomic status, all varieties except B. pottsii var. decipiens which was not found, were
investigated by numerical taxonomic studies, consisting of 3 multivariate analyses, namely factor
analysis, cluster analysis and discriminant analysis. These analyses focused on morphological characters
as follows: 7 characters of leaf, 41 characters of flower and 11 characters of pollen as well as 36
characters from 6 isozyme systems (acid phosphatase, esterase, glutamate oxaloacetate transaminase,
malate dehydrogenase, peroxidase and shikimate dehydrogenase). The results show that this species
should be classified into 3 groups -- i) B. pottsii var. pottsii, ii) B. pottsii var. subsessilis and iii) B. pottsii
var. velutina and B. pottsii var. mollissima – based on 3 characters of flower, 2 characters of pollen and
14
characters
from
isozyme
pattern.
To
compare
taxonomic
status
with
B. purpurea and B. acuminata by analyses 74 morphological characters of leaf, flower, pollen, pod and
seed by the same techniques, the results from morphological characters alone suggest that 3 groups of B.
pottsii should be recognized as 3 varieties: i) B. pottsii var. pottsii, ii) B. pottsii var. subsessilis and iii) B.
pottsii var. velutina.
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การศึกษาเปรียบเทียบพืชสกุล Gomphia Schreb. และ Ochna L.
วิไลลักษณ สุดวิไล (นักศึกษา), ปยะดา ธีระกุลพิศทุ ธิ์ (อาจารยที่ปรึกษา), ประนอม จันทรโณทัย (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง ขอนแกน 40002

การศึกษา Gomphia serrata Kanis และ Ochna integerrima Merr. ทางกายวิภาคศาสตรดวยการลอกผิว ตัดตาม
ขวางใบ พัฒนาการของเมกะสปอรและแกมีโทไฟตเพศเมียดวยวิธีพาราฟนและวิธีทําใหใส พัฒนาการของไมโครสปอรและ
แกมีโทไฟตเพศผูดวยวิธีพาราฟนและยอมดวยสีโพรพิโอโนคารมิน 2% พบวาปากใบของพืชทั้งสองเปนแบบพาราไซติก
เซลลคุมของ O. integerrima มีขนาดใหญกวา และ G. serrata มีความหนาแนนของปากใบมากกวา บริเวณเสนใบยอยมีเซลล
แปลกปลอมกระจายอยู จากการตัดตามขวางของใบพบเซลลในเนื้อเยื่อชั้นผิวชองพืช 2 ชนิดทั้งดานบนและดานลางเรียง
1 ชั้น ผนังเซลลเรียบเรียงเปนระเบียบ เนื้อเยื่อแพลิเสดมี 1-3 ชั้น ออวุลเปนแบบคว่ํา ผนังออวุลมี 2 ชั้น ไมโครไพลเกิด
จากผนังออวุลชั้นใน ถุงเอ็มบริโอเปนแบบโพลิโกนัม เมื่อแกถุงเอ็มบริโอของ G. serrata มีขนาดยาวกวา O. integerrima ผนัง
อับเรณูประกอบดวย ชั้นเอพิเดอรมิส เอ็นโดทีเซียม เนื้อเยื่อชั้นกลาง และชั้นเทพิทัม พัฒนาการของแกมีโทไฟตเพศผูพบ
เซลลกําเนิดไมโครสปอรแบงไมโอซิส 2 ครั้ง ได 4 ไมโครสปอรจัดเรียงแบบพีระมิด (tetrahedral) และมีแคลโลสหอหุม ใน
ระยะที่เรณูเจริญเต็มที่มี 2 นิวเคลียส ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการงอกของเมล็ด O. integerrima โดยแชในสารละลาย
Gibberellic acid (GA) 0.3 และ 0.6 mM สารละลาย Acetylsalicylic acid (ASA) 0.3 และ 0.6 mM พบวาเมล็ดที่แชใน
สารละลาย ASA 0.6 mM มีเปอรเซนตการงอกสูงสุด
Comparative Studies of Gomphia Schreb. and Ochna L.
W. Sudwilai (Graduate Student), P. Theerakulpisut (Thesis Advisor), P. Chantaranothai (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

The anatomy of the leaves and the development of the female and male gametophytes of Gomphia
serrata Kanis and Ochna integerrima Merr. was studied using leaf epidermal peel preparations, paraffin
sectioning of leaves and floral buds, clearing techniques for ovules and smearing techniques for anthers.
The stomata of both species are of the paracytic type, with the longest guard cells in
O. integerrima and highest stomatal density in G. serrata. Idioblasts are commonly distributed along the
veinlets in both species. Transverse sections of leaves showed similar internal anatomy consisting of a
single layer of upper and lower epidermis, a smooth epidermal cell wall and 1-3 layers of palisade
parenchyma. The ovules are an anatropous, bitegmic, micropyle formed from the inner integument. The
development of ovules in both species is of the Polygonum type. The mature embryo sac of
G. serrata is more elongated than that of O. integerrima. The anther wall consists of four layers
including an epidermis, an endothecium, a middle layer and a bi-nucleate tapetum. Microspore mother
cells undergo meiosis resulting in 4 microspores in a tetrahedral arrangement enclosed in a callose wall.
Mature male gametophytes are bi-nucleate. The effect of gibberellic acid (GA) and acetylsalicylic acid
(ASA) on seed germination was observed by pretreatment of O. integerrima seeds with 0.3 and 0.6 mM
GA or ASA prior to germination. Acetylsalicylic acid 0.6 mM is the most effective treatment for
promoting seed germination.
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กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของ Fimbristylis Vahl (Cyperaceae) ในประเทศไทย
กมลหทัย พูลพงษ (นักศึกษา), อัจฉรา ธรรมถาวร (อาจารยที่ปรึกษา), ประนอม จันทรโณทัย (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง ขอนแกน 40002

ศึกษากายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของ ใบ ใบประดับ และลําตนของ Fimbristylis 29 ชนิด 30 แทกซา โดยการลอกผิวและ
ตัดตามขวาง จากการลอกผิวลักษณะกายวิภาคศาสตรที่ใชในการจําแนกชนิดพืชที่ศึกษา ไดแก การมีหรือไมมีไทรโคม แบบ
และการกระจายของไทรโคม ซึ่งจากการศึกษาพบวามีไทรโคม 3 แบบ คือ ขน หนาม และปุมเล็ก จํานวนแถวของปากใบ
รูปรางของเซลลขางเซลลคุม รูปราง ลักษณะของผนังเซลลและจํานวนแถวของเซลลในเนือ้ เยื่อชั้นผิวที่อยูระหวางมัดทอ
ลําเลียง รูปราง ลักษณะของผนังเซลลและขนาดของเซลลในเนื้อเยื่อชั้นผิวที่อยูบนมัดทอลําเลียง การเรียงตัวและความ
ตอเนื่องของผลึกซิลิกาภายในเซลล ในภาคตัดขวางลักษณะที่ใชในการจําแนกชนิดพืชที่ศึกษา ไดแก รูปรางในภาคตัดขวาง
การมีหรือไมมีโพรงอากาศ ความหนาของผนังเซลลดานนอกที่ขนานกับผิวของเซลลในเนื้อเยือ่ ชั้นผิว รูปรางของเซลลขาง
เซลลคุม แบบและการกระจายของกลุมเซลลสเกลอเรงคิมา ลักษณะผนังเซลลของเซลล คลอเรงคิมาที่เรียงเปนรัศมีรอบ
มัดทอลําเลียง การเรียงตัวและการกระจายของมัดทอลําเลียง การมีเยื่อหุมทอลําเลียงชั้นกลางเปนเซลลเสนใยที่มีผนังเซลล
หนาคลายอักษรยู การมีหรือไมมีเซลลยนต เนื้อเยื่อชั้นรองจากผิวที่ใบหรือใบประดับ จํานวนชั้น ขนาด และการกระจายของ
เซลลในเนื้อเยื่อชั้นรองจากผิว การมีปากใบอยูในระดับที่สูงกวาเนื้อเยื่อชั้นผิวที่ใบ
Comparative Anatomy of Fimbristylis Vahl (Cyperaceae) in Thailand
K. Poonpong (Gratuate student), A. Thammathaworn (Thesis Advisor), P. Chantaranothai (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

The comparative anatomy of 29 species and 30 taxa of Fimbristylis was investigated by epidermal peel
and transverse sections of leaves, bracts and culms. In surface view, the diagnostic anatomical characters
at the species level are the presence or absence of trichomes, the type and distribution of trichomes, hairs,
prickles and papillae, the number of rows of stomata, the shape of subsidiary cells, the character of the
cell wall and the shape of epidermal cells in the intercostal region, the character of the cell wall and the
size of cells in the costal region and the arrangement and continuation of silica bodies in epidermal cells.
In transverse section, the shape of leaves, bracts and culms in the sections, the presence or absence of air
cavities, the thickness of the outer periclinal wall of epidermal cells, the shape of subsidiary cells, the
character and distribution of sclerenchyma, the character of the cell wall of radiated chlorenchyma that
completely surround the vascular bundles, the arrangement and distribution of vascular bundles, the
presence of U-shaped thickening fibre as the middle layer of bundle sheaths, the presence or absence of
bulliform cells and hypodermis in leaves and bracts, the number of hypodermal cell tiers, the size and
distribution of hypodermal cells and the presence of raised stomata in leaves are useful for species
classification.
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กายวิภาคศาสตรสําหรับอนุกรมวิธานของพืชวงศกระเชาสีดา (Aristolochiaceae) ในประเทศไทย
เอื้อมพร จันทรสองดวง (นักศึกษา), อัจฉรา ธรรมถาวร (อาจารยทปี่ รึกษา), ประนอม จันทรโณทัย (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง ขอนแกน 40002

เก็บตัวอยางพืชวงศกระเชาสีดา (Aristolochiaceae) จากพื้นที่ทั่วประเทศ ระหวางเดือนสิงหาคม 2543 - กรกฏาคม 2544
พบพืช 13 ชนิด นําพืช 10 ชนิด ไดแก Aristolochia curtisii King., A. glandis Craib., A. helix Phuphathanapong.,
A. kerrei Kraib., A. pierrei Lec., A. pothieri Pierre ex Lec., A. tagala Cham., A. sp., Thottea parviflora Ridl. และ
T. tomentosa (Bl.) Ding Hou. ศึกษาเนื้อเยื่อชั้นผิวใบโดยการลอกผิว และตัดแผนใบตามขวางดวยกรรมวิธีพาราฟน พบวา
ลักษณะที่ใชในการจําแนกชนิดพืชที่ศึกษา ไดแก การมีหรือไมมีกลุมเซลลซิลิกา (silicifield cells) ในเนื้อเยื่อชั้นผิว
โพรงอากาศ (air cavity) ในมีโซฟลล เซลลสะสมเม็ดแปง (amyloplast) หรือผลึกรูปดาว (druse) ในมีโซฟลลและ
เสนกลางใบ ปุมเล็ก (papillae) ในเนื้อเยื่อชัน้ ผิว ชนิดของไทรโคม รูปราง และลักษณะของผนังเซลลในเนื้อเยื่อชั้นผิว
Systematic Anatomy of Aristolochiaceae in Thailand
A. Junsongdung (Graduate Student), A. Thamathawon (Thesis Advisor), P. Chantaranothai (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

Thirteen species of Aristolochiaceae were collected from various parts of Thailand from August 2000 to
July 2001. The leaves of 10 species, namely Aristolochia curtisii King, A. glandis Craib,
A. helix Phuphathanapong, A. kerrei Kraib, A. pierrei Lec., A. pothieri Pierre ex Lec., A. tagala Cham.,
A. sp., Thottea parviflora Ridl. and T. tomentosa (Bl.) Ding Hou. were investigated by lamina epidermal
peel and transection of leaves. The investigated species could be distinguished on the basis of presence or
absence of silicified cells in the epidermis, air cavity in mesophyll, druse and amyloplast in the
mesophyll and midrib, epidermal papillae, types of trichomes, shape and wall of epidermal cells.
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กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบและสัณฐานวิทยาของสปอรเฟรนสกุล Pyrrosia Mirbel ในประเทศไทย
กนกอร โคตรนนท (นักศึกษา), อัจฉรา ธรรมถาวร (อาจารยที่ปรึกษา), ประนอม จันทรโณทัย (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ. เมือง ขอนแกน 40002

เก็บตัวอยางเฟรนสกุล Pyrrosia Mirbel จากพื้นที่ทั่วประเทศระหวางเดือนธันวาคม 2542 - มกราคม 2544 พบจํานวน 21
แทกซา ศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตรของเนื้อเยื่อชั้นผิวโดยลอกผิวใบ และศึกษากายวิภาคศาสตรในภาคตัดขวางของ
ใบ กานใบ ลําตน และราก พบวาลักษณะที่นํามาใชในการจําแนกชนิดของเฟรนสกุลนี้ที่ศึกษา คือ การมีหรือไมมีรูหยาดน้ํา
(hydathode) ชนิดของไทรโคม รูปราง และผนังเซลลในเนื้อเยือ่ ชั้นผิว ระดับของปากใบ การมีหรือไมมีเนื้อเยื่อชั้นรองจากผิว
(hypodermis) เซลลเสนใย (fibre) ในเสนกลางใบและขอบใบ การเรียงตัวของ มีโซฟลล (mesophyll) รูปรางของกานใบ
ในภาคตัดขวาง การกระจายของเซลลสเกลอรีด (sclereid) ในลําตน และการมีหรือไมมีเซลลเสนใยในชั้นคอรเทกซ (cortex)
ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของสปอร 19 แทกซา โดยผานและไมผานกรรมวิธีอะซีโตไลซีส แลวศึกษาดวยกลอง
จุลทรรศนแบบใชแสง และกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด สามารถจําแนกพืชที่ศึกษาได 5 กลุม ตามลักษณะของ
ลวดลายบนผนังชั้นนอก คือ verrucate, parallel folds, psilate, echinae และ verrucate และ tuberculate และ verrucate
Comparative Anatomy and Spore Morphology of the Genus Pyrrosia Mirbel in Thailand
K Kotrnon (Graduate Student), A. Thammathaworn (Thesis Advisor), P. Chantaranothai (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

Twenty-one taxa of the genus Pyrrosia Mirbel were collected from various parts of Thailand during the
period December 1999 - January 2001. Anatomical studies of all species were conducted using lamina
epidermal peels and transections of leaves, stipes, rhizomes, and roots. Presence or absence of
hydathode, trichome, shape and epidermal cell wall, level of stomata, presence or absence of
hypodermis, fibre in midrib and leaf margin, arrangement of mesophyll, stipe shape in transections,
distribution of sclereid cells in rhizome and presence or absence of fibre in cortex were found to be
useful for species identification. Acetolysed and unacetolysed spores of 19 taxa were investigated by
using both light microscopy and scanning electron microscopy. Based on sculpturing, they can be
divided into 5 groups: (1) verrucate (2) parallel folds (3) psilate (4) echinae with verrucate
(5) tuberculate with verrucate.
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กายวิภาคเปรียบเทียบของพืชสกุล Cassia บางชนิดในประเทศไทย
มานิต คิดอยู (นักศึกษา), เรณู ถาวโรฤทธิ์ (อาจารยที่ปรึกษา), ทวีศักดิ์ บุญเกิด (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

พืชสกุล Cassia sensu lato จัดอยูในวงศ Caesalpiniaceae มีจํานวนประมาณ 600 ชนิด จากการศึกษาสัณฐานวิทยาของดอก
มีผูเสนอใหแยกเปน 3 สกุล คือ Cassia sensu stricto, Senna และ Chamaecrista การศึกษานี้เปนการศึกษากายวิภาค
เปรียบเทียบของลําตน ใบ และดอก ของพืชสกุล Cassia s.l. จํานวน 17 ชนิด 3 ชนิดยอย จากจํานวน 22 ชนิด 4 ชนิดยอย
ที่พบในประเทศไทย โดยใชกลองจุลทรรศนแบบใชแสง พบวาพืชที่ศึกษามีลักษณะกายวิภาครวมกัน คือ มีเนื้อเยื่อเจริญ
ปลายยอดเปนแบบทูนิกา-คอรพัส เซลลเวสเซลขนาดใหญของลําตนมีรูปรางกลม มักอยูเปนเซลลเดี่ยวๆ กระจายอยางไม
เปนระเบียบ แผนมีรูของเซลลเวสเซลเปนแบบรูเดียว เนื้อเยื่อแนวรัศมีของไซเล็มในแนวรัศมีเปนแบบที่มีเซลลหลายชนิด
และระบบเซลลรูปยาวของไซเล็มเรียงตัวแบบเนื้อไมไมเปนชั้น ใบเปนแบบสองดานตางกัน มีปากใบแบบพาราไซติก รังไขมีพ
ลาเซนตาแบบแนวเดียวและมีออวุลคว่ํา ลักษณะที่มีความสําคัญในการจัดจําแนก ไดแก ลักษณะของอับเรณู ปากใบ ตําแหนง
ที่พบ และรูปแบบของผลึกและขน และลักษณะของเนื้อเยื่อแนวรัศมีของไซเล็มในแนวขนานเสนสัมผัส โดยสามารถจําแนก
พืชไดเปน 4 กลุม คือ 1) Cassia s.s., 2) Senna กลุมไมตน, 3) Senna กลุมไมพุม และ 4) Chamaecrista ทั้งนี้พบวากลุมที่
1-3 ผนังเซลลช้นั เอนโดทีเซียมมีการสะสมของสารเคมี และมีผลึกรูปดาวที่ลําตนและใบ สวนกลุมที่ 4 ไมมีลักษณะดังกลาว
Cassia s.s. สามารถแยกออกจากกลุม Senna ไดโดยมีขนที่ผนังอับเรณู และสามารถใชลักษณะการกระจายของปากใบบน
แผนใบแยก Senna ออกเปน 2 กลุม คือ Senna กลุมไมตน มีปากใบทางดานลาง และ Senna กลุมไมพุม มีปากใบโดยรอบ
ทั้งสองดานของแผนใบ
Comparative Anatomy of Some Cassia Species in Thailand
M. Kidyue (Graduate Student), R. Thavarorith (Thesis Advisor), T. Boonkerd (Thesis Co-advisor)
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwon, Bangkok 10330

Cassia sensu lato (Caesalpiniaceae) is one of the largest genera of flowering plants and consists of about
600 species. Recent work on floral morphology proposed a division of this genus into three genera,
namely Cassia sensu stricto, Senna and Chamaecrista. This research investigated, using light
microscopy, the comparative anatomy of stems, leaves, and flowers of Cassia s.l. that grow in Thailand.
Seventeen species and 3 subspecies of the 22 species and 4 subspecies, respectively, of Cassia s.l. known
in Thailand were studied. All of the studied species shared the following common characters: tunica–
corpus meristems; solitary, diffuse and circular large vessels; simple perforation plates; heterocellular
xylem rays; nonstoried wood; bifacial leaves with paracytic stomata; and marginal placental ovaries with
anatropous ovules. However, there were some useful discriminative anatomical features, i.e., the
characters of anthers, the distribution of stomata, the types and positions of crystals and trichomes, and
the xylem rays. Accordingly, the studied species could be classified into four groups i) Cassia s.s., ii)
Senna (tree), iii) Senna (shrub), and iv) Chamaecrista. Endothecial thickenings and deposition of druse
crystals in stems and leaves were found in all groups, but not in Chamaecrista. The Cassia s.s. group
could be separated from Senna by the presence of trichomes on the anthers. Moreover, the Senna group
could be subdivided into two groups according to stomatal distribution on the leaves. It was also found
that tree Senna possessed hypostomatic leaves whilst amphistomatic leaves were observed in shrub
Senna.

บทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 5
8-11 ตุลาคม 2544 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

91

นิเวศวิทยาการสืบพันธุของไมยืนตนในปาเต็งรังที่หนองระเวียง นครราชสีมา
สุรศักดิ์ ราตรี1 (นักศึกษา), สมพงษ ธรรมถาวร2 (อาจารยที่ปรึกษา), อัจฉรา ธรรมถาวร3, บัณฑิต โพธิ์นอ ย4 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง นครราชสีมา 30000
2
สาขาวิชาชีววิทยา สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี อ.เมือง นครราชสีมา 30000
3
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง ขอนแกน 40002
4
สวนวนวัฒนวิจัย สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษานิเวศวิทยาการสืบพันธุของไมยืนตนในปาเต็งรัง ที่ปาหนองระเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระหวางป
2543–2544 โดยวางแปลงตัวแทนแบบ Releve’ s method ไดขนาดแปลง 40x40 เมตร จํานวน 8 แปลง ทําบัญชีรายชื่อ
พรรณไม บรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร ศึกษาพฤติกรรมการออกดอก ความสัมพันธของการออกดอกกับสภาพแวดลอม
และพาหะถายเรณู ศึกษาคุณภาพเรณูและเมล็ดพันธุ การแพรกระจายของเมล็ด และรวบรวมขอมูลทางสัณฐานวิทยาของผล
และเมล็ด สํารวจพบไมยืนตน 38 ชนิด ใน 33 สกุล และ 21 วงศ มีพันธุไมเดนในพื้นที่ 4 ชนิด ไดแก รัง คํารอก แดง และ
มะคาแต ชวงที่พันธุไมมีการออกดอกมากอยูในเดือนมกราคม - พฤษภาคม พันธุไมเดนที่ใชเปนตัวแทนในการศึกษา คือ
คํารอก พบวาดอกมีลักษณะแตกตางกัน 3 ชนิด เปนหมัน 2 ชนิด อีกชนิดติดผลโดยมีความงอกเรณู 40.74% พาหะ
ถายเรณูที่สําคัญ คือ พวกแมลงภูซึ่งมีชวงเขาตอมดอกไมสูงสุดระหวาง 10.00–13.00 น. เนื่องจากเมล็ดของคํารอกไมมีปก
ชวยในการกระจายพันธุ ดังนั้นเมล็ดจึงรวงอยูภายใตรมเงาของตนแมเปนสวนใหญ เปนที่นาสังเกตวาคํารอกผลิตดอกและผล
เปนจํานวนมาก แตการงอกของเมล็ดจะคอนขางต่ําเทากับ 16% จากการสังเกตในธรรมชาติพบวาอัตราการอยูรอดของ
ตนกลามีคาต่ํามากเพียง 1.26% เทานั้น โดยเมล็ดถูกแมลงทําลายถึง 61.08% และแมลงศัตรูที่สําคัญ คือ หนอนเหลือง
(Family Phoridae) อยางไรก็ตาม จากการคํานวณคาความสําเร็จในการสืบพันธุของคํารอก พบวามีคา 41%
The Reproductive Ecology of Trees in Dry Dipterocarp Forest
at Nong Rawiang, Nakhon Ratchasima
S. Ratree1 (Graduate Student), S. Thammathaworn2 (Thesis Advisor), A. Thammathaworn3 and B. Ponoy4 (Thesis Co-advisor)
1
Rajamangala Institute of Technology, Northeastern Campus, Muang District, Nakhon Ratchasima 30000
2
School of Biology, Institute of Science, Suranaree University of Technology, Muang District, Nakhorn Ratchasima 30000
3
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002
4
Silvicultural Research Division, Forestry Research Office, Royal Forest Department, Chatuchak, Bangkok 10900

The reproductive ecology of trees in dry dipterocarp forest at Nong Rawiang, Muang district, Nakhon
Ratchasima, were studied during the years, 2000 to 2001. Replicated sampling by quadrats followed
Releve’s method. Quadrat size was 40 x 40 m2 and 8 quadrats were used to represent the whole study
area. The objectives of the research were to make a plant species list and to make plant descriptions, to
observe flowering phenomena, make pollinator observations, determine pollen efficiency, seed
dispersion and seed quality, and to prepare a collection database of fruit and seed morphology. The forest
comprised 38 species, 33 genera and 21 families of trees. There were four relatively dominant species,
consisting of Shorea siamensis, Ellipanthus tomentosus, Xylia xylocarpus and Sindora siamensis.
January to May was the flowering period of the target plants. Three types of E. tomentosus were found.
The first had a short sterile pistil, the second had a long sterile pistil, and the third had fertile flowers
with 40.74 % of pollen germinating. Carpenter bees were the most frequent
E. tomentosus flower visitor especially between 10.00 am and 1.00 pm. E. tomentosus seed do not have
wings for dispersal, so the seed fall under the canopy of the mother trees. E. tomentosus produced many
flowers and fruits but seed germination was only 16 % on average. In natural sites, the seedling survival
is 1.26 %, probably because of seed destruction by insects, which was recorded as being 61.08 %. The
main seed pest was a yellow worm species (F. PHORIDAE). However, reproductive success of E.
tomentosus is 41 %.
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เอกนิเวศวิทยาของกระเทียมนา (Isoetes coromandelina L.) :พืชที่ใกลจะสูญพันธุของประเทศไทย
สนอง จอมเกาะ1 (นักศึกษา), สมพงษ ธรรมถาวร2 (อาจารยที่ปรึกษา) อัจฉรา ธรรมถาวร3 และสุมนทิพย บุญนาค3 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150
2
สาขาวิชาชีววิทยา สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี อ.เมือง นครราชสีมา 30000
3
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง ขอนแกน 40002

การศึกษาเอกนิเวศวิทยาของกระเทียมนาดวยการออกสํารวจ และเก็บขอมูลสภาพแวดลอมสุมตัวอยางจาก 36 จังหวัด ใน
ระหวางเดือนตุลาคม 2542 - มิถุนายน 2544 พบตนกระเทียมนาใน 15 จังหวัด คือ มหาสารคาม ขอนแกน อุดรธานี
หนองคาย กาฬสินธุ รอยเอ็ด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร บุรีรัมย สระแกว ปราจีนบุรี สุโขทัย ตาก และสงขลา แหลงที่
พบมีสภาพธรรมชาติเปนทุงนาน้ําจืด ใส น้ําลึกประมาณ 5-50 ซม. มีรูปแบบการกระจายพันธุ เปนแบบกลุม ในพื้นที่
0.1-1 เอเคอร ในการวิเคราะหตัวอยางดิน จํานวน 14 ตัวอยาง จาก 14 จังหวัด พบวาเปนดินชนิด sandy loam, silty
loam, loamy sand, loam และ sand นอกจากนี้ไดวิเคราะหปจจัยดานอื่นของดินดวย ไดแก คา pH (4.02-6.08), EC
(0.11-0.49 mS/cm), K (7.73-129.87 ppm), total N (0.009-0.058 ppm), PO43- (45.72-697.89 ppm) และ
SO42- (6.57-17.09 ppm) สวนการศึกษาดานความเหมาะสมของสูตรอาหารสังเคราะหสูตรตางๆ ตอการเจริญของตน
กระเทียมนานั้น พบวาสูตรอาหารสังเคราะหของ Moore สามารถชักนําใหสวนยอดของลําตนเจริญเติบโตไดดีกวาสูตรอื่นๆ
การศึกษาดานกายวิภาคศาสตรของราก ลําตน ใบ และอับสปอร โดยเตรียมสไลดถาวรดวยวิธีพาราฟน (paraffin method)
พบวาลําตนมีการเจริญพัฒนาถึงขั้นการสรางเนื้อเยื่อทุติยภูมิ (secondary growth) และมีสตีล (stete) เปนแบบโปรโตสตีล
(protostele) สําหรับการศึกษาดานสัณฐานวิทยาของเมกะสปอรดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) นั้น
พบวากระเทียมนาพันธุนี้มีเมกะสปอรเปนแบบ pustulate โดยวัดขนาดเสนผานศูนยกลางไดประมาณ 300-550 ไมครอน
Autecology of Isoetes coromandelina L., An Endangered Species of Thailand
S. Chomko1 (Graduate Student), S. Thammathaworn2 (Thesis Advisor), S. Bunnag,3 and A. Thammathaworn3 (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Mahasarakham University, Kantarawichai District, MahaSarakham 44150
2
School of Biology, Institute of Science, Suranaree University of Technology, Muang District, Nakhon Ratchasima 30000
3
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

1

From October 1999 to June 2001, the distribution of Isoetes coromandelina L. was studied by random
sampling from 36 provinces of Thailand’s floristic regions. The plant occurred in paddy fields of the
following 15 provinces: Maha Sarakham, Khon Kaen, Roi Et, Udon Thani, Nong Khai, Kalasin, Ubon
Ratchathani, Srisaket, Surin, Buriram, Sa Kaeo, Prachinburi, Sukhothai, Tak, and Songkhla.
I. coromandelina L. prefers wetland habitat with clear fresh water of 5 to 50 cm depth. Plants were
distributed in a clumped pattern within sampling areas of 0.1 to 1 acre. Sandy loam, silty loam, loamy
sand, loam and sand, pH (4.02- 6.08), EC (0.11-0.49 mS/cm), K (7.73-129.87 ppm), Total N
(0.009-0.058 ppm), PO43- (45.72-697.89 ppm) and SO42- (6.57-17.09 ppm) are the results of soil sample
analysis. Moore's culture medium is the most suitable medium for stem shoot apex development. The
stem showed a primitive protostele pattern. SEM micrography indicated that the shape and size of
megaspores was pustulate and 300 to 550 microns in diameter.
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การศึกษาเรณูของพรรณพฤกษชาติในแองพรุภูเขาที่ยอดดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม
รัฐพงษ พวงทับทิม1 (นักศึกษา), โกสุม พีระมาน1 (อาจารยที่ปรึกษา), ธนวัฒน จารุพงษสกุล2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2
ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การศึกษาละอองเรณูและสปอรของพืชในอดีต บริเวณแองพรุภูเขาที่ยอดดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม เพื่อสรางแผนผัง
แสดงปริมาณการสะสมตัวของละอองเรณูและสปอรตั้งแตอดีตในบริเวณพื้นที่ดังกลาว การเก็บตัวอยางดินใช sphagnum peat
core ลึก 2 เมตร ที่หุมดวยพลาสติกพรอมกับแชเย็นเพื่อปองกันการปนเปอนและปฏิกิริยาออกซิเดชั่น โดยสุมตัวอยางดินที่
นํามาจากหลุมเจาะ 1 ลูกบาศกเซนติเมตร ที่ทุกความลึก 2 เซนติเมตร แลวนํามาแยกละอองเรณูและสปอรออกจากตะกอน
ดินดวยวิธีของ Jarupongsakul (1987) หลังจากนั้นนํามาทําสไลดถาวรโดยใชซิลิโคนออยล AK 2000 เปน mounting
media ตรวจสอบชนิด และปริมาณละอองเรณูและสปอรโดยกลองจุลทรรศนแบบใชแสง และกลองจุลทรรศนอิเล็คตรอ
นแบบสองกราด ผลการตีความจากไดอะแกรมของละอองเรณูและสปอรของ sphagnum peat bog 1 หลุมเจาะ ซึ่งอยูสูง
ประมาณ 2,565 เมตร จากระดับน้ําทะเล บงชี้วาเมื่อประมาณ 4,300 ปที่ผานมาบริเวณนี้เปนปาดิบเขา และยังสามารถแบง
ภูมิอากาศบริเวณนี้ไดเปน 6 ชวง ตามการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศซึ่งอุนและเย็นขึ้น โดยใชพรรณไมเขตอบอุนเปนดรรชนี
บงชี้ และหลักฐานนี้ยังสนับสนุนวา ภูมิอากาศยุค Holocene ไมคงที่ นอกจากนี้จากการพบละอองเรณูของ polygonum และ
grass บงชี้วาบริเวณนี้อาจจะถูกบุกรุกโดยกิจกรรมของมนุษย
Palynological Study of the Intramontane Peat Bog at Doi Inthanon, Chiang Mai Province
R. Poungtaptim 1 (Graduate Student), K. Pyramarn 1 (Thesis Advisor), T. Jarupongsakul 2 (Thesis Co-advisor)
1
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330
2
Department of Geology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

The ancient spores and pollen grains of the intramontane peat bog at Doi Inthanon, Chiang Mai Province,
were studied in order to construct a pollen and spore diagram of past deposition. A sphagnum peat core
of 2 m depth, previously taken from the bog and stored in a refrigerator, was treated. A 1 cm cube was
taken for grain sampling from every 2 cm section of peat core. These subsamplings were treated by
Jarupongsakul’s method (1987) to extract the spores and pollen grains. Extracted grains were mounted
on microscopic slides using silicone oil, AK 2000, as mounting media. In order to reconstruct the plant
community, identification and analytical investigation of deposited grains was done using a light
microscope and a scanning electron microscope. Interpretation of pollen and spore diagrams from the
sphagnum peat bog, which is at an estimated 2,565 meters above sea level, indicated that from about
4,300 years ago to the present, the upper-montane rain forest was dominant in this area. The
reconstruction also helps confirm that recently collected pollen grains and spores from plants in the
sampling site are of the same vegetation type. Moreover, the results indicate that the climate in this area
could be divided into six periods according to fluctuations of cool and warm weather using the changes
in temperate plant composition as an indicator. This evidence further supported the theory that the
Holocene climate was unstable. The occurrence of polygonum and grass pollen grains in all periods may
indicate that this area was deforested by human activities.
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การศึกษาเรณูวิทยาของพืชวงศเปลาในประเทศไทย
โกสุม พีระมาน1, ชุมพล คุณวาสี1, กัญดา เกษตรสินสมบัต2ิ และรัฐพงศ พวงทับทิม1
1
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

ละอองเรณูของพืชวงศเปลาที่พบในประเทศไทย ทั้งจากตัวอยางสดและตัวอยางพันธุไมแหง ถูกนํามาผานกระบวนการ
อะซีโตไลซิส เพื่อศึกษาลักษณะสัณฐานดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสง และกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสองกราด
การวัดขนาดของสวนตางๆ และการศึกษาลักษณะสัณฐานของละอองเรณู โดยศึกษาจากเรณูอยางนอย 10 ละอองเรณูใน
ตัวอยางพืชแตละชนิด ดวยกลองจุลทรรศน Nikon AFX 35 การศึกษาลักษณะภายนอกของเรณูอยางละเอียดพรอมภาพถาย
ซึ่งใชกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสองกราด JEOL JSM 5410 LV. ผลการศึกษาพบวาเรณูของพืชวงศเปลามีความ
หลากหลายสูงทั้งลักษณะของชองเปด และลวดลายของผนังเรณู ซึ่งมีแนวโนมที่สามารถนํามาใชเปนลักษณะในการจัดจําแนก
พืชวงศนี้ไดในหลายระดับ แมแตในระดับชนิด
Polynological Study of Euphorbiaceae in Thailand
K. Pyramarn1, C. Khunwasi1, K. Kasetsinsombat2 and R. Puangtaptim1
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330
2
Department of Pharmarcology, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University,
Bangkoknoi, Bangkok 10700

1

Pollen materials obtained from fresh and herbarium specimens of euphorbiaceaous species found in
Thailand were acetolysed. Measurement and morphological observations were made under a Nikon AFX
35, Using a x10 eyepieces and x100 immersion objective. All measurement was based on at least 10
pollen grains. External ultrastrastructures 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 the various types of apertural system
and ornamentation. Pollen morphologically, there is a strong tendency to identify different taxonomic
ranks in this family, even to species level.
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การศึกษาเซลลพันธุศาสตรของพันธุไมวงศเปลาในประเทศไทย
พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง1, ทยา เจนจิตติกุล1, ชฎาพร เสนาคุณ2 และวินัย ทองภูบาล2
1
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง ขอนแกน 40002

เก็บตัวอยางพันธุไมวงศเปลาจากทุกภาคของประเทศไทย ศึกษาจํานวนและรูปรางลักษณะของโครโมโซมจากเนื้อเยื่อเจริญ
ตามสวนตาง ๆ ของพืช โดยใชเทคนิคฟอยเจนสคอช หรือสเมียร มีการจัดเก็บตัวอยางพันธุไมแหงของพืชทุกชนิดที่นํามา
ศึกษาและเก็บไวที่ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน และสวนหลวง ร. 9 ผลการศึกษาถูกบันทึกเปนฐานขอมูล ซึ่งนําไปใชประโยชนในการจัดจําแนก หา
สายสัมพันธ ปรับปรุงพันธุ และคาดคะเนการเจริญพันธุของพืช เพื่อการวางแผนอนุรักษพันธุพืชหายากที่ใกลจะสูญพันธุได
ขอมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกเปนสวนหนึ่งของโครโมโซมแอทลาส เพื่อการคนควาและเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาวิจัยในดาน
ตางๆ ปจจุบันไดศึกษาโครโมโซมของพืชในวงศเปลาสําเร็จแลวจํานวน 200 ชนิด จาก 42 สกุล พบวามีโครโมโซมขนาดเล็ก
1.0-3.33 ไมครอน มีจํานวนโครโมโซมในเซลลรางกายตั้งแต 16-124 และมีความหลากหลายของโครโมโซม พบ
โพลิพลอยดทั้งในพืชปลูกและพืชที่เจริญเติบโตตามธรรมชาติ พืชในสกุล Baccaurea, Breynia, Bridelia, Cnesmone,
Glochidion, Hevea, Jatropha และ Macaranga มีจํานวนโครโมโซมเทากัน สวนพืชในสกุล Acalypha, Euphorbia และ
Phyllanthus มีโครโมโซมแตกตางกันมากภายในสกุลทั้งจํานวน และรูปรางลักษณะ พบบี-โครโมโซมในวานธรณีสาร และ
ตาตุมทะเล และมีพืชที่นํามาศึกษาทางเซลลพันธุศาสตรเปนครั้งแรกมากกวา 100 ชนิด พืชในวงศเปลาเปนพืชใบเลี้ยงคู
และมีโครโมโซมขนาดเล็ก ทําใหการศึกษารูปรางลักษณะของโครโมโซมเปนไปดวยความยากลําบาก การศึกษาครั้งนี้
ไดองคความรูทางดานวิทยาของเซลล และพันธุศาสตรของเซลลของพืชวงศนี้อยางกวางขวาง สามารถนําไปประยุกตใชกับ
สาขาวิชาอื่น ๆ และใชกับพืชวงศอื่น ๆ ได
Overview of Cytogenetic Study of Euphorbiaceae in Thailand
P. Soontornchainacksaeng1, T. Jenjittikul1 C. Senakun2 and W. Thongpubal2
Department of Plant Science, Faculty of Science, Mahidol University, Rajdhevee, Bangkok 10400
2
Department of Biology, Faculty of Science, Khon kaen University, Muang District, Khon kaen 40002
1

Euphorbiaceae was sampled from the natural populations in several parts of Thailand. Chromosome
number and morphology are investigested from various meristematic tissue with modifed Feulgen squash
or smear technique. Voucher specimens have been made for all samples and concerved in the department
of plant science herbarium at Mahidol University, Khonkhaen University and Royal garden Suanluang
Rama IX Thailand. About 200 species of 40 genera are investigated. They are showed the great diversity
of chromosome numbers between and within the genera from 2n=16 to 124. Most species have very
small chromosomes ranging from 1.0 to 3.33 μm. It was found polyploids in both natural groups and
cultivated plants. Baccaurea, Breynia, Bridelia, Cnesmone, Glochidion, Hevea, Jatropha and
Macaranga showed the uniform chromosome number within the genus. The chromosomes of Acalypha,
Euphorbia and Phyllanthus studied are very variable in sizes and numbers. Cytogenetic investigation of
more than 100 species are made for the first time. B chromosomes were found in some species of
Phyllanthus and Excoecaria. Results have given the original information of plant cytogenetics
continuously in the rhythm of research period during 3 years. They will not only provide in fundamental
data for further researches, especially it will be of value instrument to give substantial support to plant
systematic research and phylogenetics but are also useful for plant improvement and fertility prediction.
Those will give an important suggestions for plant conservation strategies. This genetic diversity study
will be important database and a part of Chromosome Atlas of Plants in Thailand.
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การศึกษาวิจัยดานอนุกรมวิธานพืชของพรรณไมวงศเปลา (Euphorbiaceae) ในประเทศไทย
กองกานดา ชยามฤต1, ธวัชชัย สันติสุข1, Kai Larsen2, Peter C. Welzen3, Han J. Esser4, วีระชัย ณ นคร5, ประนอม จันทรโณทัย6,
ธีรวัฒน บุญทวีคุณ1, ราชันย ภูมา1, ลีนา ผูพัฒนพงศ1, จิรายุพิน จันทรประสงค1 และสุภีร ลารเสน2
1
หอพรรณไม กรมปาไม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 2Department of Systematic Botany, Aarhus University, Denmark
3
Rijksherbarium/Hortus Botanicus, Leiden, The Netherland 4Hamburgh, Germany
5
องคการสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อ.แมริม เชียงใหม 50180
6
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง ขอนแกน 40002

การศึกษาวิจัยดานอนุกรมวิธานของพรรณไมวงศเปลา (Euphorbiaceae) ในประเทศไทย เปนการศึกษาตัวอยางพืชที่มีอยู
แลวในหอพรรณไมและออกสํารวจเก็บตัวอยางเพิ่มเติมในพื้นที่ตางๆ ของประเทศไทย จากการศึกษาพบวา พรรณไม
วงศเปลาของประเทศไทยมีจํานวน 83 สกุล 425 ชนิด ซึ่งรวมพืชที่นําเขา (introduced species) อยูในจํานวนนี้ 19 ชนิด
เปนพรรณไมชนิดใหมของโลก (new species) 10 ชนิด และรอศึกษาเพิ่มเติมที่นาจะเปนพรรณไมใหม 11 ชนิด เนื่องจาก
ตัวอยางที่มียังไมสมบูรณ พรรณไมที่พบใหมในประเทศไทย (new record) 13 ชนิด พรรณไมที่เปนพืชถิ่นเดียว (endemic
species) 49 ชนิด มีพืชที่เปลี่ยนแปลงสถานภาพจากสกุลหนึ่งเปนอีกสกุลหนึ่ง 3 ชนิด ยกระดับจากวาไรตี้ขึ้นเปนชนิด 1
ชนิด และลดระดับจากชนิดเปนวาไรตี้ 3 ชนิด พืชชนิดหนึ่งเปลีย่ นเปนสกุลใหมของเอเซียตะวันออกเฉียงใต พืชสามชนิดเปน
พืชที่ใชชื่อไมถูกตองมาโดยตลอดเนื่องจากการระบุชนิดผิด (misidentified) และมีชื่อพืชที่กลายเปนชื่อพองใหม 28 ชื่อ
รูปวิธานจําแนกสกุลและชนิด พรอมทั้งรายละเอียดรูปพรรณสัณฐานของพรรณไม การกระจายพันธุ การใชประโยชน
ภาพวาดลายเสน ภาพถายจริง จะจัดพิมพไวในหนังสือ Flora of Thailand เลมที่ 8 ตอนที่ 1 และ 2 ป 2545
Systematic Study of the Family Euphorbiaceae in Thailand
K. Chayamarit1, T. Santisuk1, K. Larsen2, P. Van Welzen3, H. J. Esser4, W. Nanakorn5, P. Chantharanothai5,
T. Boonthavikoon1, R. Pooma1, L. Phuphathanaphong1, C. Chantharaprasong1 and S. Larsen2
1
Forest Herbarium, Royal Forest Department, Chatuchak, Bangkok 10900
2
Department of Systematic Botany, Aarhus University, Denmark
3
Rijksherbarium/Hortus Botanicus, Leiden, The Netherlands 4Hamburgh, Germany
5
Queen Sirikit Botanic Garden, Mae Rim District, Chiang Mai 50180
6
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

A revision of the family Euphorbiaceae in Thailand was done based on examination of herbarium
specimens and extensive field observations in various parts of Thailand. Eighty-three genera comprising
425 species are recognized; among these, 19 species are introduced. Ten species are described as new, 11
species await further study, as their specimens are inadequate for description of new taxa. Thirteen
species are recorded for the first time in Thailand. Forty-nine species are found only in Thailand. Three
new combinations have been made; one of which is transferred to a genus new for Southeast Asia. One
species is raised from infraspecific status, while 3 are reduced to varieties. Three species are
misidentified. Twenty-eight new synonyms are proposed. A key to all genera and species with full
descriptions, distributions and uses, and with illustrations and colour pictures will be presented in the
Flora of Thailand, volume 8, parts 1 & 2, in the year 2002.
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การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพรรณไมสกุล Acalypha L. (Euphorbiaceae) ในประเทศไทย
ฉัตรชัย เงินแสงสรวย1 (นักศึกษา), กองกานดา ชยามฤต2 (อาจารยทปี่ รึกษา)
1
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2
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การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพรรณไมสกุล Acalypha L. (Euphorbiaceae) ในประเทศไทย เริ่มศึกษาโดยการรวบรวม
เอกสารและขอมูลเบื้องตนของพรรณไมสกุลนี้ จากเอกสารอางอิงตางๆ ศึกษาตัวอยางพรรณไมแหงที่เปนพรรณไมอางอิงใน
หอพรรณไม กรมปาไม และพิพิธภัณฑพืชกรุงเทพ ฯ ตึกพืชพรรณ กรมวิชาการเกษตร จากนั้นจึงออกสํารวจและเก็บตัวอยาง
พรรณไม จากพื้นที่ในภาคตางๆ ของประเทศไทย พรอมทั้งถายภาพ บันทึกลักษณะทางสัณฐานวิทยา และลักษณะทาง
นิเวศวิทยา ตัวอยางที่เก็บนําไปตรวจระบุชนิด โดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพรรณไม ตรวจสอบจากเอกสารอางอิง
และเทียบเคียงกับตัวอยางพรรณไมแหงในพิพิธภัณฑพืชทั้ง 2 แหง ไดทําการตรวจสอบชื่อพฤกษศาสตรที่ถูกตอง บรรยาย
ลักษณะทางพฤกษศาสตรของพรรณไมแตละชนิดอยางละเอียด พรอมทั้งวาดภาพลายเสนประกอบ และจัดทํารูปวิธานจําแนก
ชนิด จากการศึกษาครั้งนี้พบวา ในประเทศไทยมีพรรณไมสกุล Acalypha อยู 10 ชนิด คือ ตําแยดอยใบบาง A.
brachystachya Hornem. ขางปอยตัวเมีย A. delpyana Gagnep. หางกระรอกแดง A. hispida Burm.f. ตําแยแมว
A. indica L. ขางปอย A. kerrii Craib ตําแยซี่ฟนแหลม A. lanceolata Willd. ขางปอยผลหนาม A. mairei (Lévl.)
Schneid. ขางปอยเอราวัณ A. pleiogyne Airy Shaw ชาขอย A. siamensis Oliv. Ex Gage และโพเงิน A. wilkesiana
Muell.Arg. ในจํานวนนี้เปนพรรณไมตางประเทศที่นําเขามาปลูก 2 ชนิด คือ A. hispida Burm.f. และ A. wilkesiana
Muell.Arg. และเปนพืชถิ่นเดียวของประเทศไทย 1 ชนิด คือ A. pleiogyne Airy Shaw
Taxonomic Study of the Genus Acalypha l. (Euphorbiaceae) in Thailand
C. Ngernsaengsaruay (Graduate Student), K. Chayamarit (Thesis Advisor)
Forest Biology, Faculty of Science, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900
2
Forest Herbarium, Forest Research Office, Royal Forest Department, Chatuchak, Bangkok 10900
1

A taxonomic study of the genus Acalypha L. in Thailand was conducted by surveying and collecting
plants from natural habitats in every part of Thailand. Photographs were taken and morphological and
ecological data were recorded for each plant species. All plant specimens were identified by considering
morphological characters and comparing with herbarium specimens deposited in the Forest Herbarium,
Royal Forest Department (BKF) and the Herbarium of the Department of Agriculture (BK). Keys to
species with full descriptions of species supported by line drawings were provided. According to the
present
study,
the
genus
Acalypha
in
Thailand
comprises
10
species:
A. brachystachya Hornem., A. delpyana Gagnep., A. hispida Burm.f., A. indica L., A. kerrii Craib
A. lanceolata Willd., A. mairei (Lévl.) Schneid., A. pleiogyne Airy Shaw, A. siamensis Oliv. ex Gege and
A. wilkesiana Muell.Arg. Among them, A. hispida Burm.f. and A. wilkesiana Muell.Arg. are exotic
species used in cultivation and A. pleiogyne Airy Shaw is endemic to Thailand.
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การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพืชสกุลนกนอน (Cleistanthus) วงศ Euphorbiaceae ในประเทศไทย
ขวัญใจ รวยสูงเนิน1 (นักศึกษา), กองกานดา ชยามฤต2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2
หอพรรณไม สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ทําการรวบรวมขอมูลเอกสารอางอิง ตัวอยางพรรณไมแหง สํารวจและเก็บรวบรวมตัวอยางพืชสกุลนกนอน ในพื้นที่ปา
ภูมิภาคตางๆ ในประเทศไทย พรอมบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะทางสัณฐานวิทยา ถิ่นที่อยู ลักษณะนิเวศบางประการ
และถายภาพ นําตัวอยางพรรณไมแหงที่เก็บรวบรวมไดและตัวอยางพรรณไมแหงจากพิพิธภัณฑพืชหอพรรณไม กรมปาไม
และพิพิธภัณฑพืชสิรินธร กรมวิชาการเกษตร ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะวิสัย ลําตน ใบ ดอก และผล ที่สามารถเห็นไดดวย
ตาเปลา และภายใตกลองจุลทรรศน และนําขอมูลมาวิเคราะหจําแนกชนิด โดยใชเปรียบเทียบกับขอมูลจากเอกสารอางอิง
ฉบับแรก (First Publication) ตัวอยางพรรณไมตนแบบ (Type specimens) และตัวอยางพรรณไมที่มีการจําแนกชนิดไว
ถูกตองแลว ทําการสรางรูปวิธานจําแนกชนิดของพืชสกุล Cleistanthus บรรยายลักษณะพรรณไม ลักษณะนิเวศ การกระจาย
พันธุในประเทศไทย ชื่อพื้นเมือง และการใชประโยชน ในประเทศไทยพบพืชสกุล Cleistanthus ที่สามารถจําแนกชนิดได
จํานวน 15 ชนิด คือ C. decurrens Hook.f., C. denudatus Airy Shaw, C. glandulosus Jabl., สามพันตา C. gracilis
Hook.f., แกวน้ํา C. hirsutulus Hook.f., นกนอน C. helferi Hook.f., C. macrophyllus Hook.f., ทุเรียนดง C. myrianthus
(Hassk.) Kurz แขงแคะ C. papyraceus Airy Shaw นกนอน C. polyphyllus F.N. William, C. praetermissus Gage, C.
rufus Hook.f., ฝนแดง C. sumatranus (Miq.) Muell.Arg. นวลแปง C. tomentosus Hance และพืชสกุลนกนอนซึ่งพบเปน
ครั้งแรกในประเทศไทย คือ C. hirsutipetalus Gage และพืชสกุล Cleistanthus ที่ไมสามารถจําแนกชนิดไดอีก 2 ชนิด คือ
Cleistanthus sp. 1, Cleistanthus sp. 2.
Taxonomic Study of the Genus Cleistanthus (Euphorbiaceae) in Thailand
K. Roisungnern 1 (Graduate Student), K. Chayamarit 2 (Thesis Advisor)
Forest Biology, Faculty of Science, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900
2
Forest Herbarium, Forest Research Office, Royal Forest Department, Chatuchak, Bangkok 10900
1

A taxonomic study of the Genus Cleistanthus (Euphorbiaceae) in Thailand was conducted by collecting
data from literature and specimens from herbaria, and by surveying and collecting specimens from many
vegetation types in Thailand and making notes on morphological characters, habitat and ecological
characters and taking photographs. Data about habit, stem, leaves, flower and fruit was recorded for all
specimens collected during the survey and for all specimens examined from the Forest Herbarium, Royal
Forest Department and the Botanical Section Herbarium, Department of Agriculture. All specimens were
then identified by consulting original publications and type specimens of some species. A key was
constructed to species of the Genus Cleistanthus in Thailand and species characters, ecological
characters, distribution in Thailand, vernacular name and uses of species were described. Fifteen species
of
Cleistanthus
are
found
in
Thailand,
i.e.,
C.
decurrens
Hook.f.,
C. denudatus Airy Shaw, C. glandulosus Jabl., C. gracilis Hook.f., C. hirsutulus Hook.f., C. helferi
Hook.f., C. macrophyllus Hook.f., C. myrianthus (Hassk.) Kurz, C. papyraceus Airy Shaw,
C. polyphyllus F.N.William, C. praetermissus Gage, C. rufus Hook.f., C. sumatranus (Miq.) Muell.Arg.
and C. tomentosus Hance. Three species are still doubtful; more material is needed.
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การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพืชเผา Codiaeae (Euphorbiaceae) ในประเทศไทย พบวามีพรรณไมในเผา Codiaeae 7 สกุล
14 ชนิด 2 พันธุ คือ สกุลตองแตก (Baliospermum) มี 5 ชนิด คือ เปลาดอย (B. corymbiferum Hook.f.) เปนชนิดที่พบ
ใหม (new record) ในประเทศไทย ตองแตกเล็ก (B. effusum Pax & K.Hoffm.) ตองแตกใบยาว (B. micranthum
Müll.Arg.) ตองแตกเล็ก (B. effusum Pax & K.Hoffm.) ตองแตกใบยาว (B.micranthum Müll.Arg.) ตองแตก
(B. montanum (Willd.) Müll.Arg.) และเปลาตองแตก (B. siamense Craib) ซึ่งชนิดนี้เปนพืชเฉพาะถิ่นของไทย สกุล
กระชิด (Blachia) มี 2 ชนิด คือ กระเลียงฟาน (Blachia andamanica (Kurz) Hook.f.) และกระชิด (B. siamensis
Gagnep.) สกุลเข็มใหญ (Dimorphocalyx) มี 3 ชนิด คือ เข็มใหญ (D. malayanus Hook.f.) เข็มนรา (D. muricatus
(Hook.f.) Airy Shaw) และเข็มนาคา (Dimorphocalyx sp.) ซึ่งเปนชนิดใหมของประเทศไทย สกุลมะคังดง (Ostodes) มี
1 ชนิด 2 พันธุ คือ มะคังดง (O. paniculata Blume var. paniculata) และมะคังดงขน (O. paniculata var. katherinae
(Pax) Chakrab. & N.P. Balakr.) สกุลเปลาจุด (Pantadenia) มี 1 ชนิด คือ เปลาจุด (Pantadenia adenanthera Gagnep.)
และสกุลเปลาขน (Strophioblachia) มี 1 ชนิด คือ เปลาขน (Strophioblachia fimbricalyx Boerl.) สวนสกุลโกสน
(Codiaeum) เปนพรรณไมนําเขา (introduced species) มี 1 ชนิด คือ โกสน (Codiaeum variegatum Blume) ไดจัดทํารูป
วิธานจําแนกสกุลของพืชในเผา Codiaeae รูปวิธานจําแนกชนิดของพืชแตละสกุล และบรรยายลักษณะพรรณไมโดยละเอียด
รวมทั้งขอมูลดานนิเวศวิทยา การกระจายพันธุ และการใชประโยชนของพืชโดยมีภาพลายเสนและภาพสีประกอบทุกชนิด
Taxonomic Study of the Tribe Codiaeae (Euphorbiaceae) in Thailand
K. Phattarahirankanok 1 (Graduate Student), K. Chayamarit 2 (Thesis Advisor)
Forest Biology, Faculty of Science, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900
2
Forest Herbarium, Forest Research Office, Royal Forest Department, Chatuchak, Bangkok 10900
1

A taxonomic study of the tribe Codiaeae (Euphorbiaceae) in Thailand determined 7 genera, 14 species
and 2 varieties. There were five species of Baliospermum, i.e., B. corymbiferum Hook.f., which is a new
record, B. effusum Pax & K.Hoffm., B. micranthum Müll.Arg., B. montanum (Willd.) Müll.Arg. and B.
siamense Craib, which is endemic to Thailand; two species of Blachia, i.e., B. andamanica (Kurz)
Hook.f. and B. siamensis Gagnep.; three species of Dimorphocalyx, i.e., D. malayanus Hook.f., D.
muricatus (Hook.f.) Airy Shaw and Dimorphocalyx sp., as yet unidentified; two varieties of Ostodes, i.e.,
O. paniculata Blume var. paniculata and O. paniculata var. katherinae (Pax) Chakrab. & N.P. Balakr.;
one species of Pantadenia, i.e., P. adenanthera Gagnep.; the monotypic genus Strophioblachia, i.e., S.
fimbricalyx
Boerl.;
and
one
introduced
species
of
Codiaeum,
i.e.
C. variegatum Blume. A key to genera and keys to species were constructed. Descriptions, ecological
distributions and uses of plants, supported by line drawings and color pictures, were also provided.
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การประเมินสถานภาพของแหลงพันธุกรรมในไมสักโดยใช DNA และ Isoenzyme Gene Markers
สุจิตรา จางตระกูล1 และ Alfred E. Szmidt2
1
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2
Laboratory of Molecular Population Genetics, Department of Biology, Graduate School of Sciences,
Kyushu University, Fukuoka 812 8581 Japan

สํารวจและเก็บตัวอยางใบและเมล็ดของไมสักทางภาคเหนือ 15 แหลง (populations) เพื่อศึกษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมโดยใช isoenzyme gene และ DNA (RAPD) markers พบวาสามารถประเมินความแตกตางทางพันธุกรรมของ
ไมสักระหวางแหลง (ประชากร) ได 17 และ 21% ตามลําดับ ซึ่งความหลากหลายทางพันธุกรรมในไมสักแตละประชากรมี
ความแตกตางกันมาก การศึกษา isoenzyme gene marker พบวา gene diversity ระหวางไมสักแตละแหลงมีคาระหวาง
0.004-0.085 และมีคาเฉลี่ย 0.036 สวนการศึกษาใน RAPD markers พบวา genetic diversity แตละแหลงมีคา
0.110-0.373 และมีคาเฉลี่ย 0.312 อยางไรก็ตาม การศึกษา Specific Amplicon Polymorphism (SAP) markers ใน
chloroplast DNA 10 regions ซึ่ง amplification product จาก chloroplast 2 regions ที่ psbA1 และ 16S1 และตัดดวย
restriction enzymes 11 ชนิด แตไมพบความแตกตางทางพันธุกรรมจาก chloroplast ทั้ง 2 regions ในการศึกษาระบบการ
สืบพันธุ (mating system) ในไมสักพบวา คาของอัตราผสมขามในแตละประชากรมีคา 87.2-99.5% ผลจากการศึกษาทําให
ทราบวาแหลงธรรมชาติของไมสักในประเทศไทย มีความแตกตางทางพันธุกรรมคอนขางสูง สามารถใชเปนแหลงทาง
พันธุกรรมไดหลายแหลง ซึ่งอยางนอยควรเลือกในแตละจังหวัดทางภาคเหนือ และภาคกลางที่มีความหลากหลายทาง
พันธุกรรม และอัตราการผสมพันธุสูง สําหรับนําไปอนุรักษทางพันธุกรรมทั้งแบบในและนอกถิ่นกําเนิด ไดอยางเหมาะสม
และยั่งยืน
Evaluation of the Genetic Diversity of Teak Using DNA and Isoenzyme Gene Markers
S. Changtragoon1 and A. E. Szmidt2
DNA and Isoenzyme Laboratory, Silviculture Research Division, Forest Research Office,
Royal Forest Department, Chatuchak, Bangkok 10900
2
Laboratory of Molecular Population Genetics, Department of Biology, Graduate School of Sciences,
Kyushu University, Fukuoka 812 8581, Japan
1

Fifteen populations of teak natural forest in the northern and central part of Thailand were surveyed and
sampled. Teak leaves and seeds were collected and used for isoenzyme and DNA analysis. The purpose
of this study is to determine the genetic diversity and mating system of teak. Results from isoenzyme and
DNA study showed that genetic differentiation among populations was about 17 and 21%, respectively.
Genetic diversity among populations was rather high. Estimates of gene diversity among populations
using isoenzyme gene markers was 0.004-0.85 with 0.036 on average. However, the estimation of
genetic diversity among populations using RAPD markers was 0.110-0.373 with 0.312 on average. Out
of 10 chloroplast regions, two regions, namely psbA1 and 16S1 psbA1, could be amplified. However, no
variation could be found from PCR-RFLP using 11 restriction enzymes. According to mating system
analysis,
outcrossing
rates
among
teak
populations
was
estimated
as
87.2-99.5%. These results suggest that natural populations of T. grandis in Thailand are highly
genetically differentiated implying that multiple sources of material, i.e., at least one population of each
province with high genetic diversity and outcrossing rate in the northern and central part of Thailand,
may be required for sustainable teak genetic resources management for both in situ and
ex situ gene conservation purposes.
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พืชสกุลถั่วแปบชาง (Afgekia Craib) มี 3 สปชีส คือ ถั่วแปบชาง (A. sericea) กันภัยมหิดล (A. mahidolae) และ
A. filipes ถั่วแปบชางและกันภัยมหิดลมีถิ่นอาศัยที่แยกกันอยางชัดเจน ถั่วแปบชางจัดเปนพืชหายากและใกลสูญพันธุ
เนื่องจากการตัดไมทําลายปา กันภัยมหิดลเปนพืชที่ขึ้นเฉพาะที่ภูเขาหินปูนเทานั้น พบจํานวนนอยมากและนับเปนพืชหายาก
ของไทยอีกชนิดหนึ่ง พืชสองชนิดนี้เปนพืชที่นาสนใจสําหรับใชในการศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการ และขอมูล
โครงสรางทางพันธุกรรมของประชากรยังไมมีการศึกษามากอน
จากขอมูลทางสัณฐานวิทยาและโครโมโซมที่พบมีความ
แตกตางกันเล็กนอย และขอมูลระดับดีเอ็นเอ ทําใหสันนิษฐานไดวา พืชทั้งสองชนิดนี้เกิดจากการวิวัฒนาการกลายเปนสปชสี 
ใหมจากบรรพบุรุษ ขอมูลโครงสรางทางพันธุกรรมที่ศึกษาโดยใชเทคนิค RAPD-PCR พบวาประชากรของพืชทั้งสองชนิดมี
ความผันแปรทางพันธุกรรมในระดับสปชีส ความผันแปรทางพันธุกรรมภายในประชากร และความผันแปรทางพันธุกรรม
ระหวางประชากรแตกตางกัน ขอมูลเหลานี้เปนขอมูลพื้นฐานอันสําคัญที่สามารถนําไปใชในการวางแผนการอนุรักษและการ
จัดการทรัพยากรที่เปนพืชหายากทั้งสองชนิดนี้ได
A Study of Genetic Relationships among Populations of two Allied Species
in the Genus, Afgekia Craib, (Leguminosae) in Thailand
P. Prathepha
Biotechnology Department, Faculty of Technology, Mahasarakham University, Muang District, Mahasarakham 44000

The genus, Afgekia Craib, includes only three wild species, A. sericea, A. mahidolae and A. filipes. The
first two species were the taxa used in this study. These two species occupy clearly different habitats.
Afgekia sericea has become an endangered and rare species due to deforestation and small populations of
A. mahidolae have been restricted to some limestone mountains in western Thailand. These two species
are apparently allopatric and may represent good candidates for studying the evolutionary process of
species differentiation within this genus. In addition, in spite of the threatened status of these two species,
nothing is known about their genetic structure. Based on morphological and cytological data, slight
differences were found between the two taxa. In addition, based on the presence vs. absence of RAPD
markers, A. sericea and A. mahidolae are closely related species. Thus, these two species may have
arisen as a result of allopatric speciation in different geographical populations of the ancestral species.
The genetic structure of A.sericea and A. mahidolae populations was determined by using Shannon’s
information index. Genetic variability within species (Hsp) for A. sericea was higher than that of A.
mahidolae. In contrast, genetic variation within A.mahidolae populations (Hpop/Hsp=61%) was higher
than that within A. sericea populations (Hpop/Hsp=52%). Genetic divergence among populations of these
two species, estimated by Nei’s Gst, was high. Afgekia sericea and A. mahidolae have Gs values of 0.426
and 0.266, respectively. These are consistent with low gene flow (Nm=0.35-1.14) between populations of
each species. These data are important for in situ and/or ex situ conservation of these two rare species in
Thailand.
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ความสัมพันธทางวิวัฒนาการระดับโมเลกุลในถั่วแปบชางและกันภัยมหิดล โดยใชขอมูลลําดับเบส
บริเวณ ITS และยีน rbcL และความผันแปรของประชากรดวยการใช RFLP เปนตัวตรวจสอบ
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การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรมในถั่วแปบชางและกันภัยมหิดล โดยใชขอมูลจากลําดับ
นิวคลีโอไทดจากบริเวณ ITS1 และ ITS2 และยีน rbcL และศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมในประชากรธรรมชาติของพืช
ทั้งสองสปชีสโดยใชขอมูลจากการวิเคราะห DNA โดยวิธี PCR-RFLP ซึ่งขอมูลเหลานี้ จะทําใหทราบประวัติความเปนมา
เกี่ยวกับสายวิวัฒนาการไดเปนอยางดี ผลการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดบริเวณ ITS1 และ ITS2 พบวาพืชทั้งสองสปชีส
มีความเบี่ยงเบนของนิวคลีโอไทดเทากับ 12 และ 22% ตามลําดับ อันเปนผลเนื่องมาจาก DNA มีการเปลี่ยนแปลง
วิวัฒนาการแบบการเปลี่ยนแปลงแทนที่ และการเพิ่มขึ้นหรือขาดหายไปของนิวคลีโอไทด สวนการเบี่ยงเบนของนิวคลีโอไทด
ระหวางยีน rbcL ของพืชทั้งสองนั้นคิดเปน 3% ในขณะที่ดัชนีชี้วัดถึงความคลายคลึงของพืชทั้งสอง คือ คาสัมประสิทธิ์
ของดิวซมีคาเทากับ 0.96 ซึ่งไดจากการวิเคราะหรูปแบบของ RFLP ของยีน rbcL ผลจากการวิเคราะหรูปแบบของ PCRRFLP บริเวณ ITS1-5.8s-ITS2 โดยการตัดบริเวณดังกลาวดวยเอนไซมตัดจําเพาะ 6 ชนิด พบวาทั้ง 9 ประชากรของถั่ว
แปบชาง
มีรูปแบบ RFLP เหมือนกัน ซึ่งผลจากการวิเคราะหความผันแปรของยีน rbcL ในประชากรของกันภัยมหิดล ไมพบความ
แตกตางของรูปแแบบ RFLP แตอยางใด
Molecular Phylogenetics and Population Differentiation of the two Rare Plant Species,
Afgekia sericea and A. mahidolae
P. Prathepha
Biotechnology department, Faculty of Technology, Mahasarakham University, Muang District, Mahasarakham 44000

The major aim of this study is to examine the phylogenetic relationships and genetic variation in natural
populations of the two rare species, Afgekia sericea and A. mahidolae, in Thailand. The internal
transcribed spacer regions (ITS-1 and ITS-2) of nuclear ribosomal DNA and rbcL genes were sequenced
and analyzed for resolution of relationships between these two species. These results will support and
provide a clearer picture of their evolutionary history. Patterns of nucleotide composition and
substitution were assessed by pairwise comparison. For ITS regions, these spacers evolved not only by
base substitution but also by a number of insertion and deletion events. The sequence divergence
between these two species was 12% for ITS1 and 22% for ITS2. Based on rbcL sequences, nucleotide
divergence between the two species was about 3%. Based on RFLP analysis of rbcL genes, the genetic
relationship between these two species inferred from Dice’s coefficient was 0.96. Genetic variation in
natural populations of A. sericea and A. mahidolae were examined by PCR-RFLP pattern analysis of the
ITS1-5.8s-ITS2 region, and rbcL gene, respectively. These regions were amplified using PCR and
subjected to RFLP analysis with six endonucleases. For ITS1-5.8-ITS2 region, nine populations of A.
sericea showed unique RFLP patterns. In addition, the RFLP type for the rbcL gene of A. mahidolae
populations was monomorphic. These results provide molecular evidence for the hypothesis that A.
sericea and A. mahidolae formed as a result of allopatric speciation of populations of the ancestral
species.
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ความหลากหลายทางพันธุกรรมของขาวปาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ขาวปาที่มียีโนมแบบ A ที่เปนดิพลอยดและเปนบรรพบุรุษของขาวปลูกเอเซีย (Oryza sativa) คือ O. nivara และ
O. rufipogon ซึ่งจัดเปนขาวกลุมซับซอนในกลุมขาวปลูกเอเซีย ขาวปาสองชนิดมีลักษณะนิสัยแตกตางกัน คือ ชนิดแรกมีอายุ
ปเดียว
สวนชนิดหลังเปนขาวมีอายุยืน
จากการสํารวจถิ่นอาศัยของขาวปาทั้งสองชนิดนี้ในบางจังหวัดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา O. nivara พบไดทั่วไปตามริมถนน หนองบึง และดานขางแปลงปลูกขาวของชาวบาน ซึ่ง
ถิ่นอาศัยบางแหงพบปริมาณขาวปาเปนจํานวนมากและมีความหลากหลายของลักษณะรูปพรรณสัณฐาน สวนขาวปาชนิด O.
rufipogon นั้น พบในถิ่นอาศัยที่เปนหนองน้ําสาธารณะของชุมชน บางแหงมีพื้นที่นับเปนพันไร ซึ่งพื้นที่เหลานี้นาจะใชเปน
แหลงอนุรักษขาวปาเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยในอนาคตและใชเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศได ตัวอยางขาวปาที่สํารวจ
พบไดใชในการพัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมาย คือ SCAR marker เพื่อวินิจฉัยชนิดของขาวปา O. nivara และ O. rufipogon ซึ่ง
SCAR primers ที่พัฒนาขึ้นได คือ OPAM10-900 F/R สามารถใชในการวินิจฉัยขาวปาชนิดอายุยืนได จากผลของ
การศึกษาความหลากหลายของยีนที่ควบคุมการสรางแปงอะไมโลส พบวามีความหลากหลายของยีนในประชากรขาวปาสอง
ชนิดนี้ ผลจากการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรขาวปาชนิด O. rufipogon จํานวน 6 ประชากร จาก 3
จังหวัด พบวาความหลากหลายทางพันธุกรรมที่วัดโดยใชคา Shannon’s information index (I) อยูระหวาง 0.50–0.35 และ
มีเปอรเซ็นตของความแตกตางของแถบ หรือ RAPD band อยูระหวาง 63-86%
Genetic Variation in Wild Rice in North Eastern Thailand
P. Prathepha
Department of Biotechnology, Faculty of Technology, Mahasarakham University, Muan District, Mahasarakham 44000

Two wild rice species with an AA genome, Oryza nivara and O. rufipogon, were surveyed and seed
samples were collected in the North Eastern region of Thailand. The first species is an annual form,
while the latter is a perennial form. The two wild rice species were found as small or large populations
with great morphological variation in a wide range of environments, such as lakes, swamps, ponds,
ditches and canals, and at the edge of or inside farmers’ rice fields. SCAR primer pairs were developed
for identifying the perennial form. Genetic variation was observed among and within populations of O.
rufipogon with RAPD profiles. Furthermore, diversification of the Waxy gene was also observed in
natural populations of wild rice in this region.
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ทศพร พิพัฒนภานุกูล (นักศึกษา), สุมนทิพย บุนนาค (อาจารยที่ปรึกษา)
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อาหารสูตร N6 ดัดแปลงที่เติมน้ําตาลซูโครส 3%(w/v), 2,4-D 13.5 μM และ bactoagar 0.8%(w/v) ภายใต
สภาวะมีแสงมีประสิทธิภาพสูงสุดในการชักนําเมล็ดขาวพันธุหอมสุพรรณบุรีใหเจริญเปนแคลลัส โดยมีเปอรเซ็นตการสราง
แคลลัสเทากับ 85% และอาหารสูตร N6 ดัดแปลงที่เติมน้ําตาลซูโครส 3%(w/v), 2,4-D 18 μM และ bactoagar
0.8%(w/v) ภายใตสภาวะมีแสงมีประสิทธิภาพสูงสุดในการชักนําเมล็ดขาวพันธุชัยนาท 1 ใหเจริญเปนแคลลัส โดยมี
เปอรเซ็นตการสรางแคลลัสเทากับ 90% อาหารที่เหมาะสมในเพาะเลี้ยงแคลลัสขาวพันธุชัยนาท 1 ใหเจริญเปนตน คือ
อาหารสูตร N6 ดัดแปลงที่เติมน้ําตาลซูโครส 3%(w/v), BA 13.5 μM และ bactoagar 0.8%(w/v) และอาหารที่เหมาะสม
ในการเพาะเลี้ยงแคลลัสขาวพันธุหอมสุพรรณบุรีใหเจริญเปนตน คือ อาหารสูตร N6 ดัดแปลงที่เติมน้ําตาลซูโครส 3%
(w/v), NAA 2.5 μM, BA 13.5 μM และ bactoagar 0.8%(w/v) การศึกษาการสงถายยีนสูขาวโดย Agrobacterium
tumefaciens สายพันธุ LBA4404(pBI121) ที่มียีน nptII เปนยีนคัดเลือก และยีน gus เปนยีนรายงานผล และสายพันธุ
EHA105(pCAMBIA1301) ที่มียีน hpt เปนยีนคัดเลือก และยีน gus เปนยีนรายงานผล และทําการสงถายยีนสูขาวโดยใช
particle bombardment ผลสามารถตรวจพบการแสดงออกของยีน gus ในแคลลัสขาวพันธุหอมสุพรรณบุรี และชัยนาท 1
และสามารถสรางตนขาวพันธุชัยนาท 1 แปลงพันธุที่ตานทานตอกานามัยซินได การศึกษาการแสดงออกของยีนในขาวพันธุ
กข6 แปลงพันธุที่ตานทานตอไฮโกรมัยซิน พบมีการแสดงออกของยีน gus ในตนขาวรุน F0, F1 และ F2
Cytology, Physiology, Morphology and Gene Expression in
Some Transgenic Rice (Oryza Sativa L.)
T. Pipatpanukul (Graduate Student), S. Bunnag (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang, Khon Kaen 40002

A suitable induction medium for the rice variety, Homsupanburi, was determined to be: modified N6
medium supplemented with 3% (w/v) sucrose, 13.5 μM 2,4-D and 0.8% bacto agar under light
conditions. A high percentage of callus induction (at 90%) was obtained when seeds of rice variety,
Chainat1, were cultured on modified N6 medium supplemented with 3% (w/v) sucrose, 18 μM 2, 4-D
and 0.8% bacto agar under light conditions. A suitable regeneration medium for rice variety, Chainat1,
was N6 medium supplemented with 3% (w/v) sucrose, 13.5 μM BA and 0.8% bacto agar. The suitable
regeneration medium for rice variety Homsupanburi was N6 medium supplemented with 3% (w/v)
sucrose, 2.5 μM NAA, 13.5 μM BA and 0.8% bacto agar. Transformation of rice varieties,
Homsupanburi and Chainat1, mediated by Agrobacterium tumefaciens strain LBA4404 (which
harboured the plasmid pBI121-containing the nptII gene and gus gene) and strain EHA105 (which
harboured the plasmid pCAMBIA1301 containing the hptII gene and gus gene), was performed using
callus and seeds as explants. Particle bombardment was also used for rice transformation. gus activities
were obtained from callus and plants. The study of gene expression in the kanamycin resistant rice
variety, RD6, in the F0, F1 and F2 generations, showed that transformed tissue was obtained.
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สรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตรของขาวทนเค็ม
อาทิติ์ยา ฉิมรักแกว (นักศึกษา), ปยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ (อาจารยทปี่ รึกษา),
อัจฉรา ธรรมถาวร, สุมนทิพย บุนนาค (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง ขอนแกน 40002

ศึกษาสรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตรใบขาวพันธุแดงดอกกก ลูกแดง เหลืองตาโม ขาวหมากแขก พอคคาลี ขาวดอกมะลิ
105 น้ําสะกุย 19 และสุพรรณบุรี 2 ที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่มีเกลือโซเดียมคลอไรดเขมขน 0, 50, 100 และ 150
mM พบวาเมื่อระดับเกลือสูงขึ้นการเจริญเติบโตลดลง โดยพันธุพอคคาลีมีการเจริญดีที่สุด รองลงมา คือ พันธุเหลืองตาโม
คลอโรฟลลมีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อใหเกลือที่ระดับ 50 mM และลดลงที่ระดับ 100 mM คาศักยออสโมซิสของใบและรากมีคา
ต่ําลงเมื่อเพิ่มระดับความเขมขนเกลือ พันธุพอคคาลี และเหลืองตาโม มีคาศักยออสโมซิสลดต่ําลงมากที่สุด และรองลงมา
ตามลําดับ ปริมาณโปรลีนในใบเพิ่มขึ้นเมื่อระดับความเขมขนเกลือสูงขึ้น ยกเวนพันธุพอคคาลีอยูในระดับคงที่ ในราก
ทุกพันธุมีการสรางโปรลีนเพิ่มขึ้น การศึกษากายวิภาคศาสตรของใบพบวา ความยาวของเซลลคุมทั้งดานบนและดานลางของ
ผิวใบมีความยาวลดลงเมื่อไดรับเกลือ ความหนาแนนของปากใบดานบนเพิ่มขึ้นเมื่อไดรับเกลือ ในพันธุแดงดอกกก ขาวดอก
มะลิ 105 สุพรรณบุรี 2 เหลืองตาโม และขาวหมากแขก และลดลงในพันธุน้ําสะกุย 19 และลูกแดง ความหนาแนนปากใบ
ดานลางเพิ่มขึ้นในพันธุแดงดอกกก ขาวดอกมะลิ 105 เหลืองตาโม ขาวหมากแขก และน้ําสะกุย 19 และลดลงในพันธุ
สุพรรณบุรี 2 และลูกแดง ความหนาแนนของปากใบของพันธุพอคคาลีไมมีการเปลี่ยนแปลง ผิวใบของทุกพันธุมีเซลลที่ถูก
ทําลายและเซลลหลั่งเกิดมากขึ้น
Physiology and Anatomy of Salt Tolerant Rice
A. Chimrukkaew (Graduate Student), P. Theerakulpisut (Thesis Advisor),
A. Thammathaworn, S. Bunnag (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

Eight cultivars of rice, namely Daeng Dawk Kok, Look Daeng, Leuang Tha Mo, Khao Mahk Kaek,
Pokkali, Khao Dawk Mali 105, Nam Sa-kui 19 and Supanburi 2, were grown in hydroponic culture
before NaCl was gradually added until the concentration reached 0, 50, 100 or 150 mM. Physiological
parameters and leaf anatomical features were observed. Increasing NaCl concentration resulted in a
reduction of growth compared to unsalinized plants. Pokkali and Leuang Tha Mo were the two bestperforming cultivars with the lowest percentage of reduction in growth. Chlorophyll content of most
cultivars increased in response to 50 mM NaCl then decreased at 100 mM. Osmotic potential of leaf and
root extracts decreased with increasing concentration of NaCl. Pokkali, followed by Leuang Tha Mo,
showed the highest degrees of decrease in osmotic potential. Proline content in leaves and roots of all
cultivars increased with the exception of Pokkali’s leaves, in which proline content was not affected by
NaCl. Anatomical studies showed that the length of guard cells on both surfaces of the leaves decreased.
Stomatal density on the upper epidermis increased in Daeng Dawk Kok, Khao Dawk Mali 105,
Supanburi 2, Leuang Tha Mo and Khao Kahk Kaek and decreased in Nam Sa-kui 19 and Look Daeng.
Stomatal density on the lower epidermis increased in Daeng Dawk Kok, Khao Dawk Mali 105, Leuang
Tha Mo, Khao Kahk Kaek and Nam Sa-kui 19, and decreased in Supanburi 2 and Look Daeng. Stomatal
density of Pokkali was not affected by NaCl. Treatment with NaCl resulted in enhanced leaf aging as
seen from the increased numbers of lysigenous and secretory cells in both the upper and lower epidermis.
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ความหลากหลายของพืชลมลุกวงศ Papilionaceae ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
จิตติพร ทรรศนียากร (นักศึกษา), ปริทรรศน ไตรสนธิ (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202

พืชประเภทถั่วเปนพืชที่มีประโยชนตอมนุษยในดานตาง ๆ ทั้งทางตรงและทางออม ทางตรง ไดแก อาหาร อาหารสัตว
พืชคลุมดิน เปนตน ทางออม เชน นําไปใชเปนพอพันธุแมพันธุในการปรับปรุงสายพันธุถั่วเศรษฐกิจตาง ๆ ใหมีคุณภาพหรือ
เพื่อใหมีความแข็งแรงทนทานตอสภาพแวดลอม การรวบรวมสายพันธุของพืชวงศ Papilionaceae จึงมีความสําคัญมาก
ตอการศึกษาและวิจัยเพื่อสรางสายพันธุใหมที่มีประโยชน นอกจากนี้ยังชวยในดานการอนุรักษพันธุกรรมพืชลมลุกในวงศ
Papilionaceae ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย การศึกษานี้จึงเปนการสํารวจพืชลมลุกในวงศ Papilionaceae ที่มีอยู
ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเพื่อจัดทํารายละเอียดขอมูลทางสัณฐานวิทยาและอนุกรมวิธาน ซึ่งเก็บตัวอยางโดย
วิธีการสุมเก็บตัวอยางตามเสนทางหลวงสายหลัก ระหวางเดือนพฤษภาคม 2541 - เมษายน 2542 จากจุดเก็บตัวอยาง
90 จุด เก็บตัวอยางพืชได 320 ตัวอยาง จําแนกได 39 สกุล 101 ชนิด พืชสวนใหญอยูในสกุล Desmodium และ Crotalaria
ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางที่เก็บตัวอยางพืช 200–2,000 เมตร คาความเปนกรด-ดางของดิน 5–7 พืชสวนใหญ
ขึ้นอยูบริเวณที่โลงแจง พืชที่พบทั่วไป คือ Aeschynomene americana L., Crotalaria pallida Aiton และ Desmodium
triflorum (L.) DC. ผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวา ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยยังคงมีความหลากหลายของ
พืชลมลุกวงศ Papilionaceae ซึ่งสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานไดตอไป
Diversity of Herbaceous Papilionaceae in Upper North of Thailand
J. Thatsaneeyakorn (Graduate Student), P. Trisonthi (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202

Legumes are useful plants for mankind in both direct and indirect ways. The direct uses of legumes are
for nutrition, animal feed, and ground cover. Indirect uses are to serve as germplasm for improvement of
stress resistance and plant quality. Collection of legume diversity is, therefore, very important and
beneficial to produce the new cultivar and to preserved the genetic resource of the species. In this study,
plant diversity of herbaceous Papilionaceae in the upper north of Thailand was surveyed during May
1998 to April 1999. Plant specimens were randomly collected along the main highways. Three hundred
and twenty plant specimens, collected from 90 sites, were classified into 39 genera and
101 species, of which Desmodium and Crotalaria were mostly found. The samples were collected at the
altitude range from 200 to 2,000 meter above the mean sea level, and the pH was 5-7. Most plants were
growing in the sunny area. The commonly found plants were Aeschynomene americana L., Crotalaria
pallida Aiton and Desmodium triflorum (L.) DC. This survey confirms the diversity of herbaceous
Papilionaceae in the upper north of Thailand. Also, the finding of this study can be used as database for
further researches.
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การรวบรวมและจําแนกพรรณไมในวงศกระดังงา
ปยะ เฉลิมกลิ่น1, พงษศักดิ์ พลเสนา2 และชัยวัฒน บุญฟก1
1
ฝายเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 196 เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
2
สวนพฤกษศาสตรภาคตะวันออก (เขาหินซอน) กรมปาไม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

การรวบรวมและจําแนกพรรณไมในวงศกระดังงา ไดดําเนินการตั้งแตเดือนธันวาคม 2539 มีระยะเวลาดําเนินงาน 4 ป โดย
การออกสํารวจเก็บตัวอยางแหง ตัวอยางดองสดของดอก และผลจากพื้นที่อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และวน
อุทยานจากทั่วประเทศ ไดจําแนกพรรณไมในวงศนี้ไปแลวรวม 34 สกุล จํานวน 133 ชนิด พบวามี 5 ชนิดที่ยังไมมีรายงาน
การพบในประเทศไทยมาก อ น คื อ ปาหนั น พรุ Goniothalamus malayanus Hook.f. & Thomson, ปาหนั น ยั ก ษ
Goniothalamus uvaroides King, สังหยูเขา Pseuduvaria monticola J. Sinclair, คําฟู Cyathocalyx martabanicus Hook.f &
Thomson และกะโหลก Dendrokingstonia nervosa (Hook.f & Thomson) Rauschert ในโครงการนี้ไดรวบรวมเมล็ดแก
และตนกลาของพรรณไมจํานวน 19 สกุล รวม 45 ชนิด สําหรับปลูกในแปลงรวบรวมพรรณไมในวงศกระดังงา เพื่อเปนการ
อนุรักษนอกถิ่น กําเนิด ที่สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อ.แมริม จ.เชียงใหม และสวนพฤกษศาสตรภาค
ตะวันออก (เขาหินซอน) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแลว คาดวาจะไดจํานวนชนิดของพรรณไมใน
วงศกระดังงาเพื่อเปนขอมูลในการศึกษาดานอนุกรมวิธานของพืชวงศกระดังงาของประเทศไทยตอไป
Germplasm Collection and Identification of Annonaceae in Thailand
P. Chalermglin1, P. Polsena2 and C. Boonfak1
Agro- Technology Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research,
196, Chatuchak, Bangkok 10900
2
Eastern Botanic Garden (Khao Hinson), Royal Forest Department, Chatuchak, Bangkok 10900
1

Germplasm was collected and the taxonomy of Annonaceae in Thailand was investigated beginning in
December 1996 and continuing for 4 years. Activities included field surveys, herbarium collection, and
flower and fruit preservation. The surveyed areas were national parks, wildlife sanctuaries and arboreta
throughout the country. One hundred and thirty-three species in 34 genera were determined. Five new
records for Thailand were Goniothalamus malayanus Hook.f. & Thomson, Goniothalamus uvaroides
King, Pseuduvaria monticola J. Sinclair, Cyathocalyx martabanicus Hook.f & Thomson and
Dendrokingstonia nervosa (Hook.f & Thomson) Rauschert. Forty-five species in 19 genera were grown
for conservation purposes in the germplasm collection plots at The Queen Sirikit Botanic Garden,
Chiangmai Province and the Eastern Botanic Garden (Khao Hinson), Chachoengsao Province. All
determined species will be published in the Flora of Thailand after finishing the project.
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การศึกษาดานอนุกรมวิธานของพรรณไมวงศ บุก บอน (Araceae) ในประเทศไทย
ดวงใจ ศุขเฉลิม1, C.P. Boyce2, W. Hetterchied3, N. Jacobsen4, J. Murata5, พงษศักดิ์ พลเสนา1 และธวัชชัย สันติสุข1
1
หอพรรณไม สวนพฤกษศาสตรปาไม สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
2

4

Royal Botanic Gardens Kew, UK 3Rijksherbarium, Netherland
Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen, Denmark 5 University of Tokyo, Japan

พืชในวงศ บุก บอน (Araceae) เปนพรรณพืชที่พบมากในปาดิบชื้น มีจํานวนชนิดมากและใหคุณคาทางเศรษฐกิจ โดยสวน
ใหญใชเปนอาหาร ยา และไมประดับ จึงควรไดรับการอนุรักษ วัตถุประสงคของงานวิจัยเกี่ยวกับพืชวงศนี้ คือ การสํารวจหา
ชนิด ถิ่นที่อยู นิสัย ลักษณะพืช โครโมโซม เรณู การกระจาย สภาพนิเวศ การใชประโยชน โดยนําพืชมาตรวจหาชนิด ศึกษา
ทบทวนทํารูปวิธานแยกสกุลและชนิด นําพรรณพืชที่เก็บไดมาปลูกรักษาเพื่อการอนุรักษในสภาพนอกถิ่น พรรณไมในวงศนี้
ประกอบดวย พรรณพืช 25 สกุล ประมาณ 150 -170 ชนิด มีความหลากหลายและความผันแปรสูง จึงวิจัยรวมกับนัก
พฤกษศาสตรตางประเทศ โดยมีนักศึกษาปริญญาโท 3 ทาน วิจัยพืชวงศบุก บอน ในปาตะวันตก วิจัยทบทวนพืชสกุล
Alocasia และ Colocasia และศึกษาโครโมโซม ขณะนี้ไดสํารวจและเก็บตัวอยางพรรณไมในลักษณะแหงและสด เพื่อ
รวบรวมไวที่หอพรรณไม และที่สวนพฤกษศาสตร 100 ป พรรณพืชที่สํารวจและเก็บตัวอยางไดในขณะนี้มีจํานวน 68 ชนิด
จากภาคเหนือ 22 ชนิด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 ชนิด ภาคตะวันออก 11 ชนิด ภาคกลาง 10 ชนิด ภาคตะวันออกเฉียง
ใต 11 ชนิด ภาคตะวันตก 14 ชนิด และภาคใต 24 ชนิด ประกอบดวย พรรณพืชสกุล Typhonium 13 ชนิด
Amorphophallus 10 ชนิด Aglaonema 8 ชนิด Homalomena 7 ชนิด Alocasia 5 ชนิด Pothos และ Schismatoglottis
สกุลละ 3 ชนิด Arisaema, Colocasia, Pseudodracontium, Remusatia, Rhaphidophora และ Scindapsus สกุลละ 2
ชนิด Anadendrum, Cryptocoryne, Epipremnum, Hapaline, Lasia, Pistia และ Pycnospatha สกุลละ 1 ชนิด ไดทบทวน
พรรณไมสกุล Schismatoglottis และ Typhonium ไปแลว 80 % มีการพบพืชชนิดใหม (new species) 3 ชนิด ในสกุล
Typhonium และพบพืชสกุลใหมในเมืองไทย (new generic record) ไดแก Piptospatha
Systematic Studies of Araceae in Thailand
1

D. Sookchaloem , C.P. Boyce2, W. Hetterchied3, N. Jacobsen4, J. Murata5, P. Ponsena1 and T. Santisuk1
1
The Forest Herbarium, Forest Botany Division, Royal Forest Department, Chatuchak, Bangkok 10900
2
Royal Botanic Gardens, Kew, UK 3Rijksherbarium, Netherland
4
Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen, Denmark 5 University of Tokyo, Japan

The Araceae family is normally abundant in tropical forest. It includes many species that are important as
a source of food and medicine or are economically important, such as ornamentals. Araceous species
should therefore be a priority for conservation. Therefore, there is a critical need to survey and catalogue
species, and to document habitat, habit, characteristics, chromosomes, pollen, distribution, ecological
conditions, and uses of plants in the family. The recognition of species in this group should be
thoroughly reconsidered on the basis of morphological observations of herbarium and living specimens.
There is a need for a systematic revision and a key to genera and species. Collected living plants will be
cultivated in a forest herbarium and centennial botanical garden. The family Araceae, consisting of about
25 genera and 150 to 170 species is remarkable for its morphological diversity and great variation in
species. Co-operation of foreign and Thai botanists has contributed to taxonomic work that will be used
to complete the Flora of Thailand. At present, 68 species of collected plants from surveying are recorded
from various parts of Thailand as follows: 22 species from the northern, 11 species from the
northeastern, 11 species from the eastern, 14 species from the western, 11 species from the southeastern,
and 24 species from the peninsular part. The collected specimens were classified to generic and specific
levels as follows: 13 species of Typhonium, 10 species of Amorphophallus, 8 species of Aglaonema, 7
species of Homalomena, 5 species of Alocasia, 3 species each of Pothos and Schismataglottis, 2 species
each of Arisaema, Colocasia, Pseudodracontium, Remusatia, Rhaphidophora and Scindapsus, and 1
species each of Anadendrum, Cryptocoryne, Epipremnum, Hapaline, Lasia, Pistia and Pycnospatha.
80 % of work is completed for Schismatoglottis and Typhonium; three new species have been found in
the genus Typhonium. A new generic record has been found in the genus Piptospatha.

บทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 5
8-11 ตุลาคม 2544 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

109

การศึกษาอนุกรมวิธานของพรรณไมวงศบุก (Araceae)
ในอุทยานแหงชาติเขาแหลมและอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
วัลลภ หมัดโสะ1 (นักศึกษา), ดวงใจ ศุขเฉลิม2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2
หอพรรณไม สวนพฤกษศาสตรปาไม สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาอนุกรมวิธานของพรรณไมวงศบุกในอุทยานแหงชาติเขาแหลม และอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ ไดเริ่มดําเนินการ
ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2543 -กรกฎาคม 2544 ไดทําการศึกษาในอุทยานแหงชาติเขาแหลม และอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหลากหลาย ลักษณะทางอนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา การกระจาย และศึกษาการใชประโยชนของ
พรรณไมวงศบุก โดยทําการเก็บรวบรวมพรรณไม จากปาดิบแลง ปาดิบเขา ปาเบญจพรรณ และไรรางในพื้นที่ศึกษา แลวทํา
การวิเคราะหจําแนกพรรณไมทั้งในภาคสนามและในหองปฏิบัติการ ขณะนี้ไดเก็บตัวอยางจากพื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่
ประมาณรอยละ 60 ของพื้นที่ศึกษา ไดประมาณ 90 หมายเลข จําแนกตัวอยางที่มีดอกไดระดับชนิด 11 ชนิด จําแนก
ตัวอยางที่ไมมีดอกไดระดับสกุล 5 สกุล 10 ชนิด ดังรายชื่อตอไปนี้ ระงด Aglaonema simplex Blume, แกวหนามา
Alocasia denudata Engl., บุกกานยาว Amorphophallus cf. asterostigmatus Bogner & Hett., วานกานยา Arisaema album
N. E. Br., บุกตีนฮุง Arisaema consanguineum Schott., บอน Colocasia esculenta Schott, ตะเข็บ Pothos scandens L.,
พลู Rhaphidophora hongkongensis Schott, บอนเขียว Schismatoglottis calyptrata (Roxb.) Zoll. & Mor., คอกิ่ว
Scindapsus hederaceus Schott, ผักหนาม Lasia spinosa (L.) Thwaites, สกุลบุก (Amorphophallus) 3 ชนิด สกุล
เขียวหมื่นป (Aglaonema) 1 ชนิด สกุลบอนเตา (Hapaline) 1 ชนิด สกุลบอน (Alocasia) 4 ชนิด และสกุลบอนบิน
(Remusatia) 1 ชนิด
Systematic Studies of the Family Araceae in Khao Laem and
Thong Phapoom National Parks, Kanchanaburi
W. Madsoh 1 (Graduate Student) D. Sookchaloem.2 (Thesis Advisor)
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900
2
The Forest Herbarium, Forest Botany Division, Royal Forest Department, Chatuchak, Bangkok 10900
1

Systematic studies of Araceae were carried out in Khao Laem and Thong Phapoom National Parks from
July 2000 to July 2001. Species diversity, morphological characteristics, ecology, distribution and
utilization were recorded. Plants from various forest types (dry evergreen forest, montane forest, mixed
deciduous forest, old clearing area) were collected for identifcation and preparation of herbarium
specimens. Up to now, 90 specimens have been collected from forest equal to 60 % of the study areas.
Fertile specimens that have been identified to species level comprise 11 species: Aglaonema simplex
Blume, Alocasia denudata Engl., Amorphophallus cf. asterostigmatus Bogner & Hett., Arisaema album
N.
E.
Br.,
Arisaema
consanguineum
Schott,
Colocasia
esculenta
Schott,
Pothos scandens L., Rhaphidophora hongkongensis Schott and Schismatoglottis calyptrata (Roxb.) Zoll.
& Mor., Scindapsus hederaceus Schott and Lasia spinosa (L.) Thwaites. Sterile specimens that have
been identified to generic level comprise 5 genera (10 species): Amorphophallus sp1, sp2, sp3,
Aglaonema sp., Hapaline sp., Alocasia sp1, sp2, sp3, sp4 and Remusatia sp.
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คาริโอไทปของบุกวงศ Araceae
ละเอียด คงกุง 1 (นักศึกษา), วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล1 (อาจารยที่ปรึกษา), มงคล เกษประเสริฐ2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
สาขาพันธุศาสตร ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2
กองพฤกษศาสตรและวัชพืช กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ศึกษาคาริโอไทปของบุกวงศ Araceae สกุล Amorphophallus 14 ชนิด และบุกเทียมวงศ Taccaceae สกุล Tacca 1 ชนิด จาก
เซลลปลายรากดวยวิธี feulgen squash และเปรียบเทียบกับวิธี hematoxylin staining พบวาวิธี feulgen squash งาย สะดวก
และทําใหเห็นโครโมโซมในระยะเมทาเฟสชัดเจนกวาวิธี hematoxylin staining จากการศึกษาคาริโอไทปของบุกทั้ง 15 ชนิด
พบวา 8 ชนิดมีจํานวนโครโมโซม 2n=26 ไดแก บุกกาญจนบุรี Amorphophallus blumei Schott. บุกเขา A. corrugatus
N.E. Br. บุกอยุธยา A. bangkokensis Gagnep. บุกเนื้อทราย A. oncophyllus Prain. บุกแดง A. putii Gagnep. อีลอก
A. saraburiensis Gagnep. บุกสายน้ําผึ้ง A. variabilis Bl. และบุกเตา Amorphophallus sp. บุกกลุมนี้มีจํานวน
เบสิคนัมเบอร 13 จึงมีระดับพลอยดีเปนดิพลอยด สวนอีก 7 ชนิด มีจํานวนโครโมโซมเปน 2n=28 ไดแก บุกคางคก
เขียวมวง Amorphophallus sp. บุกคางคกเขียวขาว A. campanulatus Bl. ex Decne. บุกดาง A. kerrii Gagnep. บุกโคราช
A. koratensis Gagnep. บุกแสมสาร A. longituberous บุกงูเหลือม Amorphophallus sp. และบุกเทียม คือ เทายายมอม
Tacca leontopelaloides Ktze. ซึ่งกลุมนี้มีจํานวนเบสิคนัมเบอร 14 จึงมีระดับพลอยดีเปนดิพลอยด บุกทุกชนิดและบุกเทียม
มีคาริโอไทปเปนแบบ asymmetrical karyotype คือประกอบดวยโครโมโซมชนิด เมทาเซนตริก สับเมทาเซนตริก และ
อะโครเซนตริก การศึกษาครั้งนี้มีรายงานการศึกษาจํานวนโครโมโซมมากอน 2 ชนิด คือ บุกคางคกเขียวขาว และ
เทายายมอม ที่เหลืออีก 13 ชนิด เปนรายงานครั้งแรก
Karyotypes of Elephant Yams in the Family Araceae
1

L. Kongkung (Graduate Student), W. Chulalaksananukul1 (Thesis Advisor), M. Gateprasert2 (Thesis Co-advisor)
Program Genetics, Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330
2
Botanical and Weed Scinece Division, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives,
Chatuchak, Bangkok 10900

1

Karyotypic studies of 14 species of elephant yams of the genus Amorphophallus, Family Araceae, and
one species of the genus Tacca, Family Taccaceae, were carried out using cells from the root tips and
Hematoxylin staining and Feulgen squash methods. The Feulgen squash method proved to be easier,
more convenient and revealed metaphase chromosomes more clearly than the Hematoxylin staining
method. Of the 15 species, eight species (Amorphophallus blumei Schott., A. corrugatus N.E.Br.,
A. bangkokensis Gagnep, A. oncophyllus Prain., A. putii Gagnep., A. saraburiensis Gagnep.,
A. variabilis Bl., and Amorphophallus sp.) had chromosome numbers of 2n=26. This group of elephant
yams showed a basic number (x)=13, and, therefore, were diploid. Seven species had chromosome
numbers of 2n=28. These species were Amorphophallus sp., A. campanulatus Bl. ex Decne., A. kerrii
Gagnep., A. koratensis Gagnep., A. longituberous, Amorphophallus sp., and Tacca leontopelaloides
Ktze. This group had a basic number (x)=14, and, therefore, were diploid. All of the elephant yams had
an asymmetrical karyotype that consisted of metacentric, submetacentric, and acrocentric chromosomes.
The chromosome number of two species, Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne. and Tacca
leontopelaloides Ktze., had previously been reported. This was the first report on chromosome numbers
for the other 13 species of elephant yams.
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พรรณพืชวงศขิงของไทย
พวงเพ็ญ ศิริรักษ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ สงขลา 90112

พืชวงศขิงเปนแหลงสําคัญของผลิตภัณฑธรรมชาติ ไดแก อาหาร เครื่องเทศ ยารักษาโรค สียอม เครื่องสําอาง และสิ่งประดับ
เพื่อความสวยงาม เปนตน มีจํานวนพรรณพืชมากวงศหนึ่งของอาณาจักรพืช คาดวามีในโลกประมาณ 50 สกุล และ 1,000
ชนิด แหลงกระจายพันธุของพืชวงศขิงมีศูนยกลางอยูในแถบตะวันออกเฉียงใตของโลก สําหรับในประเทศไทยมีรายงานวามี
มากกวา 21 สกุล และ 200 ชนิด ที่ผานมาความรูดานอนุกรมวิธานของพืชวงศขิงของไทยมีนอยมาก อยางไรก็ตาม ปจจุบันมี
ผูใหความสนใจศึกษากันมากขึ้น จึงพบพืชชนิดใหมของโลกเพิ่มขึ้นหลายชนิด มีการศึกษาทบทวนพืชสกุลตางๆ โดยสกุลที่
ไดมีการศึกษาทบทวนแลว ไดแก สกุลกระชาย (Boesenbergia) 17 ชนิด สกุลเปราะตน (Caulokaempferia) 5 ชนิด สกุล
ปุดเขยง (Geostachys) 3 ชนิด และสกุลเปราะ (Kaempferia) 16 ชนิด สกุลใหญ 3 สกุลของพืชวงศขิงที่กําลังศึกษาทบทวน
อยู คือ สกุลขมิ้น-กระเจียว (Curcuma) 50 ชนิด สกุลมหาหงส (Hedychium) 20 ชนิด และสกุลขิง (Zingiber) 40 ชนิด
บทความนี้ไดใหขอมูลดานความหลากหลายของชนิดของพรรณพืชในวงศขิงของไทยในแตละ tribe ลักษณะพืชโดยยอ และ
การกระจายพันธุของชนิดตางๆ รวมทั้งภาพประกอบของพืชบางชนิดดวย
Zingiberaceae of Thailand
P. Sirirugsa
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai District, Songkhla 90112

Zingiberaceae is an important natural plant resource that provides many useful products for food, spices,
medicines, dyes, perfume and decorative items. It is one of the largest families in the plant kingdom,
comprises approximately 50 genera and 1,000 species and has its center of distribution in Southeast Asia.
More than 21 genera and 200 species are now recorded from Thailand. The taxonomic knowledge of
Thai Zingiberaceae is scarcely known. However, in recent years more studies on this family have been
achieved and several new taxa have been described. The genera which have been revised include
Boesengia (17), Caulokaempferia (5), Geostachys (3) and Kaempferia (16). Three large genera,
Curcuma (~50), Hedychium (~20) and Zingiber (~40), are under revision. In this paper, the species
diversity of each tribe including descriptions and distributions are discussed. Photos of some species are
also presented.
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ความหลากหลายและความสัมพันธกับแหลงที่อยูของพืชวงศขิง (Zingiberaceae)
ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ในจังหวัดยะลา และนราธิวาส
จรัญ มากนอย (นักศึกษา), พวงเพ็ญ ศิริรักษ (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ สงขลา 90112

สํารวจพืชวงศขิงในแปลงศึกษา 3 แปลง ตามแนวชายแดน ไทย-มาเลเซีย ในจังหวัดนราธิวาส และยะลา พบทั้งหมด 39
ชนิด ใน 12 สกุล จัดอยูใน tribe Alpinieae 22 ชนิด ใน 6 สกุล tribe Hedychieae 4 สกุล 10 ชนิด tribe Globbeae 1 สกุล
4 ชนิด และ tribe Zingibereae 3 ชนิด ใน 1 สกุล เขียนคําบรรยายลักษณะ สรางรูปวิธาน และบันทึกภาพถาย ในจํานวนนี้
เปนพืชที่พบใหมในประเทศไทย 10 ชนิด อีก 8 ชนิด คาดวาเปนพืชชนิดใหม และเชื่อวายังมีพืชชนิดใหมอยูในบริเวณนี้ เก็บ
ดินตัวอยางจากแปลงตัวอยางขนาด 1x1 ตารางเมตร ทั้งหมด 51 แปลง โดยเลือกแตละแปลงที่มีพืชวงศขิงชนิดเดียวจํานวน
มาก วิเคราะหคุณสมบัติดิน 13 ปจจัย ปริมาณแสงกําหนดเปนระดับขั้น ประมวลผลขอมูลแบบ Ordination โดยวิธี
Non-metric Multidimensional Scaling (NDMS) นําเสนอในแผนภูมิกระจายระหวาง Axis 1 และ Axis 2 พบวาจุด
เก็บตัวอยางไมแบงเปนกลุมที่ชัดเจน หลังจากประมวลผลเพิ่มเติมดวยวิธี Cluster analysis สามารถจัดได 2 กลุม คือ
กลุม 1 ประกอบดวย จุดเก็บตัวอยาง 42 จุด ของพืช 34 ชนิด เปนกลุมใหญที่มีตัวอยางจากพื้นที่ศึกษาทั้ง 3 แหง และ
กลุม 2 ประกอบดวย 9 จุด ของพืช 9 ชนิด ในจํานวนนี้มี 6 ชนิดที่พบในกลุม 1 พืชในกลุม 2 พบในบริเวณที่ดินมีคุณสมบัติ
ดีกวาของกลุม 1 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา พืชวงศขิงที่ศึกษาขึ้นอยูในพื้นที่ที่ปจจัยแวดลอมไมแตกตางกันมากนัก
Diversity and Habitat Relationships of Zingiberaceae
along the Thai-Malaysian Border in Yala and Narathiwat Provinces
C. Maknoi (Graduate Student), P. Sirirugsa (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai District, Songkhla 90112

A survey of the family Zingiberaceae along the Thai-Malaysian border in Yala and Narathiwat provinces
was carried out from April 1999 to July 2000. Thirty-nine species in 12 genera were collected from three
study sites. Twenty-two species of six genera are in Alpinieae. Ten species of four genera are in
Hedychieae. Four species of one genus and three species of one genus are in Globbeae and Zingibereae,
respectively. Ten species are new records to Thailand and eight species are expected to be new species.
Descriptions and photographs of 39 species are provided along with an identification key to genera and
species. It is believed that many undescribed species will be discovered in these areas. Soil samples were
collected from fifty-one plots (1x1 m2), each plot was dominated by one species of Zingiberaceae.
Thirteen soil properties were analyzed and light conditions were recorded. Sample plots were plotted by
axis1 and axis2 of NMS. The results indicated no clear group. However, after processing by cluster
analysis, they were divided into two groups. Group I consisted of 42 sample plots of 34 species. Group II
consists of nine plots of nine species; six of them are also in group I. Soils of group II show better
properties than those of group I, such as high water holding capacity, electrical conductivity, cation
exchange capacity and porosity, and lower percentages of sand. It can be concluded that Zingiberaceous
plants along the Thai-Malaysian border of this study grow in similar environmental conditions.
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ความสัมพันธของพืชวงศขิงในสกุลกระชายและสกุลที่เกี่ยวของจากการวิเคราะหไอโซไซม
โองการ วณิชาชีวะ 1 (นักศึกษา), วัลลี สุวจิตตานนท 1 (อาจารยที่ปรึกษา), พวงเพ็ญ ศิริรกั ษ 2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ สงขลา 90112
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ สงขลา 90112

การศึกษาไอโซไซมซึ่งสกัดจากใบของพืชในสกุลกระชาย 12 สายพันธุ (B. basispicata, B. curtisii (black petiole),
B. curtisii (white petiole), B.longipes, B. plicata (orange flower), B. plicata (yellow flower), B. prainiana,
B. pulchellum, B. pulcherrima, B. tenuispicata, B. rotunda และ B. sp.) สกุลเปราะ 6 สายพันธุ (K. angustifolia,
K. elegans, K. galaga, K. pulchra, K. siamensis และ K. roscoeana) และสกุล Scaphoclamys 2 สายพันธุ (S. biloba
และ S. sp.) โดยใชเอนไซม 9 ชนิด ไดแก เปอรออกซิเดส (POX) ซูเปอรออกไซด, ดิสมิวเทส (SOD), กลูทาเมท
ดีไฮโดรจีเนส (GDH), มาเลท ดีไฮโดรจีเนส (MDH), ชิคิเมทดีไฮโดรจีเนส (SDH), เบตา-เอสเทอเรส (β-EST),
อัลฟา-เอสเทอเรส (α-EST), เอซิดฟอสฟาเตส (ACP) และอัลคาไลนฟอสฟาเตท (ALP) พบวามีเอนไซมเพียง 4 ชนิด
ไดแก POX, SOD, GDH และ MPH ซึ่งใหรูปแบบหลากหลายอันเปนประโยชนในการจําแนกพืชในสกุลกระชาย และสกุลที่
เกี่ยวของได และจากไอโซไซมทําใหทราบวากระชายที่มีลักษณะดอกคลายกันแตมีกานใบตางกันนาจะเปนชนิดที่แตกตางกัน
ออกไป เมื่อนําไอโซไซมที่ไดมาวิเคราะหหาความสัมพันธของพืชกลุมนี้ในรูปแบบของ dendrogram โดยวิธี UPGMA พบวา
สามารถสรุปความสัมพันธของพืชในกลุมกระชายและเปราะไดชัดเจน
Isozyme Analysis of Relationships between Boesenbergia Kuntze (Zingiberaceae)
and Related Genera
O. Vanijajiva 1 (Graduate Student), W. Suvachittanont1 (Thesis Advisor), Puangpen Sirirugsa2 (Thesis Co-advisor)
1
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In the present study, results of isozyme electrophoresis of leaf extracts are reported for 12 taxa of
Boesenbergia (B. basispicata, B. curtisii (black petiole), B. curtisii (white petiole), B.longipes,
B. plicata (orange flower), B. plicata (yellow flower), B. prainiana, B. pulchellum, B. pulcherrima. B.
tenuispicata, B. rotunda, B. sp.) , 6 taxa of Kaempferia (K. angustifolia, K. elegans. K. galaga,
K. pulchra, K. siamensis, K. roscoeana) and 2 taxa of Scaphoclamys (S. biloba, S. sp.) Nine enzyme
systems, i.e., peroxidase (POX), superoxide dismutase (SOD), glutamate dehydrogenase (GDH), malate
dehydrogenase (MDH), shikimate dehydrogenase (SDH), β -esterase (β - EST), α-esterase
(α-EST), acid phosphatase (ACP), and alkaline phosphatase (ALP), were used. Only 4 enzyme systems
(POX, SOD, GDH, MDH) were useful as molecular markers for characterization of Boesenbergia and
related genera. It was found that Boesenbergia with the same flower morphology but different colors of
petiole showed different isozyme patterns suggesting that they should be classified as different varieties.
Patterns from isozyme data were analysed using cluster analysis and UPGMA to produce a dendrogram
that depicted a higher degree of relationship between Boesenbergia and Scaphoclamys than between
Boesenbergia and Kaempferia.
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การศึกษาสัณฐานวิทยา โครโมโซม และละอองเรณูของพรรณไมวงศขิง ในอุทยานแหงชาติภูพาน
สุรพล แสนสุข (นักศึกษา), ประนอม จันทรโณทัย (อาจารยที่ปรึกษา),
อัจฉรา ธรรมถาวร และสุมนทิพย บุนนาค (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง ขอนแกน 40002

ศึกษาสัณฐานวิทยาของพรรณไมวงศขิงในอุทยานแหงชาติภูพาน พบ 4 เผา 9 สกุล 46 ชนิด ไดบรรยายลักษณะวงศ สกุล
และชนิด สรางรูปวิธานจําแนกสกุล และชนิด วาดภาพลายเสน แสดงแผนที่การกระจายพันธุ และขอมูลทางนิเวศวิทยา
ในจํานวนนี้พบพืชชนิดใหม คือ Boesenbergia baimaii ศึกษาจํานวนโครโมโซมพืช 42 ชนิด ดวยวิธี feulgen squash
มีจํานวนโครโมโซม 2n=20-92 สามารถนําจํานวนโครโมโซมมาชวยจําแนกชนิดในสกุล Boesenbergia และ Curcuma ได
มีการรายงานผลของจํานวนโครโมโซมเปนครั้งแรก 21 ชนิด ศึกษาละอองเรณูพืช 10 ชนิด ดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสง
และกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสองกราด พบวาละอองเรณูสวนมากมีรูปกลม ไมมีชองเปด ลวดลายบนผนังชั้นนอกมี
5 แบบ คือ ผิวเกลี้ยง เปนหนามสั้น เปนหนามยาว เปนคลื่น และเปนคลื่นละเอียด ขนาดของละอองเรณูสามารถนํามาชวยใน
การจําแนกพืชที่ศึกษาได
Morphology, Chromosomes and Pollen of Plants
in the Family Zingiberaceae from Phu Phan National Park
S. Saensouk (Graduate Student), P. Chantaranothai (Thesis Advisor),
A. Thammathaworn and S. Bunnag (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

Four tribes, nine genera and 45 species of Zingiberaceae were found in Phu Phan National Park. One
species, Boesenbergia baimaii, is new to science. Descriptions of the family, genera and species are
provided together with keys to genera and species, illustrations, distributional maps and ecological data.
Chromosome numbers of 42 species were determined using the Feulgen squash technique. Somatic
chromosome numbers ranged from 20 to 92. Species in the genera Boesenbergia and Curcuma could be
classified by chromosome number. Counts for 21 taxa are recorded for the first time. The external pollen
morphology was investigated in ten species of the family by means of light microscopy and scanning
electron microscopy. Pollen grains of all examined taxa were more or less spheroidal and inaperturate.
Five exine sculpturing patterns were determined: psilate, short spinate, long spinate, rugulate and microrugulate. Pollen size was found to be a useful tool for clarifying taxonomic boundaries between taxa.
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การศึกษาทางอนุกรมวิธานของเฟรนในอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง
ศิริดารัตน จูเจี่ย (นักศึกษา), สุมน มาสุธน (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาอนุกรมวิธานของเฟรนในอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง โดยการออกสํารวจเก็บตัวอยางและนํามาวิเคราะหหาชื่อ
ชนิด โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยา รูปวิธานจําแนกชนิด และตรวจสอบความถูกตอง จากพรรณไมที่มีการศึกษา และ
เทียบกับหลักฐานในพิพิธภัณฑพืชหอพรรณไม กรมปาไม และพิพิธภัณฑพืชสิรินธร กรมวิชาการเกษตร เพื่อศึกษาชนิดเฟรน
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และนิเวศวิทยา จากการศึกษาพบเฟรนจํานวน 20 วงศ 38 สกุล และ 70 ชนิด มีทั้งชนิดที่เจริญ
เติบโตอยูในแหลงน้ํา บนดินและอิงอาศัย พบขึ้นอยูในสังคมปาประเภท ปาดิบชื้น ปาดิบเขา และปาเต็งรังผสมสน
Taxonomy of Ferns at Thung Salaeng Luang National Park
S. Jujia (Graduate Student), S. Masuthon (Thesis Advisor)
Department of Botany, Faculty of Science, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

Ferns at Thung Salaeng Lauang National Park were surveyed and collected. Specimens were identified
using morphological characters and identification keys. After that, the specimens were compared with
identified specimens deposited at the Forest Herbarium, Royal Forest Department, and the Sirindhorn
Herbarium, Department of Agriculture. The study focused on morphological characters and on the
ecological distribution of the species in the area. Twenty families, 38 genera and 70 species were found,
including aquatic, terrestrial and epiphytic ferns, in various forest types.
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เฟรนในอุทยานแหงชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี
สองศรี สุขสรอย1 (นักศึกษา), ประนอม จันทรโณทัย1 (อาจารยที่ปรึกษา), สุมน มาสุธน2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง ขอนแกน 40002
2
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ศึกษาอนุกรมวิธานของเฟรนในอุทยานแหงชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี ระหวางเดือนมกราคม 2543 - มกราคม
2544 พบเฟรน 20 วงศ 36 สกุล และ 73 ชนิด บรรยายลักษณะวงศ สกุล และชนิด สรางรูปวิธานระบุวงศ สกุล และชนิด
วาดภาพลายเสน ถายภาพ แสดงแหลงการกระจายพันธุ ชื่อพื้นเมือง พรอมขอมูลทางนิเวศวิทยา และศึกษาสปอรของเฟรน
20 ชนิด โดยกรรมวิธีอะซีโตไลซีส ศึกษาดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสงและกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสองกราด
พบวาลักษณะที่สามารถนํามาใชจําแนกชนิดของเฟรนที่ศึกษา ไดแก ชองเปด เยื่อหุมสปอร ลวดลายบนผนังเยื่อหุมสปอร
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
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002
2
Department 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 73 species are enumerated.
Descriptions and keys to families, genera and species, line drawings, photographs, distributional and
ecological data are provided. Pollen morphology of 20 species was examined with light and scanning
electron microscopes. Aperture, perispore, perispore sculpturing, exine sculpturing, size and shape were
found to be useful for classification.
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การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชจําพวกเฟรนและกลุมใกลเคียง บริเวณอุทยานแหงชาติ
น้ําตกหวยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ยุธยา อยูเย็น 1 (นักศึกษา), ทวีศักดิ์ บุญเกิด 2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
แผนกชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี อ.เมือง อุบลราชธานี 34000
2
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การศึกษาอนุกรมวิธานของเฟรนและพืชกลุมใกลเคียง บริเวณอุทยานแหงชาติน้ําตกหวยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ระหวาง
เดือนมีนาคม 2542-ตุลาคม 2543 เก็บตัวอยางได 204 ตัวอยาง จําแนกเปน 126 ชนิด 57 สกุล 26 วงศ วงศที่พบจํานวน
ชนิดมากที่สุด คือ Polypodiaceae จํานวน 26 ชนิด 14 สกุล อันดับสอง คือ วงศ Aspleniaceae พบจํานวน 11 ชนิด 1 สกุล
อันดับที่สาม คือ วงศ Thelypteridaceae จํานวน 10 ชนิด 1 สกุล พืชกลุมนี้ทั้ง 126 ชนิด แบงตามถิ่นอาศัยที่ขึ้นอยูได
4 แบบ คือ บนดิน 53 ชนิด อิงอาศัย 17 ชนิด บนหิน 19 ชนิด และในน้ํา 1 ชนิด นอกจากนี้ยังสามารถแบงพืชกลุมนี้ตาม
สภาพปาที่พบ 4 ชนิด คือ ปาเบญจพรรณ 22 ชนิด ปาดิบแลง 14 ชนิด ปาดิบชื้น 20 ชนิด และปาดิบเขา 34 ชนิด จาก
การศึกษามีพืชจําพวกเฟรนและกลุมใกลเคียง 100 ชนิด ที่ไมเคยมีรายงานวาพบที่จังหวัดประจวบคีรีขันธมากอน และ 2
ชนิด เปนพรรณไมถิ่นเดียวของไทย คือ Crepidomanes megistostomum (Copel.) Copel. และ Polysticum attenuatum
Tagawa & K. Iwats. ในการศึกษาครั้งนี้ไดจัดทํา คําบรรยายลักษณะของพรรณไมแตละชนิด รูปวิธานจําแนกสกุลและชนิด
ขอมูลทางนิเวศวิทยา การกระจายพันธุ ชื่อพื้นเมือง และการใชประโยชน พรอมทั้งภาพประกอบ ตัวอยางพรรณไมแหงไดเก็บ
รักษาไวที่ พิพิธภัณฑพืชศาสตราจารย กสิน สุวตะพันธุ ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Taxonomic Study of Ferns and Fern Allies at Huaiyang Waterfall National Park,
Prachuap Khiri Khan Province
Y. Yuyen 1 (Graduate Student), T. Boonkerd 2 (Thesis Advisor)
Biology Program, Faculty of Science and Technology, Rajabhat Ubonratchathani Institute,
Muang District, Ubonratchathani, 34000
2
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330
1

A taxonomic study of ferns and fern allies at Huaiyang Waterfall National Park, Prachaup Khiri Khan
Province, was carried out from March 1998 to October 2000. Two hundred and four specimens were
collected. A total of 126 species in 57 genera from 26 families were identified. Three families of true
fern, namely Polypodiaceae, Aspleniaceae and Thelypteridaceae, were among the common families.
Polypodiaceae included 26 species in 14 genera, whereas Aspleniaceae and Thelypteridaceae included 11
and 10 species, respectively, but from a single genus in each family. Among the 126 species, there were
53 species of terrestrial plants, 17 species of epiphytes, 19 species of lithophytes and 1 species of aquatic
plant. Twenty-two species were found in Mixed Deciduous Forest, 14 species occurred in Dry Evergreen
Forest, 20 species were found in Tropical Evergreen Forest and 34 species grew naturally in Hill
Evergreen Forest. Additionally, two endemic species to Thailand occur in this study area, i.e.
Crepidomanes megistostomum (Copel.) Copel. and Polystichum attenuatum Tagawa & K. Iwats. One
hundred species were found to be new records for Prachuap Khiri Khan Province. Full descriptions of all
species are given, a key to genera and a key to species were constructed, and ecological data,
distributions, vernacular names and utilization are provided. In addition, photographs of collected species
were also provided. Voucher specimens are deposited at The Professor Kasin Suvatabhandhu Herbarium,
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University.
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การแปรผันของประชากรกลวยไมเหลืองแมปงในอุทยานแหงชาติแมปง จังหวัดลําพูน
ฉันทฬส รุงเรือง (นักศึกษา), สุวิทย แสงทองพราว (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาเรื่องการแปรผันของประชากรกลวยไมเหลืองแมปงในอุทยานแหงชาติแมปง จังหวัดลําพูน มีวัตถุประสงคเพื่อ
ตองการทราบ 1) ขอมูลทางชีววิทยาของกลวยไมเหลืองแมปงในอุทยานแหงชาติแมปง 2) ความหนาแนนของประชากรแตละ
ประชากร 3) การแปรผันทางสัณฐานวิทยาภายในประชากร และ 4) การแปรผันทางสัณฐานวิทยาระหวางประชากรของ
กลวยไมเหลืองแมปง วิธีการศึกษาใชการสุมตัวอยางแตละประชากร การบรรยาย การวัดขนาด การวิเคราะหทางดานนิเวศวิทยา
และการวิเคราะหทางสถิติ ผลการศึกษาพบวา ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่เดนของกลวยไมเหลืองแมปง คือ มีลําตนใตดิน ซึ่งมี
ลักษณะเปนหัว สามารถสรางหัวใหมไดปละ 1 หัว มีชอดอกเกิดจากหัว ตั้งตรงสูงจากพื้นดิน 73-170 ซม. ชอดอก
ประกอบดวย ดอกยอยสีเหลืองสดจํานวน 9-41 ดอก เริ่มปรากฏชอดอกในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน หากดอกไมถูกแมลง
ทําลายสามารถบานไดนาน 20-30 วัน ดอกยอยรอยละ 92.57 ถูกทําลายโดยแมลง ทําใหดอกพัฒนาเปนฝกและเมล็ดได
นอย การสืบพันธุตามธรรมชาติโดยอาศัยเมล็ดเปนไปไดยาก การสืบพันธุโดยการแยกหัวมีความเปนไปไดมากกวา การยายลํา
ตนใตดินหรือเหงาไปปลูกในสวนอื่นๆ ของอุทยานปรากฏวาขึ้นไดดีและรอดตาย 70-100% ความหนาแนนของประชากรที่ 1
และ 2 มีคา 29.35 และ 0.75 กอ/10,000 ตารางเมตร ตามลําดับ สวนประชากรที่ 3 มีความหนาแนนนอยกวา
ประชากรที่ 2 มาก การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาจํานวน 20 ลักษณะ พบวาลักษณะทางสัณฐานวิทยาจํานวน 16
ลักษณะ ไมมีความแตกตางระหวางประชากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนอีก 4 ลักษณะ มีความแตกตางระหวาง
ประชากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99%
Population Variation of Eulophia flava (Lindl.) Hook. f.
in Mae Ping National Park, Lumphun Province
C. Rungruang (Graduate Student), S. Sangtongpraow (Thesis Advisor)
Biology Department, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

This research aimed to determine 1) some biological data of E. flava, 2) population density and 3)
morphological variation between populations of E. flava. The methods used consisted of sampling
E. flava, measurement, ecological analysis and statistical analysis. The research found the following
remarkable morphological characteristics of E. flava: it had underground rhizomatous stems which
formed pseudobulbs; each stem produced one bulb/ year; an inflorescence developed from the bulb; the
heights of inflorescences were 73-170 cm above ground; and each inflorescence contained 9-41 bright
yellow flowers. Inflorescences occurred between May and June and the period of flower blooming
occurred for from 20 to 30 days if they were free from insect attack. An average of 92.75 % of flowers
were damaged by insects. Natural reproduction by seed was difficult. Reproduction using bulbs separated
from stems had more potential. Transplantation of rhizomatous stems to other parts of the park gave
survival rates of 70-100 percent. The population density of populations I and II were 29.35 and 0.72
plant / 10,000 m2, respectively, while the density of population III was much lower than population II.
Determination of 20 morphological characters found remarkable variation within each population. There
were
no
statistical
differences
between
populations
for
16
characters
while
4 characters showed statistically significant differences at 95 % and 99 % levels.
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การประเมินความสัมพันธทางพันธุกรรมของพืชสกุล Vigna บางชนิด
ดวยการวิเคราะหแบบคลัสเตอรและมัลติวาเรียต
ธนาทิพย ศิลปวัฒนกุล (นักศึกษา), สุมิตรา คงชืน่ สิน (อาจารยทปี่ รึกษา), วราลักษณ ตันติบรรพกุล (อาจารยที่ปรึกษรวม)
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืชในสกุล Vigna ไดแก Vigna. radiata (L.) Wilczek 2 สายพันธุ
V. mungo (L.) Hepper 2 สายพันธุ V. mungo var. silvestris 4 สายพันธุ V. umbellata (Thunb.) Ohwi and 0hashi
6 สายพันธุ V. reflexo-pilosa 3 สายพันธุ V. trinervia 4 สายพันธุ V. glabrescens 1 สายพันธุ V. angularis (Willd.)
Ohwi and 0hashi 1 สายพันธุ และ V. aconitifolia (Jacq.) Marechal 1 สายพันธุ ลักษณะที่ประเมินทําใน 5 ระยะ คือ
ระยะที่มีใบจริงคูแรก 4 ลักษณะ ระยะใบจากขอที่ 4 แผกวาง 6 ลักษณะ ระยะเริ่มออกดอก 3 ลักษณะ ระยะเริ่มสุกแก
3 ลักษณะ และระยะเก็บเกี่ยว 10 ลักษณะ โดยบันทึกขอมูลไดแลวประมาณ 80% ขอมูลที่ครบถวนจะนําไปวิเคราะหทาง
สถิติดวยวิธีมัลติวาเรียต สวนการวิเคราะหไอโซไซมไดทําในทุกสายพันธุ โดยใชเอนไซม 6 ระบบ คือ esterase (EST)
peroxidase (PER) malatedehydrogenase (MDH) 6-phosphogluconate dehydrogenase (6PGDH)
glutamate-oxaloacetate amino peptidase (GOT) และ shikimate dehydrogenase (SDH) ซึ่งตองมีการทําซ้ําในบาง
สายพันธุที่มีแถบไมชัดเจนกอนที่จะนําไปศึกษาคลัสเตอรตอไป
Genetic Relationship Evaluation of Some Vigna Species Using Cluster and Multivariate Analysis
T. Silapawatanakul (Graduate Student), S. Chungcheansin (Thesis Advisor)
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

Members of the genus Vigna were subjected to comparative morphology studies. The plants included
two lines of Vigna radiata (L.) Wilczek, two of V. mungo (L.) Hepper, four of V. mungo var. silvestri, six
of V. umbellata (Thunb.) Ohwi and Ohashi, three of V. reflexo-pilosa, four of V. trinervia and one each
of V. glabrescens, V. angularis (Willd) Ohwi and Ohashi and V. aconitifolia (Jacq.) Marechal. The
characteristics under evaluation covered 5 growth stages and comprised 4 characters from the first two
true leaf stages, six from the fully expanded fourth leaf stage, three from the flowering stage, three from
the mature stage, and ten from the harvest stage. The data is approximately 80 percent complete. The
complete data will be statistically analyzed using multivariate analysis. Isozyme analysis was also
conducted on all lines using 6 enzyme systems that included esterase (EST), peroxidase (PER),
malatedehydrogenase (MDH), 6-phosphogluconate dehydrogenase (6PGDH), glutamate-oxaloacetate
amino peptidase (GOT) and shikimate dehydrogenase (SDH). However, repeated analyses on some lines
with inconclusive bands must be carried out before further cluster studies can continue.
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ลักษณะประจําพันธุกับการประเมินและลายพิมพดีเอ็นเอของพันธุฝาย
ทัศณีวรรณ กอนจันทรเทศ1 (นักศึกษา), ตอศักดิ์ สีลานันท1 (อาจารยที่ปรึกษา), ปริญญา สีบุญเรือง2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2
ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค กรมวิชาการเกษตร อ.ตากฟา นครสวรรค 60190

ฝายเปนพืชในสกุล Gossypium วงศ Malvaceae และเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญตออุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศ จึง
มีการผลิตฝายสายพันธุกาวหนาที่ใหผลผลิตสูงและตานทานโรค ซึ่งในอนาคตจะมีการจดสิทธิบัตรพันธุฝายดังกลาว เพื่อ
ปองกันการละเมิดทรัพยสินทางปญญา ในการจดทะเบียนคุมครองพันธุฝายนั้นตองใชลักษณะตางๆ เพื่อจําแนกพันธุแตละ
พันธุออกจากกัน งานวิจัยนี้ไดทําการตรวจสอบและประเมินลักษณะประจําพันธุจํานวน 49 ลักษณะ ในฝาย 15 สายพันธุ ซึ่ง
ประกอบดวย ฝายพันธุพื้นเมือง และฝายพันธุ ปลูกเปนระยะเวลา 2 ฤดูเพาะปลูก เพื่อศึกษาทั้งลักษณะทางคุณภาพและ
ปริมาณรวมทั้งลายพิมพดีเอ็นเอที่เหมาะสมตอการใชจําแนกความแตกตางระหวางสายพันธุ
โดยทําการทดสอบที่ศูนยวิจัย
พืชไรนครสวรรค อ.ตากฟา จ.นครสวรรค จากการศึกษาพบวา ในการจําแนกความแตกตางของพันธุฝายนั้นตองใชหลาย
ลักษณะรวมกันในการตรวจสอบ ซึ่งลักษณะสําคัญที่ใช คือ รูปรางของใบ สีของลําตน จํานวนกิ่งผลตอตน จํานวนกิ่งกระโดง
ตอตน ขนบนใบ ตอมพิษที่ริ้วประดับ สีของกลีบดอก ตอมพิษที่กลีบรองดอก จุดบนกลีบดอก สีของอับละอองเกสรตัวผู
ลักษณะของสมอ การแตกของสมอ อายุถึงวันออกดอก อายุถึงวันสมอแตก คุณภาพเสนใย เปอรเซ็นตน้ํามันและโปรตีนใน
เมล็ด อายุเก็บเกี่ยว สวนลักษณะที่ไมสามารถใชในการจําแนกสายพันธุฝายที่ทดสอบไดเลย ถึงแมวาจะใชรวมกันกับลักษณะ
อื่นๆ ก็ตาม ไดแก อายุถึงวันงอก สีของใบ ตอมน้ําหวานหลังใบ ตอมพิษบนเสนใบ ลักษณะของริ้วประดับ ขอบใบ จักใบ
ความยาวกานสมอ ความกวางและความยาวของสมอ และในขณะนี้อยูในขั้นตอนการศึกษาลายพิมพดีเอ็นเอโดยใชเทคนิค
RAPD
Characterization, Evaluation and DNA Fingerprinting of Cotton Cultivars
T. Konjanthes1 (Graduate Student), T. Seelanant1 (Thesis Advisor), P. Seboonruang2 (Thesis Co-advisor)
1
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330
2
Nakhon Sawan Field Crops Research Centers, Takfa District, Nakhonsawan 60190

Cotton is a member of the genus Gossypium of the family Malvaceae and is an economically important
plant in the Thai textile industry. There are many elite cultivars that are high yielding and resistant to
pests and pathogens. In the near future, these cultivars will be registered to protect owners’ intellectual
property. To do that, traits must be found to distinguish each cultivar. This research is being carried out
in order to investigate any quantitative and qualitative traits as well as DNA fingerprints for cotton
cultivar identification. Forty-nine traits were characterized in 15 varieties of local and elite cotton
cultivars during 2 planting seasons at the Nakhon Sawan Field Crops Research Center. The results
showed that important traits used in combination could be used to distinguish each cultivar. These
include leaf shape, color of stem, vegetative branch number, fruit branch number, stem hairiness, leaf
hairiness, bract gossipol, petal color, sepal gossipol, petal spots, anther color, boll shape, boll opening
form, days to flowering, days to boll opening, fibre quality, seed oil and protein content and days to
harvesting. Other traits, namely days to emergence, leaf color, leaf nectaries, bract gossipol glands, leaf
margins, peduncle length, boll width and length are not suitable for cultivar differentiation. At present,
DNA fingerprints are being generated using the RAPD technique.
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ความหลากหลายทางพันธุกรรมของลําไย (Dimocarpus longan Lour.)
ในเขตภาคเหนือตอนบนของไทย โดยเทคนิค Molecular Marker
เจนจิรา มาหา (นักศึกษา), สมบูรณ อนันตลาโภชัย (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202

ลําไย (Dimocarpus longan Lour.) เปนพืชเศรษฐกิจที่มีการผลิตมากที่สุดในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ในปจจุบันไดนํา
molecular marker มาประยุกตใชในการบงบอก และจําแนกลําไย โดยในการทดลองนี้ไดนําเทคนิค RAPD มาเปน molecular
markers เพื่อจําแนกลําไย 20 สายพันธุ พบวาจากการใช 10 primers ไดแก PA13, PAK10, PG13, PB18, PW06,
PW09, PX01, PX15, PZ01 และ PT15 โดยเทคนิค HAT-RAPD สามารถสรางลายพิมพดีเอนเอที่มีความคมชัดสูง และ
เกิด polymorphism โดยมีน้ําหนักโมเลกุลในชวง 100–2200 bp. จากการวิเคราะหโดยวิธี cluster analysis และแสดง
ความสัมพันธของลําไยดวย UPGMA เพื่อเสนอเปน dendrogram ที่สามารถแบงลําไยทั้ง 20 สายพันธุ ออกเปน 3 กลุม โดย
กลุมที่ 1 และ 2 ยังแบงไดอีก 2 กลุมยอย จากการทดลองจะเห็นวาเทคนิค HAT-RAPD สามารถแยกความแตกตางของ
ลําไยในระดับสายพันธุได
Genetic Variation of Longan (Dimocarpus longan Lour.)
in the Upper Part of Northern Thailand as Determined by Molecular Markers
J. Marha (Graduate Student), S. Anuntalabhochai (Thesis Advisor)
Department of Botany, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202

Longan (Dimocarpus longan Lour.) is one of the economically important crops of northern Thailand.
Recently, molecular markers were applied to support plant identification and classification. In this
experiment, the HAT–RAPD technique was used to find molecular markers to discriminate all 20
varieties of longan. Ten primers, namely PA13, PAK10, PG13, PB18, PW06, PW09, PX01, PX15, PZ01
and PT15, were able to produce high resolution and polymorphic RAPD bands with molecular weights
ranging form 100 to 2200 bp. DNA patterns from PCR reactions were analysed by cluster analysis using
the UPGMA method to produce a dendrogram showing the genetic relationships among the 20 varieties.
The dendrogram showed that the 20 varieties could be divided into 3 major groups. The first and the
second of these major groups each contained 2 sub groups. The HAT-RAPD technique is a powerful
technique to distinguish among longan varieties.
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การปรับปรุงระดับความสามารถทนเค็มของพันธุไมปาโตเร็วโดยการใชสารโคลซีซีน
เฉลิมพล เกิดมณี1, สุริยนั ตร ฉะอุม1,2, เกรียงไกร โมสาลียานนท1, กัณยารัตน สุไพบูลยวัฒน2 และรืน่ ฤดี วนัสกุล3
1
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช. 73/1 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
2
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
3
ศูนยสง เสริมการเพาะชํากลาไมและปลูกปาภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 1 อ.เชียงยืน มหาสารคาม 44160

การปลูกปาทดแทนบนพื้นที่ดินเค็มไดรับการยอมรับวาเปนการแกไขปญหาดินเค็มไดอยางยั่งยืน อยางไรก็ตาม ยังคง
ขาดแคลนพันธุไมปาโตเร็วที่มีระดับความสามารถทนเค็มในระดับสูง (>342 mM NaCl) ดังนั้นทางโครงการวิจัยฯ จึง
ประยุกตใชเทคนิคการกอกลายพันธุ โดยนําปลายยอดสะเดาไทย (Azadirachta siamensis) จามจุรี (Samanea saman) และ
ยูคาลิปตัส (Eucalyptus camaldulensis) ความยาว 1.0±0.25 เซนติเมตร แชในสารละลายโคลซีซีนความเขมขน 0.00,
6.25, 12.50, 18.75 หรือ 25.00 mM เขยาบนเครื่องเขยานาน 12 ชั่วโมง เพาะเลี้ยงปลายยอดบนอาหารสูตร Murashige
และ Skoog (MS, 1962) และเปลี่ยนถายอาหารทุกๆ 2 เดือน หลังการเปลี่ยนถายอาหาร 3 ครั้ง พบวาคา LD50 ของการ
ทดสอบดวยโคลซีซีนในตนสะเดาไทย จามจุรี และยูคาลิปตัส อยูที่ระดับ 12.50, 6.25 และ 18.75 mM ตามลําดับ และ
ตนพืชที่ผานการใชสารโคลซีซีน เพื่อเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม ขนาดของปากใบ และปริมาณ DNA มากกวาตนพืชที่ไมผาน
การทดสอบดวยโคลซีซีน 1.5-2.0 เทา หลังจากยายตนพืชไปเพาะเลี้ยงภายใตสภาพ photoautotrophic growth (ใช CO2
เปนแหลงของคารบอน) หลังการเพาะเลี้ยงนาน 1 เดือน ทําการทดสอบระดับความสามารถทนเค็ม พบวาตนพืชที่ผานการใช
สารโคลซีซีน มีระดับความสามารถทนเค็มสูงกวาตนพืชที่ไมผานการใชสารโคลซีซีน (Photosynthetic ability index: PnL at
1026 mM NaCl/ PnL at 0 mM NaCl) 1.4, 1.5 และ 1.2 เทา ตามลําดับ ซึ่งพันธุพืชทนเค็มที่ไดถูกนําไปปลูกทดสอบบน
พื้นที่ดินเค็ม
Improvement of Salt-Tolerance Using Colchicine Treatment
C. Kirdmanee1, S. Cha-um1,2, K. Mosaleeyanon1, K. Supaibulwatana2 and R. Wanutsakul3
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, NSTDA, 73/1, Rajdhevee, Bangkok 10400
2
Department of Biotechnology, Faculty of Science, Mahidol University, Rajdhevee, Bangkok 10400
3
The Reforestation and Extension Project in the Northeast of Thailand, Chiang Yeun Disttrict,
Mahasarakram, 44160

1

Reforestation is the most practical and effective strategy to solve the saline soil problem. However, the
lack of highly salt-tolerant species is a bottle-neck for solving this problem. The purpose of this research
is to improve the salt-tolerance of Azadirachta siamensis, Samanea saman and Eucalyptus camaldulensis
by using colchicine treatment. Apical buds (1.0 ± 0.25 cm in length) of in-vitro seedlings were excised
before soaking in 0.00 (control), 6.25, 12.50, 18.75, or 25.00 mM colchicine (soluted in MS liquid
medium) and incubated in a shaker for 12 h. Apical buds were transferred to solidified-MS (Murashige
and Skoog, 1962) medium and incubated for 6 months by subculturing at 60 day intervals. It was
observed that the LD50 of colchicine treatment in Azadirachta siamensis, Samanea saman, and
Eucalyptus camaldulensis was 12.50, 6.25 and 18.75 mM, respectively. However, plants derived from
colchicine treatments dramatically showed the highest values of stomata size and DNA content which
were 1.5-2.0 times higher than those derived from non-colchicine treatment. The plantlets derived from
colchicine treatment were transferred to grow in vitro under photoautotrophic conditions (CO2 as a
carbon source). The results showed that colchicine treatments of A. siamensis, S. saman and E.
camaldulensis significantly increased the salt-tolerance ability (Photosynthetic ability index: PnL at 684
mM NaCl/ PnL at 0 mM NaCl) over those of non-colchicine treatment by 1.4, 1.5, and 1.2 times,
respectively. These plantlets were planted in the saline soil area to observe their salt-tolerance ability.
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สวนรุกขชาติแหลงอนุรักษพันธุกรรมพืช
กรึก นฤทุม1, บุญมา ปานประดิษฐ2, จิตราภรณ ธวัชพันธุ3 และยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา4
1
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140
2
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140
3
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140
4
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140

แหลงทรัพยากรพันธุกรรมพืชไดลดลงอยางรวดเร็วจากสาเหตุตาง ๆ หลายประการ ทั้งจากภัยธรรมชาติและภัยจากกิจกรรม
ตาง ๆ ของมนุษย จึงเปนเหตุใหพืชพื้นเมืองดั้งเดิมรวมทั้งพืชปาบรรพบุรุษอาจสูญพันธุหรือใกลสูญพันธุไป พืชเหลานี้มีฐาน
ทางพันธุกรรมกวาง และมีวิวัฒนาการมาเปนเวลานานกระทั่งสามารถปรับตัวใหเจริญเติบโตภายใตสภาวะวิกฤติตาง ๆ ตาม
ธรรมชาติได ทั้งยังมีลักษณะเปนเอกลักษณและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาใหเกิดประโยชน นอกจากกอใหเกิดการพัฒนา
ทางดานการเกษตรแลว
ยังอาจเปนแหลงใหผลิตภัณฑธรรมชาติเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีและเภสัชกรรมอีกดวย
ดังนั้น จึงควรชวยกันปกปองและบํารุงรักษาพรรณพืชไว กอนที่แหลงพันธุกรรมพืชซึ่งมีประโยชนเหลานั้นจะสูญพันธุไปใน
ที่สุด โดยการอนุรักษไวในสภาพปาในถิ่นกําเนิดดั้งเดิม หรือปลูกรวบรวมไวนอกถิ่นกําเนิดในสวนที่มีลักษณะเปนธรรมชาติ
ดวยความตระหนักในคุณคาและความสําคัญของพันธุกรรมพืชดังกลาวแลว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงจัดสรางสวนรุกข
ชาติแหลงอนุรักษพันธุกรรมพืชขึ้นในพื้นที่ประมาณ 400 ไร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม
เพื่อเปนแหลงรวบรวมพรรณพืชตาง ๆ ทั้งพืชปาและพืชเศรษฐกิจ กลุมพืชที่จะรวบรวมไว คือ ไมปา ไมผลสกุลปา พืช
สมุนไพร และพรรณไมน้ํา เปนตน โดยจัดการปลูกเปนระเบียบตามหลักการจําแนกวงศพืชของ A. Cronquist (1988) ซึ่งมี
พืชที่ปลูกไปแลว ไดแก Araceae, Arecaceae, Bromeliaceae, Cannaceae, Dipterocapaceae, Heliconiaceae, Liliaceae,
Moraceae, Musaceae, Nelumbonaceae, Nymphaeaceae, Orchidaceae และ Poaceae
An Arboretum for Plant Genetic Resources Conservation
K. Naritoom1, B. Panpradist2, J. Tawatpun3 and Y. Paisooksantivatana4
1
Kasetsart University, Kamphaengsaen, Nakhon Pathom 73140
2
Faculty of Engineering, Kasetsart University, Kamphaengsaen, Nakhon Pathom 73140
3
Faculty of Arts and Science, Kasetsart University, Kamphaengsaen, Nakhon Pathom 73140
4
Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Kamphaengsaen, Nakhon Pathom 73140

Rates of change of natural resources are accelerating due to the progressive disruption of ecosystems by
natural disaster and by human activities. Genetic resources needed by breeders to create better varieties
are rapidly eroding and several wild ancestral species of crop plants are endangered or extinct. It is
therefore necessary to establish a plant genetic resources collection to provide the wide genetic base
needed for crop improvement programs and for natural products. Wild ancestral species, and currentlyused and obsolete cultivars will be collected and conserved in an arboretum. Preliminary evaluation of
collected plants will be carried out. The site of the arboretum has been developed. An area for
construction has been provided, and drainage and a road is being developed. The area covers
approximately 64 ha. The major crops and crop groups being conserved are trees, wild relatives of crop
plants, medicinal plants and species, water plants, orchids, economic crops and other endangered and rare
species. The arboretum area has been arranged following the classification of flowering plants on a
phylogenetic basis (Cronquist, 1988). Some species already planted in the arboretum are in the families:
Araceae, Arecaceae, Bromeliaceae, Cannaceae, Dipterocapaceae, Heliconiaceae, Liliaceae, Moraceae,
Musaceae, Nelumbonaceae, Nymphaeaceae, Orchidaceae and Poaceae.
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การเปลี่ยนแปลงของพรรณพืชและสิ่งแวดลอมตามแนวขวางของปาชายหาด
ในอุทยานแหงชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต
รวีวรรณ ตัณฑวณิช (นักศึกษา), สุวิทย แสงทองพราว (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ปาชายหาดเปนสังคมพืชที่สําคัญซึ่งชวยรักษาระบบนิเวศชายฝงทะเล สังคมพืชชนิดนี้อยูในสภาพแวดลอมที่สรางความเครียดแก
พรรณพืช ทําใหพรรณพืชตองมีการปรับตัวตามระยะหางจากชายฝงทะเล ผลการศึกษาพบวาพรรณพืชมีการเปลี่ยนแปลงจาก
ชายหาดเขาสูดานใน และแบงออกไดเปน 4 เขต คือ เขต 1 อยูบริเวณชายหาดติดทะเล เปนเขตไมเถาและไมลมลุก มีความกวาง
ประมาณ 10–50 เมตร พรรณไมที่มีดัชนีคาความสําคัญ(IVI) สูงสุด คือ ผักบุงทะเล (Ipomoea pes-caprae Sweet) เขต 2 อยูถัด
จากเขต 1 เขามา เปนเขตไมพุมเตี้ย มีความกวางประมาณ 5-10 เมตร พรรณไมที่มีคา IVI สูงสุด คือ รักทะเล (Scaevola taccada
(Gaertn.) Roxb.) เขต 3 เปนเขตไมยืนตน มีความกวางประมาณ 50 เมตร พรรณไมที่มีคา IVI สูงสุด คือ ปอทะเล (Hibiscus
tiliaceus L.) เขต 4 เปนเขตไมยืนตน มีความกวางประมาณ 100 เมตร พรรณไมที่มีคา IVI สูงสุด คือ งาไซ (Pouteria obovata
(R.Br.) Baehni) ในจํานวน 4 เขตนี้ จํานวนชนิดพรรณไม ความสูงของตนไม จํานวนชั้นเรือนยอด และการปกคลุมของเรือนยอด
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อหางจากชายหาดเขามา พรรณไมในปาชายหาดแหงนี้มีจํานวนทั้งสิ้น 104 ชนิด 89 สกุล และ 52 วงศ สวน
ใหญอยูในวงศ Euphorbiaceae ในพื้นที่ทั้ง 4 เขต พบวาเนื้อดินเปนดินทรายจัด มีปริมาณธาตุอาหารต่ํา และพบวาความละเอียด
ของเนื้อดิน ความชื้นของดิน ความพรุนของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุ และไนโตรเจนในดินมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อหางจากชายหาดเขามา
สวนคาความหนาแนนรวม การระบายน้ําของดิน คา pH คาสภาพการนําไฟฟา และคาความเค็มของดิน มีแนวโนมลดลงเมื่อหาง
จากชายหาดเขามา เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินดวยวิธีการทางสถิติ พบวาเขต 1 และ 4 มีความ
แตกตางกันมากที่สุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
Vegetation and Environmental Gradients Across Beach Forest in
Sirinath National Park, Phuket Province
R. Thunthawanich (Graduate Student), S. Sangtongpraow (Thesis Advisor)
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

Beach forest is an important plant community for maintaining coastal ecosystems. This kind of plant
community is in a stressful environment which forces adaptation of the forest vegetation in accordance
with distance from the beach. This research found that beach vegetation gradually changed and could be
divided into four zones. Zone 1 was the seaward side of the beach forest. It was a herbaceous zone with a
width of 10–50 m. The dominant species, determined by highest IVI, was Ipomoea pes-caprae Sweet.
Zone 2 was found next to zone 1. It was a shrub zone with a width of 5-10 m. The dominant species in this
zone was Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. Zone 3 was a tree zone with an average width of 50 m. The
dominant species was Hibiscus tiliaceus L. Zone 4 was also a tree zone, with an average 100 m width.
The dominant species was Pouteria obovata R. Br. (Baehni). The number of plant species, tree height,
number of crown layers and crown cover tended to increase with increasing distance from beach. The
beach forest in Sirinath National Park consisted of 104 species, 89 genera, and 52 families. Most species
were in the family Euphorbiaceae. The soil of the 4 zones was sandy in texture and low in nutrient content.
Fine soil texture, soil moisture, soil porosity, organic matter and nitrogen content increased with increasing
distance from the beach. The amounts of sand particles, bulk density, Ks, pH, EC and soil salinity
tended to decrease with increasing distance from the beach. Physical and chemical properties of the
soil of zone 1 differed significantly from those of zone 4.
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โครงสราง ผลผลิตจากการรวงหลนของซากพืช และการผุสลายของใบไม
ในปาไมฝาดดอกขาว ทะเลสาบสงขลา
นิพิท ศรีสุวรรณ1 (นักศึกษา), เสาวภา อังสุภานิช2(อาจารยที่ปรึกษา), สมศักดิ์ มณีพงศ3 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
คณะการจัดการสิ่งแวดลอม 2ภาควิชาวาริชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 3 ภาควิชาธรณีศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ สงขลา 90112

การศึกษาโครงสราง ผลผลิ ต จากการร ว งหล น และการผุสลายของใบไมในปาไมฝาดดอกขาว (Lumnitzera racemosa
Willd.) บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนใน พบวามีพันธุไม 19 ชนิด ตนฝาดดอกขาวเปนพืชชนิดเดน ความหนาแนนเฉลี่ยของ
ตนไมทั้งหมด 5,388 ตน/เฮกตาร ปริมาตรไมเฉลี่ย 127.6 ลูกบาศกเมตร/เฮกตาร เสนผาศูนยกลางเพียงอกเฉลี่ย
6.6 ซม. และความสูงเฉลี่ย 7.2 ม. ความหนาแนนเฉลี่ยของลูกไมและกลาไม 4,370 และ 16,860 ตน/เฮกตาร ตามลําดับ
ดินในพื้นที่เปนดินเหนียว มีความเค็มเล็กนอย และมีสัดสวน C : N อยูในชวง 11-24 น้ํามี pH 5.7-8.2 ความเค็ม 0-22
พีพีที ในฤดูฝนมีน้ําทวมพื้นที่ทั้งหมด ผลผลิตซากพืชรวม 1,543 กรัมน้ําหนักแห ง /ตารางเมตร/ป โดยมีผลผลิตของ
ฝาดดอกขาวเปน 84% ของผลผลิตทั้งหมด องคประกอบของซากสวนมากเปนใบ โดยใบและดอกรวงหลนมากที่สุดในเดือน
ตุลาคม แตไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางฤดูกาล สวนประกอบรองลงมาคือ ซากผลซึ่งมีผลผลิตในฤดูฝนสูงกวา
ฤดูอื่นอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) ธาตุอาหารทั้งหมดคํานวณไดจากซากใบของฝาดดอกขาวที่รวงหลนทั้งหมดในรอบป
ประกอบดวย คารบอน แคลเซียม โพแทสเซียม แมกนีเซียม ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และกํามะถัน เทากับ 452.94, 27.15,
9.62, 7.70, 5.77, 0.43 และ 2.46 กรัม/ตารางเมตร ตามลําดับ ปริ ม าณการลดลงของซากใบในระหวางการผุสลายมี
การแปรผันตามจุดที่วางถุงตัวอยาง อัตราการผุสลายที่จุดที่มีน้ําทวมทั้งปมีคาสูงสุด (98% ในเวลา 3 เดือน) สวนอัตราการผุ
สลายที่จุดที่มีน้ําทวมบางช ว งมี ค า ต่ํากวา (62-86% ในเวลา 3 เดือน) การผุสลายเกิดขึ้นอยางรวดเร็วในชวง 4 สัปดาห
แรก (44-65%) ของการแชในน้ําทะเล หลังจากชวงนี้ อั ต ราการผุ ส ลายลดลง
Structure, Litter Fall Production and Leaf Decomposition
in a Mangrove Stand in Songkhla Lake
N. Srisuwon1 (Graduate Student), S. Angsupanich2 (Thesis Advisor), S. Maneepong3 (Thesis Co-advisor)
1
Faculty of Environmental Management 2Department of Aquatic Science, Faculty of Natural Resources
3
Department of Earth Science, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112

This study describes the structural characteristics, litter fall production and leaf decomposition of a
mangrove stand in the inner Songkhla Lake. The area of the mangrove stand was about 0.8 hectare. The
mangrove stand was determined to be composed of 19 species and the dominant species was Lumnitzera
racemosa Willd. The average tree density was about 5,388 ha. The average stem volume was 127.57
m3/ha. The average diameter at breast height (DBH) was 6.6 cm. The average height was 7.2 m. The
natural regeneration of mangroves was high, with the average density of saplings and seedlings being
4,370 and 16,860 plants/ha, respectively. Soil texture was clay. Soil salinity was slight. The C:N ratio
ranged from 11 to 24. Characteristics of water in the area were also monitored; pH ranged from 5.7 to 8.2
and salinity from 0 to 22 ppt. The area was flooded during the rainy season. The total annual litter
production was 1,543 g DW/m2/yr. Eighty-four percent was L. racemosa litter, of which leaf litter was
the main component. The highest production of leaf and flower litter occurred during the rainy season
with the maximum occurring in October, but there was no significant difference among seasons. The
fruit litter was the second most abundant component and it was significantly higher (P<0.05) in the rainy
season than in other seasons. Total nutrient contents, calculated from the total L. racemosa leaf litter fall
in a year, were 452.94 g DW/m2 for carbon, 27.15 g DW/m2 for calcium, 9.62 g DW/m2 for potassium,
7.70 g DW/m2 for magnesium, 5.77 g DW/m2 for nitrogen, 0.43 g DW/m2 for phosphorus and 2.46 g
DW/m2 for sulfur. The amount of leaf litter lost through decomposition on the different substrates varied.
The loss rate of litter materials, which were placed at sites, was highest at sites that were submerged all
of the year (98% in 3 months), whereas the lowest rate occurred at sites only sometimes flooded (62-86%
in 3 months). The most rapid decay of leaf litter took place within the first 4 weeks of immersion in sea
water and, thereafter, the rate gradually decreased.
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อัตราการยอยสลายและเชื้อรายอยสลายซากใบโกงกางใบเล็กและใบแสมขาว
บริเวณปากแมน้ําทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร
เสานุภา กองกมล1 (นักศึกษาปริญญาเอก), สนิท อักษรแกว2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาการยอยสลาย และประสิทธิภาพของน้ํายอยจากเชื้อราที่แยกไดจากใบโกงกางใบเล็ก และใบแสมขาว บริเวณ
ปากแมน้ําทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร ระหวางเดือนธันวาคม 2540 -มกราคม 2542 พบวาจากใบไมตัวอยาง 400 กรัม
ใบแสมขาวบริเวณสวนปาปลูกสามารถยอยหมดภายใน 3 เดือน บริเวณปาธรรมชาติยอยหมดใน 5–6 เดือน ใบโกงกาง
ใบเล็กบริเวณสวนปาปลูกและปาธรรมชาติยอยหมดใน 6 เดือน เมื่อแยกเชื้อราจากซากใบไมทั้งสองชนิดพบเชื้อราทั้งหมด
50 ชนิด 19 สกุล และสกุลที่สําคัญ ไดแก Aspergillus, Trichoderma, Penicillium และ Fusarium เปนตน จากจํานวนเชื้อรา
ทั้งหมด เปนเชื้อราที่พบบนใบแสมขาว 36 ชนิด บนใบโกงกางใบเล็ก 30 ชนิด โดยสวนใหญจะพบจํานวนเชื้อราเปนจํานวน
มากในบริเวณพื้นดินริมฝงแมน้ํามากกวาบริเวณดานในหางริมฝงแมน้ําตามแนว transect line และเมื่อนําเชื้อราไปทดสอบ
ประสิทธิภาพในการยอยสารที่เปนองคประกอบของใบในหองปฏิบัติการ พบวาเชื้อรามีประสิทธิภาพในการยอยจากมากที่สุด
ตามลําดับดังนี้ คือ สกุล Trichoderma, Aspergillus, Penicillium ที่มีอายุ 14-21 วัน บนอาหารเลี้ยงเชื้อ corn meal agar
และเชื้อราดังกลาวสามารถยอยสารเซลลูโลส ไซเลน ลิกนิน ไดดีที่ความเค็มของอาหาร 15 ppt นอกจากนี้พบวา ปจจัย
แวดลอมที่มีผลตอการยอยสารองคประกอบของใบไมดังกลาว คือ ความเค็มของอาหารเลี้ยงเชื้อ อายุเชื้อรา ชนิดของสาร
องคประกอบ พื้นที่ผิวของสารองคประกอบ และชนิดเชื้อรา เปนตน
Decomposition Rates and Fungi Associated with Degradation of Rhizophora apiculata and
Avicennia alba leaf litter at Thachein estuary, Samut Sakhon province
1

S. Kongamol 1 (Ph.D. Candidate), S. Aksornkoae 2 (Thesis Advisor)
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900
2
Department of Silviculture, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

The decomposition rates and enzyme activities of fungi that degrade Rhizophora apiculata and Avicennia
alba leaves were determined at Thachein Estuary, Samut Sakhon Province, from December 1996 to
January 1998. It was found that 400 grams of A. alba leaf litter took 3 months to decompose in a
mangrove plantation and 5 to 6 months in a natural mangrove forest. For the same amount of
R. apiculata leaves in both forest types, the decomposition was complete in 6 months. Fifty species of
fungi comprising 19 genera were isolated from leaf litter. The important genera were Trichoderma,
Aspergillus, Penicillium and Fusarium. Thirty-six and 30 species of fungi were found on the leaves of A.
alba and R. apiculata, respectively. When transect lines running from riversides to inland areas were
sampled, more fungal species were found in riverside soils than in inland soils. The fungi were also
tested in the laboratory for their enzyme activities in degrading leaf components, such as cellulose, xylan
and lignin. Fungi of the genus Trichoderma showed the highest rates of decomposition, followed by
Aspergillus and Penicillium. The best conditions for leaf components degradation was found to be when
fungi were kept for 14 to 21 days on Corn Meal Agar with an approximate salinity of 15 ppt. The
environmental factors that had the greatest effects on degradation of leaf components were the salinity of
the media, growth stages of fungi, types of leaf components, surface of leaf components and the species
of fungi.
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การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปา: อาหารชะนี พรรณพืช และผลิตผลจากพืช
วรเรณ บรอคเคลแมน1, ธวัชชัย สันติสุข2, ชุมพล สุขเกษม3, Chen nan4, พนารัตน เจริญไชย1 และอนุตตรา ณ ถลาง4
1
ศูนยชีววิทยาเชิงอนุรักษธรรมชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 73170
2
หอเก็บพรรณไม กรมปาไม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 3กองอุทยานแหงชาติ กรมปาไม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช. 73/1 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ทําการสํารวจและจัดทําแผนที่ของแปลงตัวอยางถาวรขนาด 28.56 เฮกแตร ณ มอสิงโต อุทยานแหงชาติเขาใหญ สําหรับ
ไมยืนตนที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 10 ซม. ขึ้นไป โดยจําแนกและติดแถบเครื่องหมายไมยืนตนเหลานั้นเสร็จสมบูรณ
แลว และจัดเก็บขอมูลทั้งหมดลงในโปรแกรม TreeXY ซึ่งสามารถแสดงพื้นที่ขนาด 20x20 เมตร ของแตละพื้นที่พรอม
รายละเอียดของสปชีสของไมยืนตนในพื้นที่นั้น ๆ มีไมยืนตนจํานวน 183 สปชีส ที่ไดรับการจําแนกและเก็บตัวอยางเพื่อ
แจกจายไปยังหอพรรณไมแหงอื่นๆ นอกจากนี้ ยังไดจําแนกไมเถาเนื้อแข็งประมาณ 60 สปชสี  ในแปลงตัวอยางถาวร ซึ่งมี
ความสําคัญในแงของการเปนแหลงอาหารของชะนีและสัตวปา ยังเหลือไมเถาเนื้อแข็งอีกเปนจํานวนมาก ที่ยังไมไดทําการ
เก็บตัวอยางและจําแนก สวนการวิเคราะหพืชอาหารของชะนีเกือบสมบูรณแลว เนื่องจากระยะเวลา 1 ป ของการเฝาสังเกต
และเก็บเมล็ดพืชตัวอยางจากมูลของชะนีพบวา 61 สปชีส ใน 30 วงศ ของไมยืนตนและไมเถาเนื้อแข็งถูกบริโภคโดยชะนี
ชะนีบริโภคผลไมสดที่มีความหลากหลายของขนาด สี และประเภท ซึ่งผลไมสวนใหญที่ชะนีบริโภคนั้นมีเปลือกและเมล็ดใหญ
ชะนีตองใชฟนในการปลอก ทางโครงการมีแผนที่จะศึกษาชีพลักษณของไมยืนตนขนาดใหญและไมเถาเนื้อแข็งในระยะยาวใน
ฤดูแลงหนา
A Study of Forest Biodiversity: Gibbon Foods, Trees and Plant Products
W. Y. Brockelman1, T. Santisuk2, C. Suckaseam3, Chen Nan4, P. Charoenchai1,
A. Nathalang4 and C. Kanwatanakid5
1
Center for Conservation Biology, ISTRD, Mahidol University, Salaya, Nakhon Pathom 73170
2
The Forest Herbarium, Royal Forest Department, Chatuchak, Bangkok 10900
3
National Park Division, Royal Forest Department, Chatuchak. Bangkok 10900
4
Center for Genetic Engineering and Biotechnology, NSTDA, 73/1, Rajdhevee, Bangkok 10400

The 28.56-hectare Mo Singto forest dynamics plot in Khao Yai National Park has been completely
surveyed and mapped and all trees over 10 cm dbh have been identified and tagged. All data are stored in
the TreeXY plot database program, from which can be printed maps of individual 20-m quadrats with
lists of tree species. A total of 183 tree species have been identified; all have been collected and
herbarium specimens have been prepared for distribution to several herbaria. An effort is now being
made to identify all woody climbers on the plot, as these are also important food sources for gibbons and
other wildlife. Approximately 60 species have been identified, but many more remain uncollected or
unidentified. The analysis of gibbon diet is now nearly complete. During one year of observation of
gibbons and collection of seeds in fecal samples, 61 species of trees and climbers were found to be
consumed by gibbons, in 30 plant families. Gibbons consumed fleshy fruits of a variety of sizes, colors,
and fruit types. Fruits consumed most exclusively by gibbons tended to have covers that need to be
removed with the canines and relatively few large seeds. A recensus of large trees and woody climbers is
planned for the next dry season, and a long term phenological study is being initiated.
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การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปาไม ณ แปลงสํารวจมอสิงโต อุทยานแหงชาติเขาใหญ
วอเรณ บรอคเคลแมน1, อนุตตรา ณ ถลาง2, พนารัตน เจริญไชย2, เชน นาน2, ธวัชชัย สันติสุข3,
ชุมพล สุขเกษม4, จอรจ เกล5 และเจมส แมกซเวล6
1
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2
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแหงชาติ สวทช. 73/1 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
3
หอเก็บพรรณไม กรมปาไม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 4กองอุทยานแหงชาติ กรมปาไม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
5
กองการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เขตทุงกรุ กรุงเทพฯ 10140
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หอพรรณไมมหาวิทยาลัยเชียงใหม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202

การสํารวจและจัดทําขอมูลรายการพรรณไมตางๆ ในแปลงศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพมอสิงโต โดยขอมูลที่เสร็จ
สมบูรณ เปนไมตนขนาด 10 เซนติเมตรขึ้นไป สวนเถาวัลยและไมพื้นลางอยูในระหวางการเก็บรวบรวมขอมูล ไมตนที่มีขนาด
dbh ตั้งแต 10 เซนติเมตรขึ้นไป มี 181 ชนิด 135 สกุล และ 59วงศ วงศที่มีประชากรมากที่สุด คือ Lauraceae (11.54%
ของประชากรตนไมทั้งหมด) รองลงมา คือ Elaecarpaceae (6.97%) Aquifoliaceae (6.70%) Meliaceae (6.16%) และ
Icacinaceae (5.74%) ตามลําดับ สวนไมพื้นลางที่จําแนกมี 116 ชนิด และเถาวัลยมี 86 ชนิด ในขณะนี้มีการศึกษาและ
สํารวจเถาวัลยทั้งหมดในแปลง เถาวัลยที่แยกเปนกิ่งออกมา (ramets) โดยศึกษาที่มีขนาด dbh ตั้งแต 3 เซนติเมตรขึ้นไป
และศึกษาที่เปนตนแม (genets) มีการใช GIS ในการทําแผนที่ชั้นความสูงระยะหาง 5 เมตร และแผนที่เสนทางเดินปาใน
แปลง ส ว นการศึ ก ษาวิ จั ย ที่ ยั ง คงดํ า เนิ น การอยู คื อ
การกระจายเมล็ ด พื ช อาหารชะนี นิ เ วศวิ ท ยา
ดวงมูลสัตว การศึกษาพลวัตรของไมหอม (Aquilaria crassna) นอกจากนี้ยังมีการคนพบตนไม 2 ชนิด ที่ถือวาเปนตนไม
ชนิดใหมของประเทศไทยอีกดวย
Study of Forest Biodiversity at Mo Singto Forest Dynamics Plot, Khao Yai National Park
W.Y. Brockelman1, A. Natalang2, P. Charoenchai2, C. Nan2, T. Santisuk3,
C. Suckaseam 4, G. Gale 5 and J.F. Maxwell 6
1
Center for Conservation Biology, ISTRD, Mahidol University, Salaya, Nakhon Pathom 73170
2
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, NSTDA, 73/1, Rajdhevee, Bangkok 10400
3
The Forest Herbarium, Royal Forest Department, Chatuchak, Bangkok 10900 4National Park Division, Royal
Forest Department, Chatuchak, Bangkok 10900 5Division of Natural Resources Management, King Mongkut’s
University of Technology Thonburi, Thungkru District, Bangkok 10140 6Chiang Mai University Herbarium,
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202

The Mo Singto forest dynamics plot now has a complete inventory of trees ≥ 10 cm in dbh, and the vines
(primarily woody climbers) and ground flora are now being compiled. There are 181 species of trees ≥
10 cm dbh, in 59 families and 135 genera. The most abundant families are Lauraceae (11.54% of stems),
Elaecarpaceae (6.97% of stems), Aquifoliaceae (6.70% of stems), Meliaceae (6.16% of stems) and
Icacinaceae (5.74% of stems). The ground flora includes 116 identified species, and so far 86 species of
woody climbers have been identified. The climbers are currently being censused on the plot to determine
the numbers of both ramets ≥ 3 cm diameter and genets (genetically distinct individuals). The 28.6 ha
plot has been mapped with GIS, and both trail maps and elevation maps with 5-m contours are being
prepared. Studies of seed dispersal, gibbon diet and ranging, dung beetle ecology and Aquilaria crassna
(mai hom tree) dynamics are in progress. Two species of trees new to Thailand have been discovered on
the plot.
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การศึกษาลักษณะของผลไมที่เปนอาหารชะนีมือขาว (Hylobates lar) ในอุทยานแหงชาติเขาใหญ
ชุติอร กาญจนวัฒนกิจ (นักศึกษา), วรเรณ บรอคเคลแมน (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ชะนีเปนสัตวกินผลไมไดหลายชนิด อาศัยในปารอนชื้น มีบทบาทสําคัญในระบบนิเวศของปา เนื่องจากเปนผูกระจายเมล็ดพันธุพืช
ลักษณะดึงดูดของพืชที่เปนอาหารของชะนีมือขาว (Hylobates lar) จึงมีความสําคัญในการอธิบายความสัมพันธการเกิดวิวัฒนาการ
รวมกันระหวางพืชและสัตว การศึกษามีเปาหมายเพื่อจําแนกชนิดความหลากหลายของพืชอาหาร และลักษณะตางๆ ที่นามีผลตอ
การเลือกกินของชะนีในอุทยานแหงชาติเขาใหญ โดยสังเกตพฤติกรรมการกินของชะนีกลุมเปาหมายโดยตรง และเก็บมูลเพื่อ
จําแนกชนิดเมล็ด
รวมทั้งสังเกตและเก็บผลตัวอยางเพื่อศึกษาลักษณะของผลแตละชนิด
และวิเคราะหหาสารอาหารใน
หองปฏิบัติการ โดยความรวมมือของสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล การศึกษาขนาดและสีของผลไมไดมีการศึกษาผล
รวมกันจากชะนีในสวนสัตว ผลการศึกษาพบวาสามารถจําแนกพืช 65 ชนิด จาก 30 วงศ โดยเปนไมตน (72%) มากที่สุด
รองลงมา เปนไมเถา (26.6%) และไมขนาดเล็ก (2.1%) โดยเปนไมผล 50 ชนิด ซึ่งผลสวนใหญเปนผลไทร (Ficus sp.)
นอกจากนี้พบวาใบออน ดอก และสวนของชอดอกแบบเชิงลดมีกาบ (spadix) และกาบหุมชอดอก (spathe) เปนสวนที่ชะนีเลือก
กินเชนกัน ชะนีเลือกกินผลไมสุกลักษณะผลนิ่มที่มีปริมาณน้ํามาก (80.85%) และมีสีสด เชน เหลือง แดง สม และมวง ขนาดผล
เล็ก และน้ําหนักนอย ซึ่งเกี่ยวของกับลักษณะการหยิบจากการศึกษาชะนีจากสวนสัตว และพบวาชะนีอาจเลือกผลที่มีขนาดและ
น้ําหนักเหมาะกับขนาดมือ ผลสวนใหญมี 1 เมล็ด และเปนเมล็ดแข็ง(well-protected seed) ซึ่งอาจมีผลตอการเลือกกินผลชนิดที่มี
ขอดีตอการกระจายเมล็ด เนื่องจากเมล็ดแข็งและมีขนาดใหญจะมีประสิทธิภาพการงอกสูง การวิเคราะหสารอาหารจากพืช 7 ชนิด
พบวามีความแตกตางกันในแตละชนิด ขึ้นอยูกับสารอาหารและสารประกอบทุติยภูมิ (Secondary Metabolites) ลักษณะดึงดูดของ
พืชเปนปจจัยหลักในการเลือกกินอาหารของชะนี นอกจากปจจัยอื่นๆ เชน การกระจายและการออกผลของพืชแตละชนิดในปา
พฤติกรรมและทฤษฎีการปองกันอาณาเขตของชะนี การศึกษาถึงลักษณะดึงดูดของพืชอาหารจึงมีความสําคัญ และควรศึกษา
เพิ่มเติมรวมกับปจจัยอื่นที่มีผลตอการเลือกอาหาร เพื่อเปนขอมูลสําคัญในการอนุรักษชะนีในอนาคตตอไป
Characteristics of Fruits Consumed by the White Handed Gibbon (Hylobates lar)
in Khao Yai National Park
C. Kanwatanakid (Graduate Student), W. Y. Brockelman (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University, Rajdhevee, Bangkok 10400

Gibbons act as generalized frugivores in tropical rain forests. They play an important role in the forest
ecosystem as seed dispersers. Fruit characteristics also have an important role in explaining the
relationship between plants and gibbon coevolution. Feeding behavior of white-handed gibbons
(Hylobates lar) was studied in Khao Yai National Park, Thailand. The main purpose of this research was
to identify the diverse foods in the gibbons’ diet and determine the fruit characteristics that influence the
white-handed gibbon's choice. The methods of study included direct observation of gibbon behavior and
study of the morphology of fruits, leaves and other plant parts. Fecal samples were also collected.
Collected fruit was analyzed for nutritional value in the laboratory at the Institute for Nutrition, Mahidol
University. The method of handling fruit used by gibbons was also observed in a zoo. There were 30
families and 65 plant species collected and identified in the diet of one gibbon family. Most food came
from trees (72%), but also from climbers (26.6%) and treelets (2.1%). The gibbons fed on 50 species of
fruit with Ficus as the most consumed fruit. Young leaves, flowers, spadix and spathe were also observed
to be consumed. Gibbons mostly consumed ripe fruit with bright colors (yellow, red, orange and purple),
which was soft and juicy. Fruits of small size (less than 10 mm) and light weight (less than 10 g) and
fruits with a single well-protected seed were found more than other fruit types to be consumed by the
gibbons. The nutritional value of 6 consumed types of fruits and leaves did not differ much. These
observations were supported by an experiment in a zoo, which revealed that gibbons chose fruits of size
and weight that are suited to fit their hands. These results indicated that food characteristic is one of the
main factors as well as other factors such as food availability and abundance that determine a gibbon’s
choice. However, there are many factors that influence food selection of gibbons that can explain their
behavior and the territorial defense hypothesis. Study of fruit characteristics should be carried out in
relation to other factors that might be important in food selection. This will help us understand food
selection by white-handed gibbons, which is important for gibbon conservation in the future.
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ผลของไฟปาตอพืชและดินในสังคมยอยสนสามใบ-กอ-เหียง
บริเวณอุทยานแหงชาติน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ
สุธี สอนประสิทธิ์ (นักศึกษา), สันต เกตุปราณีต (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ปาเต็งรังผสมสนบริเวณอุทยานแหงชาติน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ เปนปาบริเวณรอยเชื่อมตอระหวางพื้นที่ปา (ecotone
หรือ transition zone) ที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุไม (รวมทั้งชนิดพันธุสัตวปาและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ) ที่ขึ้นอยูรวมกัน
เฉพาะพื้นที่ตามปจจัยจํากัดดานสภาพแวดลอม ประกอบกับมีเชื้อเพลิงปริมาณมากรวงหลนทับถมเปนชั้นหนาและผุสลายชา
เนื่องจากอุณหภูมิของพื้นที่ที่ต่ํา สวนของไมสนมียางหรือน้ํามันที่ติดไฟไดงาย จึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของไฟที่รุนแรงกวา
ในพื้นที่ปาทั่วๆ ไป และทั้งๆ ที่เกิดไฟปาเกือบทุกป แตก็ยังไมมีรายงานการศึกษาผลของไฟปาที่สมบูรณ ดังนั้นการศึกษาใน
ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมของไฟในปาเต็งรังผสมสน และผลของไฟที่มีตอพรรณพืช คุณสมบัติตางๆ ของ
ดิน รวมทั้งระดับอันตรายและความเสียหายทางเศรษฐกิจของพื้นที่ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการพิจารณาหาแนวทาง และ
มาตรการการจัดการเชื้อเพลิงและไฟในพื้นที่ปาประเภทนี้ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรักษาสภาพปาชนิดนี้ไวใหมีผลผลิต
หรืออํานวยประโยชนอยางยั่งยืน ในดานการทองเที่ยว การศึกษาวิจัย และที่สําคัญในดานการรักษาไวซึ่งความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพื้นที่ รวมทั้งสามารถนําไปประยุกตใชกับการจัดการไฟปาในพื้นที่ของอุทยานแหงชาติและพื้นที่อนุรักษอื่นๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ
Effects of Forest Fire on Plants and Soil in Pine-Dipterocarp Forest
at Nam Nao National Park, Phetchabun
S. Sornprasith (Graduate Student), S. Kaitpraneet (Thesis Advisor)
Department of Silviculture, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

Pine-dipterocarp forest at Nam Nao National Park, Phetchabun, is in a transition zone between two forest
types and is rich in species (including wildlife and other living things) that grow in specific sites with
environmentally limiting factors. Large amounts of litter accumulate and slowly decompose due to low
temperature, and pine trees have flammable resin resulting in the occurrence of severe fires. Although
forest fires occur every year, fire effects on the forest have not been documented. So, the objectives of
this study are to study fire behavior in the pine-dipterocarp forest to assess the effects of fire on
vegetation and soil properties, and to determine fire danger ratings and economic damage to the site. The
results will be useful for the development of fuel and fire management tools that would be used to
maintain the forest type and to yield sustained benefits of tourism, research and biodiversity. In addition,
these tools could be applied for forest fire management in other national parks and other conservation
areas.
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พลวัตของธาตุอาหารในปาดิบธรรมชาติ บริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย
ปริญญา กลําพบุตร (นักศึกษา), สันต เกตุปราณีต (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาพลวัตของธาตุอาหารในปาดิบชื้น และปาดิบเขา อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฎ และปาดิบแลง เขตรักษาพันธุสัตวปา
เขาสอยดาว จ.จันทบุรี พบวาปาดิบชื้นและปาดิบแลงที่อยูในที่ต่ําจะมีจํานวนชนิดพันธุ และความหลากหลายของชนิดพันธุพืช
สูงกวาปาดิบเขา การปกคลุมเรือนยอดของปาดิบชื้นและปาดิบแลงมีคา 75 และ 62% ตามลําดับ ปริมาณมวลชีวภาพเหนือ
พื้นดินทั้งหมดของปาดิบชื้นและปาดิบแลงมีคา 437 และ 341 ตัน/เฮกแตร ในขณะที่ปาดิบเขามีปริมาณมวลชีวภาพเหนือ
พื้นดินที่คอนขางต่ํา โดยมีคา 94 ตัน/เฮกแตร สําหรับปริมาณซากพืชที่รวงหลน นับวามีบทบาทสําคัญในการปลดปลอยธาตุ
อาหารลงสูพื้นปา ในกระบวนการเคลื่อนยายธาตุอาหารในระบบนิเวศปาไม โดยในรอบ 1 ป มีปริมาณซากพืชรวงหลน
ในปาดิบชื้น ปาดิบเขา และปาดิบแลง 6.60, 3.70 และ 7.70 ตัน/เฮกแตร/ป ตามลําดับ ปาดิบแลงจะมีปริมาณซากพืช
รวงหลนมากที่สุด เนื่องจากมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปต่ําที่สุด ซึ่งมีผลตอการรวงหลนของใบในฤดูแลง การรวงหลนของซาก
พืชจะมีคามากในชวงฤดูแลง (พฤศจิกายน-เมษายน) และจะรวงหลนนอยในชวงฤดูฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม) ทั้งนี้
เนื่องจากในชวงฤดูแลงมีสวนของซากพืชที่เปนสวนสืบตอพันธุรวงหลนลงสูพื้นปาเปนจํานวนมาก และจะงอกเปนตนกลา
ตอไปในฤดูฝน ปริมาณซากพืชที่รวงหลนเฉลี่ยในชวงฤดูแลงของปาดิบชื้น ปาดิบเขา และปาดิบแลง มีคา 723.50, 337.79
และ 886.22 กก./เฮกแตร/เดือน และในชวงฤดูฝนมีคา 381.13, 289.29 และ 409.05 กก./เฮกแตร/เดือน ตามลําดับ
โดยปริมาณซากพืชที่รวงหลนของปาดิบชื้นจะมีคาสูงที่สุดในเดือนพฤศจิกายน (1,459.96 กก./เฮกแตร/เดือน) และของ
ปาดิบแลงจะมีปริมาณสูงที่สุดในเดือนกุมภาพันธ (1,194.21 กก./เฮกแตร/เดือน) ในขณะที่ปริมาณการรวงหลนของซากพืชใน
ปาดิบเขาแตละเดือนในรอบป มีคาใกลเคียงกันโดยมีคาสูงที่สุดในเดือนกุมภาพันธ (658.13 กก./เฮกแตร/เดือน) โดยซาก
พืชที่รวงหลนเหลานี้จะถูกยอยสลายโดยจุลินทรียและสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในดิน และปลดปลอยธาตุอาหารลงสูดินตอไป
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, Chaktuchak, Bangkok 10900

A nutrient dynamics study was conducted in moist evergreen forest (MEF) and hill evergreen forest
(HEF) at Khaokhitchakoot National Park and in dry evergreen forest (DEF) at Khaosoidao Wildlife
Sanctuary, Chanthaburi province. The MEF and DEF were located at lower elevations and had a higher
number of species and greater species diversity than HEF. The crown covers of MEF and DEF were 75
and 62 %, respectively. The above ground biomass of MEF and DEF were 437 and 341 tons.ha-1,
respectively. In contrast, there was a very low above ground biomass (94 tons.ha-1) of HEF. Litter fall
was investigated as an important source of nutrients that are released to soil in nutrient dynamics
processes of the forest ecosystem. The total litter fall over a period of one year in MEF, HEF and DEF
was 6.60, 3.70 and 7.70 tons.ha-1.yr-1, respectively. DEF showed the highest amount of total litter fall
because it had the lowest average annual rainfall, which affected leaf fall in the dry season. Litter fall
showed clearly some evidence of a peak in the dry season (November-April) and it was lowest in the
rainy season (May-October) when reproductive fractions fell down to the forest floor and germinated.
The average total litter fall of MEF, HEF and DEF was 723.50, 337.79 and 886.22 kg.ha-1.month-1,
respectively, in the dry season and 381.13, 289.29 and 409.05 kg.ha-1month-1, respectively, in the rainy
season.
The
highest
monthly
litter
fall
of
MEF
was
in
November
(1,459.69 kg.ha-1.month-1) and that of DEF was in February (1,194.21 kg.ha-1month-1) while there was no
difference in the monthly litter fall pattern of HEF and the highest litter fall was in February (658.13
kg.ha-1yr-1). Litter that fell down to the forest floor would be decomposed by microorganisms and soil
fauna and nutrients would be released to soil.
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โครงสรางสังคมพืชน้ําในบึงโขงหลงและกุดทิง จังหวัดหนองคาย
ไชยา อุดมศรี1 (นักศึกษา), ศิรประภา เปรมเจริญ2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
สาขาพฤกษเศรษฐกิจ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140
2
สาขาสัตววิทยา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140

จากการสํารวจความหลากชนิดและการแพรกระจายของพืชน้ําในเขตหามลาสัตวปา บึงโขงหลง และกุดทิง จังหวัดหนองคาย โดย
การนั่งเรือสํารวจรอบบริเวณบึงระหวางเดือนมีนาคม - เมษายน 2544 พบพืชน้ําในบริเวณแหลงน้ําทั้งสองแหงอยางนอย
58 ชนิด จาก 32 วงศ โดยที่บึงโขงหลง พบพืชน้ํา 48 ชนิด (28 วงศ) สวนกุดทิง พบพืชน้ํา 43 ชนิด (28 วงศ) สําหรับ
การศึกษาการแพรกระจายของพืชน้ําในบึงโขงหลงพบวา บริเวณทางตอนเหนือจะเปนกอสนุนลอยอยูอยางกระจัดกระจาย พืช
ที่ขึ้นอยูบนกอสนุนสวนใหญ ไดแก หมอขาวหมอแกงลิง ผักหนาม กระจูด และหญาคมปาว พืชน้ําที่ขึ้นอยูทางตอนเหนือนี้
ไดแก สาหรายขาวเหนียว สาหรายหางกระรอก และบัวหลวง ทางดานตอนใตของบึงเปนบริเวณที่มีระดับน้ําลึกทําใหพบชนิด
พืชน้ําไมมาก พืชน้ําที่ขึ้นอยูอยางหนาแนน คือ สันตะวาหางไก สวนที่กุดทิงนั้นพืชน้ําที่ขึ้นปกคลุมทองน้ํา คือ เทป บริเวณ
ใกลริมฝงจะมีกกสามเหลี่ยมแหวกระดาน และกกทรงกระเทียม ขึ้นอยูหนาแนน พืชลอยน้ําที่กระจายอยูทั่วไป ไดแก บัวบา
และกระจอม สําหรับบริเวณที่มีระดับน้ําลึกกวา 5 เมตร ยังพบวาเทปและสาหรายพุงชะโดสามารถขึ้นอยูได โดยเฉพาะใบของ
เทปนั้นมีความยาวมากกวา 3 เมตร
Community Structure of Aquatic Plants in Bung Khong Long and Kut Thing, Nong Khai
C. Udomsri1 (Graduate Student), S. Premcharoen2 (Thesis Advisor)
Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kamphaengsaen, Nakhon Pathom 73140
2
Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kamphaengsaen, Nakhon Pathom 73140
1

A study of aquatic plant diversity and distribution through visual census from a boat throughout the
marshland of Bung Khong Long non-hunting area and Kut Thing reservoir, Nong Khai, northeastern
Thailand, was conducted from March to April 2001. The results indicated that at least 58 species in 32
families of aquatic plants occurred in these two areas, 48 species (28 families) at Bung Khong Long and
43 species (28 families) at Kut Thing. In the north of the marshland, grassmats mixed with bushes.
Herbs, especially Nepenthes marabilis, Lasia spinosa, Lepironia articulata and Scleria sumatrensis,
were also found in abundance. The dominant species observed were Utricularia aurea, Hydrilla
verticillata and Nelumbo nucifera. In addition, submerged types such as Blyxa japonica were found in
abundance in the south of the marshland. The dominant species observed at Kut Thing reservoir were
submerged types such as Vallisneria spiralis, Utricularia aurea and Hydrilla verticillata, marginal types
such as Scirpus grossus and Eleocharis dulcis, and floating types such as Nymphoides indica and Trapa
quadrispinosa. The bottom of the reservoir was extensively covered by V. spiralis and especially
Ceratophyllum demersum; V. spiralis grew at depths up to 5 m and its tufts of ribbon-like leaves were
longer than 3 m.
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การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพของปาบุง ปาทาม ที่มีผลกระทบจากการใชประโยชนในระดับตางๆ กัน:
กรณีศึกษา ปาบุง ปาทาม บานปากยาม อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
นันทา สิทธิราช (นักศึกษา), แสวง รวยสูงเนิน (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิง่ แวดลอม คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง ขอนแกน 40002

ปาบุง ปาทาม บานปากยาม อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่มีผลกระทบจากการใชประโยชนในระดับตาง ๆ กัน โดย
ใชแนวคิดระบบนิเวศเกษตร (agroecosystem) และตัวชี้วัดเชิงปริมาณของคุณภาพทรัพยากรดิน จากการประเมินศักยภาพ
การเปลี่ยนแปลงของ total carbon, labile carbon และ non labile carbon ใน carbon pool ของดินปาบุง ปาทาม ที่มีการใช
ประโยชนในระดับตางๆ กันดวย โดยวิธี KMnO4 oxidation ผลการศึกษาเบื้องตนพบวา การเปลี่ยนแปลงใน soil carbon มี
ความแตกตางกันไปตามระดับการใชประโยชนที่ดิน ปริมาณของ total carbon, labile carbon และ non labile carbon ของ
พื้นที่ปาธรรมชาติมีคาสูงกวา พื้นที่ปาที่ถูกบุกเบิกทิ้งไว และพื้นที่เกษตร ตามลําดับ พื้นที่ที่มีการใชประโยชนปาบุง ปาทาม
เพื่อการเกษตรเปนเวลา 10 ป ปริมาณของ total carbon, labile carbon และ non labile carbon มีแนวโนมลดลง คาของ
carbon management index ลดลงในดินปาบุง ปาทาม ที่ถูกบุกเบิกทิ้งไว และดินปาบุง ปาทาม ที่มีการใชทําการเกษตร และ
พบวาการเปลี่ยนแปลงใน labile carbon เปนสวนที่มีการเปลี่ยนแปลงมากกวา total carbon และ non labile carbon จึงอาจใช
การเปลี่ยนแปลงของ labile carbon ใน carbon pool เปนตัวชี้วัดศักยภาพของผลิตภาพ การลดลงของ soil carbon ใน
carbon pool ในดินที่ถูกใชในการเกษตร ชี้ใหเห็นวามีความเสื่อมโทรมของดินเกิดขึ้น การศึกษาขณะนี้กําลังเก็บขอมูลผลิต
ภาพของผลผลิตขาวจากการทํานาในพื้นที่ปาบุง ปาทาม เพื่อหาความสัมพันธของผลิตภาพกับปริมาณ labile carbon สําหรับ
ประเมินศักยภาพของผลิตภาพปาบุง ปาทาม
Inland Floodplain Productivity under Different Land Use Systems in the Northeast:
A Case Study Ban Pak Yam, Srisongkram District, Nakonpanom Province
N. Sithirach (Graduate Student), S. Ruaysoongnern (Thesis Advisor)
Department of Land Resources and Environment, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University,
Muang District, Khon Kaen 40002

Floodplains with their natural vegetation are important wetlands in Northeastern Thailand that have
supported the livelihoods of surrounding communities for a long time in the history of the Northeast.
Currently, floodplain productivity is degrading rapidly due to inappropriate land use and management.
As such, studies of floodplain ecosystems are required for sustainability management. In this study, the
level of degradation was evaluated using the C-labile pool in relation to the agricultural, environmental
and resource use at Ban Pak Yam, Srisongkram District, Nakonpanom Province. The conceptual
framework of this study is based on agroecosystem analysis and quantitative indicators of soil resource
quality. The soil quality was assessed using total carbon, labile carbon and non-labile carbon in the
carbon pool in floodplain vegetation soil under different land use systems. The analytical method used in
this study is the KMnO4 oxidation technique. Preliminary results showed that changes in soil carbon
coincide with types of land use. Total carbon, labile carbon and non-labile carbon in less disturbed forest
were higher than in areas with a higher degree of forest disturbance and in cultivation areas. Thus, after
10 years of land transformation from forest to cultivation, total carbon, labile carbon and non-labile
carbon tended to decline. In highly disturbed forest and cultivation areas, the data showed declines in the
labile carbon pool. Changes in labile carbon occurred in greater proportions than total carbon and nonlabile carbon. Therefore, it might be used as an indicator of potential productivity. Subsequently, the
existing level of soil productivity using rice yield in relation to labile carbon will be used to assess
potential floodplain productivity of the study site, which will allow implications to be made for the
general situation in the Northeast.
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ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมและมนุษยวิทยาที่มีผลตอกอขาว (Castanopsis indica)
ซึ่งเปนตนไมที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
George Gale และสุดารัตน ตรีเพชรกุล
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาผลของการตัดฟนกิ่งกอตอการเจริญเติบโต และการผลิตผลของตนกอขาว
(Castanopsis indica) 2) ผลของไฟปา การปกคลุมของพืชพรรณ (ปริมาณแสง) และความเครียดของน้ํา (water stress) ตอ
การเจริญเติบโตและอยูรอดของตนกลา และ 3) ผลของแสงและการลาเหยื่อ (predation) ตอการงอกของเมล็ดกอในพื้นที่ปา
ชุมชนและปาอุทยาน (อําเภอนาแหว จังหวัดเลย) โดยในปแรกพบวาการเจริญเติบโตและการผลิตผลของตนกอขาวทั้งตนที่
ถูกและไมถูกตัดฟนกิ่งไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และยังพบวาไฟปามีผลใหตนกลาในแปลงศึกษาตาย
รอยละ 63.7 (จาก 438 ตน) โดยตนกลาที่อายุนอยกวา (ในเชิงของความสูง) มีโอกาสอยูรอดมากกวาตนกลาที่อายุมากกวา
(สูงกวา) ในชวง 2 เดือนแรกภายหลังที่ถูกไฟไหม ตนกลาในแปลงไฟไหมที่รอดตายมีอัตราการเจริญเติบโตสูงกวาตนกลา
ในแปลงที่ไมถูกไฟไหมประมาณ 7.4-9.1 เทา อยางไรก็ตาม หลังจากไฟไหมผานไป 5 เดือน พบวาอัตราการเจริญเติบโต
ของตนกลาในแปลงที่ถูกไฟไหมและไมถูกไหมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตเมื่อพิจารณาในเชิงของ
ความสูงทั้งหมด พบวาความสูงตนกลาในแปลงที่ไมถูกไฟไหมสูงกวาตนกลาในแปลงที่ถูกไหมประมาณรอยละ 40 (6.8
เซนติเมตร กับ 4.0 เซนติเมตร) แสดงใหเห็นวา ไฟปาเปนปจจัยสําคัญตอการตายของตนกลา และทําใหขบวนการงอกใหม
ของ C. indica ชาลง อยางไรก็ตาม ยังตองทําการศึกษาเพื่อใหทราบขอมูลความถี่ของการเกิดไฟไหม ผลของไฟตอการงอก
ของเมล็ด การเจริญเติบโตของตนออน และการอยูรอดภายใตสภาวะที่มีการควบคุมมาสนับสนุนผลการศึกษา และสรุปผล
ของไฟปาในระยะยาวได
Environmental and Anthropogenic Factors that Affect an Economically Important Tree,
Ko Khao (Castanopsis indica), in Northeastern Thailand
G. Gale and S. Tripetchkul
School of Bioresources & Technology, King Mongkut's University of Technology Thonburi,
Thungkru District, Bangkok 10140

The goal of this three-year study is to examine the following effects on Castanopsis indica: 1) branch
cutting on adult trees, 2) fire, light availability, and water stress on seedling growth and survival, and 3)
light availability and predation on seed germination. Preliminary results suggest that adult-tree growth
rate and fruit production (including trees without any branches) were not significantly different between
community forests (Naheao District, Loei Province) where branches were cut by villagers and the control
site, but meaningful results for growth rate will probably require at least three years to obtain. Fire is
currently the most important factor that affects seedling mortality in this system. Of 438 tagged seedlings
that burned in March and April 1999, 63.7% were killed. Shorter (younger) seedlings were less likely to
survive than taller, older seedlings. Seedlings that re-sprouted from their root stocks grew 7.4-9.1 times
faster than seedlings on the unburned plots during the first 2 months following the fires. Nevertheless,
within five months of the fires, growth rates on all plots appeared to be similar. The total height gained
by all seedlings during the study period, thus far, was on average 40% more (6.8 cm vs. 4.0 cm) on the
unburned plots than on the burned plots. This also suggests that fire is slowing the
replacement/regeneration processes for C. indica. However, at this time it is difficult to determine the
long-term effects of burning because we currently do not know the frequency of burning nor do we know
the effects of fire on seeds or older seedlings. Our other experiments on seed germination and on
seedling growth and survival under more controlled conditions are on-going.
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การศึกษาปจจัยทางธรรมชาติตอการงอกและการเจริญเติบโตของกอขาว
ศันสนีย ศรีอมรมงคล (นักศึกษา), จอรจ เอนดริว เกล (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140

ศึกษาปจจัยสิ่งแวดลอมตอการงอกเมล็ดกอขาวในปาและการเจริญเติบโตของตนออนในเรือนเพาะชํา
โดยศึกษาปริมาณ
เรือนยอดปกคลุมและพืชพรรณปกคลุมตอการงอกเมล็ดกอขาวในพื้นที่ปาชุมชน และปาอุทยานนาแหวแหงชาติ (อ.นาแหว
จ.เลย) ศึกษาผลของสัตวกินเมล็ดตอการงอกและการสูญหายของเมล็ด โดยใชตาขายพลาสติกหรือกรงโลหะในการปองกัน
และศึกษาผลความเขมแสงและน้ําตอการเจริญเติบโตของตนกอขาวในเรือนเพาะชํา พบวาปจจัยที่มีผลตอการงอกเมล็ด คือ
สัตวกินเมล็ดเปนอาหารพวกกระรอกและหนู เมล็ด 92.5% สูญหายกอนที่จะเกิดการงอก นอกจากนี้พบวาพื้นที่ที่มีพืชพรรณ
ปกคลุมมากจะมีการทําลายเมล็ดโดยสัตวสูง แนวโนมการทําลายโดยสัตวในปาอุทยานนาแหวแหงชาติชวงการงอกเริ่มตน
(ตุลาคม-มกราคม) จะชากวาปาชุมชน การใชกรงโลหะสามารถปองกันเมล็ดถูกกัดกินหรือสูญหายไดดีกวาตาขายพลาสติก
พบวาตนออนในเรือนเพาะชําที่รับแสงเต็มที่ (100%) แตไมมีการใหน้ํานั้นจะตายภายใน 45 วัน ในขณะที่ตนออนที่รับแสง
บางสวน (30%) และอยูในรมเงา (13%) และไมมีการใหน้ํา สามารถอยูรอดได 60 และ 33% ตามลําดับ อัตราการ
เจริญเติบโตของตนออนในปา (แสง 5%) ต่ํากวาตนออนที่เรือนเพาะชํา แตตนออนในปามีการอยูรอดทั้งหมด อัตราการ
เจริญเติบโตของตนออนที่ไดรับน้ํา และแสงบางสวนสูงกวาตนออนที่ไดน้ําและอยูในรมเงา กลาวคือ ในภาคสนามนั้นปจจัย
สําคัญที่มีผลตอการงอกเมล็ด คือ การถูกทําลายโดยสัตว ในขณะที่ในเรือนเพาะชํานั้นปริมาณแสงเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอ
การเจริญเติบโตของตนออน และการไดรับน้ํามีความสําคัญตอการอยูรอดของตนกอขาว
The Effect of Environmental Factors on Seed Germination, Seedling Growth
and Survival of Castanopsis indica
S. Sriamonmongkol (Graduate Student), G. A. Gale (Thesis Advisor)
Department of Natural Resource Management, School of Bioresources and Technology,
King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thungkru District, Bangkok 10140

Understanding the effects of environmental factors on C. indica seed germination and seedling
establishment are important for the management of this and other similar species. Three experiments
were conducted to examine seed germination in the field and seedling growth in the nursery. First, the
effects of canopy and ground vegetation cover on seed germination was investigated in two community
forests and one national park, in Amphur Nahaeo, Loei province. In each study area, 1x1 m2 plots were
selected on the basis of different levels of canopy and ground vegetation cover. Second, the effects of
predation on seed germination and seed mortality were examined, using the same methods as in the
previous experiment, but half of the plots were covered with plastic nets or metal cages to protect the
seeds from predators. Third (the third experiment) the effects of light intensity and water availability on
seedling growth in the nursery were examined. Seedlings were planted in one of three light treatments
(full sunlight, partial shade and heavy shade) and two watering treatments (low moisture and high
moisture). The results suggested that the effects of vegetation cover and canopy cover on seed
germination were small. The main factor affecting seed germination was seed predation, which caused
seed losses of up to 92.5%. The results also suggested that the metal cages were probably more effective
in protecting seeds from predators than the plastic netting. The percentage of seed predation increased
with increased vegetation cover and seed predation seemed to be slower in the less disturbed forest (the
national park) during the early germination period (October-January). In the nursery, all C. indica
seedlings given full sunlight and only natural rainfall as water died after 45 days, whereas partial shade
(30% of full sunlight) and heavy shade (13% of full sunlight) increased survival to 60% and 33%
respectively. Radial, vertical and leaf growth was significantly less in the forest (5% of full sunlight)
when compared to the treatments in the nursery, but seedlings in the forest had 100% survival. Radial
growth was also significantly greater in the partial shade treatment than under heavy shade. In
conclusion, in the field, predation appeared to be the main factor affecting seed germination, while in the
nursery light intensity seemed to be the most important factor regulating seedling growth. In addition,
water availability seemed most important to seedling survival.
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การวางแปลงปลูกพืชเพื่อการฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของปาเสื่อมโทรมในเขตพื้นทีอ่ นุรักษ
ทางภาคเหนือของประเทศไทย
สตีเฟน เอลเลียต1, พุทธิพงษ นวกิจบํารุง1, สุดารัตน ซางคํา1, David Blakesley2 และวิไลวรรณ อนุสารสุนทร1
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202
2
Horticulture Research International, East Malling, West Malling, Kent, U.K.

การปลูกปาทดแทนบนพื้นที่ปาเสื่อมโทรมโดยเทคนิค frame work species เพื่อรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ และ
อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ หรือการรักษาสภาพแวดลอม พันธุไมปา 20-30 ชนิด ถูกเลือกมาทําการปลูกบนพื้นที่
ปาเสื่อมโทรม เพื่อเพิ่มโครงสรางปาพื้นฐาน และกลไกของระบบนิเวศ ซึ่งชวยสงเสรมการเกิดปาธรรมชาติทดแทนขึ้นมาใหม
ได ตนพืชเหลานี้มีอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดชีวิตสูง โดยชี้วัดไดจากการแผทรงพุมของตนพืชที่ปกคลุมพื้นดินที่
เคยมีวัชพืช และเปนแหลงดึงดูดสัตวปาที่กินเมล็ดพืชเปนอาหาร ตนพืชที่ปลูกทดแทนบนพื้นที่เหลานี้ ชวยในการรักษา
โครงสรางและกลไกของระบบนิเวศวิทยาพื้นฐาน นอกจากนี้ สัตวปาที่กินเมล็ดพืชชวยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและ
ตนไมปายืนตนดั้งเดิมของปา
Testing Framework Tree for Restoring Biodiversity on Degraded Forestland
in Northern Thailand
S. Elliott1, P. Navakitbumrung1, S. Zangkum1, D. Blakesley2 and V. Anusarnsunthorn1
Department of Biology, faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202
2
Horticulture Research International, East Malling, West Malling, Kent, U.K.

1

The framework species method of forest restoration is designed to restore diverse forest ecosystems on
degraded forestland for biodiversity conservation or environmental protection. It involves planting
20-30 tree species to rapidly re-establish basic forest structure and ecological functioning, whilst
accelerating natural forest regeneration. Framework tree species are those with high growth and survival
rates when planted out in degraded areas. They should have dense spreading canopies to shade out
herbaceous weeds and should provide resources to attract seed-dispersing wildlife. Tree planting restores
basic ecosystem structure and function, whilst seed-dispersing wildlife re-establishes biodiversity and the
original tree species composition of the forest.
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ความหลากหลายของพรรณไมพื้นลาง ตามแนวลําน้ําแมมอน
ที่ระดับความสูง 475 ถึง 575 เมตร ณ อุทยานแหงชาติแจซอน จังหวัดลําปาง
มนู ปนาทกูล1,2 (อาจารย), วิไลวรรณ อนุสารสุนทร2 และเจมส แฟรงคลิน แมกซเวลล2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
ที่ติดตอปจจุบัน: หมวดวิชาวิทยาศาสตร โรงเรียนแจหมวิทยา อ.แจหม ลําปาง 52120
2
อาคารหอพรรณไม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202

จากการสํารวจและเก็บตัวอยางพรรณไมพื้นลาง ณ อุทยานแหงชาติแจซอน จังหวัดลําปาง จากบริเวณที่ทําการอุทยาน
แหงชาติแจซอนที่ระดับความสูง 475 เมตร ขึ้นไปตามแนวลําน้ําแมมอนจนถึงบริเวณอางเก็บน้ําแมมอนที่ความสูง 575
เมตร รวมความยาวประมาณ 2.6 กิโลเมตร ระยะเวลาเก็บพรรณไมตั้งแตเดือนเมษายน 2539-มีนาคม 2540 ทําการสํารวจ
เดือนละ 2 ครั้ง โดยเก็บตามแนวลําน้ํา ทั้งในลําน้ําและตามชายฝงทั้งที่ขึ้นตามหินและอื่นๆ ถายรูปภาพและจัดเก็บตัวอยาง
พรรณไมมาทําเปนตัวอยางพรรณไมแหง โดยเก็บทั้งสวนดอกและผลของพรรณไมใหไดครบทุกชนิด เพื่อนํามาวินิจฉัยชื่อ
ชนิด
ทําการบรรยายลักษณะพรรณไม
และใชเปนตัวอยางอางอิงและเก็บไวที่หอพรรณไม
ภาควิชาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม สํารวจพบพรรณไมที่มีทอลําเลียง และไดเก็บตัวอยางจํานวน 172 ตัวอยาง จําแนกเปน 45 วงศ 99
สกุล รวมเปนจํานวน 128 ชนิด ทําการบรรยายลักษณะพรรณไม 81 ชนิด ในกลุมพืชใบเลี้ยงคูพบวาวงศ Leguminosae และ
Papilionoideae มีจํานวนชนิดมากที่สุด คือ 13 ชนิด สวนในกลุมพืชใบเลี้ยงเดี่ยวสํารวจพบวงศ Zingiberaceae มีจํานวนชนิด
มากที่สุด คือ 15 ชนิด ไดทําการบันทึกฤดูกาลผลิดอก ออกผล และฤดูกาลผลิใบของพรรณไมทุกชนิด ตลอดจนแหลงนิเวศ
จํานวนและขอมูลอื่น ๆ ของพรรณไมแตละชนิด
Diversity of Ground Flora along Mae Mon Stream
Altitude 475 to 575 metres at Chae Son National Park, Lampang Province
M. Panatkul1,2 (Lecturer), V. Anusarnsunthorn2 and J. F. Maxwell2 (Thesis Advisor)
Present address: Science Department, Chaehomwittaya School, Chaehom District, Lampang 52120
2
Herbarium, Department of Biology, Science Faculty, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202
1

A survey of the vascular ground flora along Mae Mon Stream at Chae Son National Park, Lampang
Province was conducted from April 1996 to March 1997. The survey area extended from the
headquarters at 475 m to a reservoir at 575 m, the total length of the area being c. 2.6 km. Collecting was
done twice per month and an effort was made to collect both flowering and fruiting material of all
species there. The specimens were collected, proper detailed notes taken, pressed and preserved by
drying at the CMU Herbarium, where identifications, specimen processing, distribution, and filing were
carried out. A total of 172 plant specimens were collected, of 45 families, 99 genera, 128 vascular plants
species including some epiphytic and epilithic species along the water fall and outcrops along the stream.
Detailed descriptions of 81 species were made. The dicotyledon family represented by the most species
was Leguminosae, (Papilionoideae) (13 species), and the monocotyledon family represented by the most
species was Zingiberaceae (15 species). Various phenological notes were made, including seasonality of
flowering, fruiting, and leaf production of all species. Habitat preferences, abundance, and other notes
were included for each species.
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ผลของภาชนะปลูก ปุย และการกําจัดรากโดยใชอากาศตอการผลิตตนกลาที่ใชสาํ หรับการฟนฟูปา
เนตรนภิศ จิตแหลม (นักศึกษา), วิไลวรรณ อนุสารสุนทร (อาจารยทปี่ รึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202

ศึกษาปจจัยตางๆ ในการผลิตตนกลาในเรือนเพาะชํา ไดแก ชนิด และขนาดของภาชนะปลูก การใหปุย และวิธีการในการ
กําจัดรากโดยใชอากาศ ใชพืชทองถิ่น 3 ชนิด คือ หาด (Artocarpus lakoocha Roxb. (Moraceae)) สลีนก หรือ โพบาย
(Balakata baccata (Roxb.) Ess. (Euphobiaceae)) และเลือดมา (Horsfieldia thorelii Lec. (Myrsticaceae)) โดยปลูก
ในภาชนะปลูกที่แตกตางกัน 3 ชนิด คือ ถุงพลาสติกสีดําขนาด 3x7 นิ้ว, 2.5x9 นิ้ว และภาชนะดัดรากเร็กซเทย (REX tray)
ใหปุย 2 ชนิด คือ ปุยละลายน้ํา สูตร 15-15-15 และปุยละลายชา (osmocote) สูตร 14-14-14 จัดเรียงตนกลาไวบน
โตะลวดที่สูงจากพื้น 45 เซนติเมตร สวนอีกครึ่งวางบนพื้นดิน โดยบันทึกความสูงตน เสนรอบวงที่โคนตน ทุกเดือนเปนเวลา
10 เดือน หลังจากนั้นตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของราก และเปรียบเทียบอัตราสวนระหวางรากตอตน ผลการศึกษา
พบวาภาชนะดัดรากเร็กเทรย ชวยใหตนกลามีลักษณะรากที่ดีกวาการปลูกในถุงพลาสติก และยังใหประโยชนสูงสุดเมื่อมีการ
วิเคราะหคุณภาพของตนกลากับราคาในการผลิต แตวาถุงพลาสติกดําขนาด 3x7 นิ้ว ใหตนกลาที่มีคุณภาพดีที่สุด สําหรับปุย
และวิธีการกําจัดราก การเจริญเติบโตของตนกลาไมมีความแตกตางทางดานสถิติ และตนกลาจะมีการเจริญเติบโตต่ํามากเมื่อ
มีการจัดเรียงไวในที่รม
Effects of Container Type, Root Pruning and Fertilizer
on the Preparation of Tree Seedlings for Forest Restoration
N. Jitlam (Graduate Student), V. Anusarnsunthorn (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202

Factors that influence seedling production in the nursery include the type and size of containers, fertilizer
application regime and the technique of root pruning. Several species were tested in this study. They
were Artocarpus lakoocha Roxb. (Moraceae), Balakata baccata (Roxb.) Ess. (Euphobiaceae) and
Horsfieldia thorelii Lec. (Myrsticaceae). The seedlings were grown in three types of containers: two
different sizes of plastic bag, i.e., 2.5 x 9 in and 3 x 7 in, and REX trays (root trainers). Half the
containers were raised 45 cm off the ground on wire grids, whilst the rest were placed on the ground.
Two fertilizer treatments were applied: osmocote (14-14-14) and soluble fertilizer (15-15-15).
Performance was determined by measuring height and basal diameter every month for 10 months. At the
end of the experiment a sample of seedlings was harvested for examination of root morphology and
determination of shoot per root ratio. Plastic bags, 3 x 7 in, with osmocote resulted in the highest quality
of seedlings, although REX trays promoted better root morphology than plastic bags and were more cost
efficient. There were no significant differences between the two fertilizer treatments and between root
pruning methods in their effects on seedling growth. Dense shade significantly reduced seedling growth.
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ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของกลาไมในธรรมชาติและวิธีนํามาเพาะเลี้ยงในเรือนเพาะชํา
เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ (นักศึกษา), วิไลวรรณ อนุสารสุนทร (อาจารยทปี่ รึกษา), สตีเฟน เอลเลียต (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202

งานศึกษาวิจัยนี้ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญเรื่องการทดแทนกันตามธรรมชาติของกลาไมยืนตน ที่เปนโครงสรางสําคัญในปาจํานวน
4 ชนิด คือ มะยางเหมือดหอม Sarcosperma arboreum Bth. มะหา Eugenia albiflora Duth. Ex. Kurz กอใบเลื่อม Castanopsis
tribuloides (Sm.) A. DC. และพญาไม Podocarpus neriifolius D. Don. โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงความสําคัญของ
ปจจัยพื้นฐานของระบบนิเวศรอบๆ ตนกลา ไดแก ระยะหางจากตนแม อัตราการแขงขัน ระดับของรมเงาที่ปกคลุม ปริมาณแสงที่
ตกกระทบ ความชื้น และความเปนกรด-ดางในดิน มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของกลาไมแตกตางกันอยางไร รวมทั้งเพื่อทราบ
ถึงกรรมวิธีที่เหมาะสมในการนํากลาไมจากธรรมชาติมาเพาะเลี้ยงในเรือนเพาะชํากอนนําไปปลูกวาขนาดของกลาไมขณะขุด และ
การตัดแตงตนกลากอนยายลงถุงมีอิทธิพลตอกลาไมแตกตางกันอยางไรบาง ซึ่งความรูที่ไดจะนําไปสูการหามาตรการ การจัดการ
วิธีการอนุรักษเพื่อประโยชนในการคงไวซงึ่ ความยั่งยืนทางดานทรัพยากรปาไม และยังชวยเพิ่มเทคนิควิธีที่เหมาะสมในการผลิต
กลาไมในเรือนเพาะชําเพื่อประโยชนในการฟนฟูปาตอไป
Factors Affecting the Growth of Wildlings
in the Forest and Methods to Nurture them in a Nursery
C. Kuarak (Graduate Student), V. Anusarnsunthorn (Thesis Advisor), S. Elliott (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202

The natural regeneration process of tree seedlings of the four species, Sarcosperma arboreum Bth, Eugenia
albiflora Duth. Ex. Kurz, Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. and Podocarpus neriifolius D. Don will be
studied. The first objective is to determine the factors affecting the growth of wildlings in the forest, in
particular, distance from the mother tree, competition from surrounding vegetation and conspecific seedlings,
the percentage of canopy cover, light, moisture and soil pH. The second objective is to determine the most
appropriate methods for nurturing wildlings in a nursery to prepare them for planting in forest restoration
sites. In particular, the effects of the size of the wildling when collected and of pruning before potting will be
examined. The study of these four species may provide directions for future study of other forest tree species
and improve methods of seedling production. Knowledge gained from this research may be useful for a
variety of forest conservation management efforts.
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รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของพืชน้ําในทะเลสาบคูขุด (สงขลา) ระหวาง พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 2539:
ศึกษาโดยภาพถายดาวเทียม
สุธรี ะ ทองขาว1 (นักศึกษา), เริงชัย ตันสกุล2 (อาจารยที่ปรึกษา), นิตติยา นิลทรกิจ และสุระ พัฒนเกียรติ3 (อาจารยทปี่ รึกษารวม)
1
คณะการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ สงขลา 90112
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ สงขลา 90112
3
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 73170

จากการตรวจสอบภาคสนามในพื้นที่ศึกษา 8 สถานี โดยใช quadrat ขนาด 1x1 ตารางเมตร พบพืชน้ํา 10 ชนิด จากจํานวน
7 วงศ ประกอบดวย ชนิดที่ดํารงชีวิตอยูใตน้ําตลอดเวลา 7 ชนิด และชนิดที่มีใบและลําตนอยูเหนือน้ํา 3 ชนิด พืชน้ําทุกชนิด
ที่พบมีการกระจายแบบกลุม และมี Cladophora sp. เปนชนิดที่เดนสุดในสังคมพืชน้ําในพื้นที่ศึกษา และผลจากการ
ประยุกตใชการสํารวจระยะไกลรวมกับผลการตรวจสอบในภาคสนามโดยใชขอมูลภาพดาวเทียม LANDSAT TM-5 แบนด
2, 3 และ 4 ของเดือนเมษายน 2539, เมษายน 2535 และพฤษภาคม 2532 ศึกษาพื้นที่ของพืชน้ํา สามารถแยกกลุมของ
พืชน้ําออกจากกันได 3 กลุม โดยวิธีการจําแนกประเภทขอมูลแบบกํากับดวยทฤษฎี maximum likelihood พบวามีพื้นที่พืช
น้ําทั้งหมด 6.11 ตารางกิโลเมตรในป 2539 โดยกลุมแรก ประกอบดวย พืชน้ําชนิดที่ดํารงชีวิตอยูใตน้ําตลอดเวลา กับชนิดที่
มีใบและลําตนอยูเหนือน้ํา และมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเปน 3.95 ตารางกิโลเมตรในปจจุบัน สวนกลุมที่ 2 และ 3 พบพืชน้ําที่
ดํารงชีวิตอยูใตน้ําเพียงอยางเดียวจํานวน 3 และ 6 ชนิด ตามลําดับ และมีพื้นที่ลดลงเหลือ 0.82 และ 1.34 ตารางกิโลเมตร
ในป 2539
Pattern Changes of Aquatic Plants in Ku Khud Lake (Songkhla) during 1988-1996:
A Remote Sensing Study
S. Thongkao 1 (Graduate Student), R. Tansakul 2 (Thesis Advisor),
N. Nintharakit and S. Pattanakiart 3 (Thesis Co-advisor)
1
Faculty of Environmental Management, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112
2
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112
3
Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, Salaya, Nakhonpathom 73170

The aquatic plants of 8 stations in a ground truthing area were studied by 1x1 m2 quadrat sampling. Ten
species within seven genera were found. They were composed of seven species of submerged plant and
three species of emergent plant. All species were aggregated in distribution and the dominant species of
the study area was Cladophora sp. as ascertained by both Morisita’s Index and the Importance Index.
Bands 2, 3 and 4 of LANDSAT TM-5 data in April 1996, April 1992 and May 1989 were combined with
ground truthing data to classify the area of aquatic plants. The area change during that time was studie by
a GIS overlay technique. Aquatic plants could be classified into three groups by supervised classification
process and Maximum Likelihood algorithm. The signature of each group in the study area had signature
separability and contingency of more than 1,100 and 90% respectively, but the third group only had a
contingency of 69.83%. The total area of all groups was 6.11 km2 in 1996. The first group was composed
of five species of submerged plant and three species of emergent plant. It’s changed area was increased
to 3.95 km2 in the present. The second group and the third group were respectively composed of three
species and six species of submerged plant. The changed area of the second and third groups decreased to
0.82 km2 and 1.34 km2 respectively in 1996.
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การศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบานของชนกลุมนอยเผาตาง ๆ บนดอยแมสะลอง
1

ชูศรี ไตรสนธิ และปริทรรศน ไตรสนธิ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202

ดอยแมสะลอง จังหวัดเชียงราย เปนพื้นที่ภูเขาสูงสลับซับซอน อยูในระดับความสูง 600-1,300 เมตรจากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง เปนแหลงตนน้ําลําธารที่สําคัญ มีอาณาเขตติดตอกับประเทศสาธารณรัฐเมียนมาร และมีชนกลุมนอยเผาตางๆ ที่
อพยพเขามา ไดแก อาขา (อีกอ) ลีซอ ลาหู (มูเซอ) เมี่ยน (เยา) และจีนยูนนาน ชนกลุมนอยเหลานี้ไดขยายพื้นที่เพื่อทํา
การเกษตร ทําใหเกิดปญหาความแหงแลงและน้ําทวม สงผลถึงพื้นที่ราบในจังหวัดเชียงราย การวิจัยดานพฤกษศาสตร
พื้นบานของชนกลุมนอยเผาตางๆ เปนการศึกษาชีวิตความเปนอยู และการใชทรัพยากรปาไมเพื่อการดํารงชีวิต ซึ่งเปน
ภูมิความรูที่มีการถายทอดสืบตอกันมาจากบรรพบุรุษของชนกลุมนอยเหลานั้น ผลการศึกษาจะนําไปประกอบการจัดการดาน
การใชทรัพยากรอยางยั่งยืนตอไป พบการใชประโยชนจากพรรณพืชกวา 500 ชนิด เปนการใชที่เกี่ยวกับการดํารงชีพ ไดแก
พืชอาหาร พืชสมุนไพร และพืชในพิธีกรรม ตัวอยางพืชอาหาร เชน หอมซู (Allium chinense G. Don), บุก
(Amorphophallus campanulatus), มะกิ้ง (Hodgsonia capiniocarpa), คาวตอง (Houttuynia cordata), งาขี้มอน (Perilla
frutescens) และมะเขือเครือ (Sechium edule) พืชที่เปนสมุนไพร เชน กระดูกไก (Chloranthus sp.), อบเชย
(Cinnamomum sp.), กะตังใบ (Leea indica), หอมแดง (Eleutherine americana), มะแวงนก (Solanum nigrum) และพืช
ในวงศขิง (Zingiberaceae) หลายชนิด
Ethnobotanical Study of the Minorities on Doi Maesalong
C. Trisonthi and P. Trisonthi
Department of Biolog, Faculty of Science, Chiangmai University, Muang District, Chiangmai 50202

Doi Maesalong is in the north-west of Chiang Rai Province, North Thailand. It is a mountainous area,
which is an important watershed. The altitude ranges between 600 and 1,300 meters above average sea
level. The inhabitants are minorities who migrated from China and Miyanmar. These minorities are
Yunnan Chinese, Akha, Lisu, Lahu and Mien. Since these minorities practice shifting cultivation and
expand highland agriculture into the fores this has caused tremendous problems by increasing drought
and flood lowland areas. Research on ethnobotany was proposed to investigate the way of life, cultures,
the uses of the native flora and indigenous knowledge for survival of these minorities. The results
obtained will provided very useful information for appropriate management and wise use of these natural
resources and for reforestation and conservation. Over 500 species of the northern Thai flora were
utilized by these minorities. They are mainly used for subsistence as food, medicine and in religous
ceremonies. Interesting plants used for food are Allium chinense, Amorphophallus spp., Hodgsonia
capniocarpa, Houttuynia cordata, Perilla frutescens, Sechium edule, etc. The Yunnan Chinese and Lisu
utilize several kind of plants for medicinal purposes, such as Chloranthus sp., Cinnamomum sp., Leea
indica, Eleutherine americana, Solanum indicum, several species of Zingiberaceae, etc.
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ความหลากหลายของพรรณพืชและการศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบานของชาวถิ่นและลัวะ
ในอุทยานแหงชาติดอยภูคา จังหวัดนาน
ชูศรี ไตรสนธิ1, วิทยา หงสเวียงจันทร2, ไพบูลย สุทธิสุภา3, ฐานิศวร วงศประเสริฐ4, สมเจตน วิมลเกษม5 และปริทรรศน ไตรสนธิ1
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202
2
อุทยานแหงชาติดอยภูคา อ.ปว นาน 55120
3
ภาควิชาสงเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202
4
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
5
โรงเรียนสตรีศรีนาน อ.เมือง นาน 55000

อุทยานแหงชาติดอยภูคาครอบคลุมพื้นที่ 7 อําเภอ ในจังหวัดนาน ประกอบดวยพรรณไมทองถิ่นนานาชนิด และมี
ชนกลุมนอยซึ่งเปนกลุมที่มีประชากรมากที่สุดของชนกลุมนอยในจังหวัดนาน อาศัยอยู 2 กลุม คือ ชาวถิ่น และลัวะ
โครงการวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อสํารวจพันธุพืชบนดอยภูคาในเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ และองคความรูในการใชพืชเพื่อ
การดํารงชีวิตของชาวลัวะ และถิ่น ผลการสํารวจบนเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติพบพืช 246 ชนิด เชน ชมพูภูคา ฮอสะพาย
ควายเตารางยักษ และรางจืดภูคา ซึ่งเปนพืชชนิดใหมและเปนพืชเฉพาะถิ่นบนดอยภูคา จากการสอบถามองคความรูในการ
ใชพืชของชาวลัวะ และถิ่น พบมีพืช 150 ชนิด ที่มีการนํามาใชในการยังชีพที่สําคัญ ไดแก เมี่ยง, มะแขวน แตงอม มะนอ
ยตอบ และตะไครตน การทําการเกษตรที่สําคัญ คือ การทําไรขาวผสมผสานกับการปลูกพืชอาหารอื่นๆ ซึ่งจะมีการหมุนเวียน
ใชที่ดินภายในรอบ 5–7 ป และจะตองผานการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อถือของชนแตละกลุม
An Ethnobotanical Study of the Lawa and H’ Tin People and Plant Diversity
within Doi Phuka National Park, Nan Province
C. Trisonthi1, V. Hongviengchan2, P. Suthisupa3, T. Wongprasert4, S. Wimolkasaem5 and P. Trisonthi1
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202
2
Doi Phuka National Park, Pua District, Nan 55120
3
Department of Agricultural Extension, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202
4
National Research Council, Chatuchak, Bangkok 10900
5
Satree Srinan School, Muang District, Nan 55000
1

Doi Phuka National Park covers an area of seven districts in Nan province and is comprises various kinds
of native plants. Two of the largest groups of minorities in Nan province, the Lawa and H’ tin, live inside
the national park. This project was designed to survey the native flora along a nature people trail and to
studied the traditional uses of plants by these minorities. Along the nature trail, 246 species of native
plants were identified, including Bretschniedera sinensis, Derris sp., Caryota sp. and Thunbergia
colpifera (new species and endemic of Doi Phuka). Group discussions, with the Lawa and H’ tin
concerning their ways of life and culture indicated 150 species of plants had traditional uses including
Thea sinensis, Zanthoxylum limonella, Cucumis sp., Gymnopetalum cochinchinensis, Litsea cubeba. The
most important crop plant is intensive dry-rice grown in a mixed cropping system with a 5 to 7 year
rotational system. The cultivation system is supported by performing indigenous religious ceremonies,
which sustain the people’s live in amanner appropriate to their society and culture.
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องคความรูชุมชนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาการปลูกพืชและไมพื้นเมือง
ภายในบริเวณบาน จังหวัดเชียงราย
เทวินทร อัครศิลกุล1, มานิตย พรมเสน1, ยิ่งยง เทาประเสริฐ2, แปลก เตชะบุญ3, บุญยัง ชุมศรี4 และชรินทร แจมจิตต4
1
สมาคมสรางสรรคชีวิตและสิ่งแวดลอม 37 ถ. สันโคงนอย อ. เมือง เชียงราย 57000
2
สถาบันราชภัฏเชียงราย อ.เมือง เชียงราย 57000
3
วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีเชียงราย อ. เมือง เชียงราย 57000
4
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย อ.เมือง เชียงราย 57000

งานวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาภูมิปญญาของชุมชนทองถิ่นลานนา ในการปลูกพืชภายในบริเวณบาน ในบริบทของการฟนฟูและ
พัฒนาการปลูกพืชและอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพภายในบาน เพื่อการพึ่งตนเองและการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
จากกรณีศึกษาในพื้นที่ของชุมชนทองถิ่นลานนาพื้นราบ (ลื้อ เขิน ยวน) ซึ่งเปนกลุมชาติพันธุสวนใหญของจังหวัดเชียงราย
ผลการศึกษาพบวา ชุมชนลานนามีภูมิปญญาในการจัดระบบนิเวศภายในบาน มีการคัดเลือกพันธุพืชจากธรรมชาตินํามาปลูก
และบํารุงรักษา เพื่อใชเปนอาหาร ยารักษาโรค ใชสอย และเปนพืชมงคล เปนจํานวนถึง 183 ชนิด ซึ่งเปนหลักประกันที่
มั่นคงที่สามารถพึ่งตนเองได ทั้งดานรางกาย และจิตใจของครอบครัวและชุมชน การศึกษาวิจัยครั้งนี้ สามารถนําเสนอ
นโยบายเกี่ยวกับการฟนฟูธรรมชาติสิ่งแวดลอม พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการศึกษาในโรงเรียนและชุมชน
ที่ชี้ใหเห็นความสําคัญขององคความรูในการปลูกพืชภายในบริเวณบาน ซึ่งเปนวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถิ่น เพื่อการ
พึ่งพาตนเองและพัฒนาระบบนิเวศทั้งภายในบานและภายในชุมชน อันเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนที่
แทจริง
Lanna Communities’ Knowledge for Reviving and Development the Cultivation
of Local Plants in the Home Area at Chiang Rai Porvince
1

T. Ukkharasilakul1, M. Promsen1, Y. Toaprasert2, P. Dechaboon3, B. Choomsri4 and C. Chamchi4
Assiciation for Community and Ecology development, 37 San Kong Noi Rd., Muang District, Chiang Rai 57000
2
Rachapat Institute of Chiang Rai, Muang District, Chiang Rai 57000
3
Chiangrai Agricultural and Technology College, Muang District, Chiang Rai 57000
4
Cultural Council of Chiang Rai, Muang District, Chiang Rai 57000

The intention of this project is to explore and learn about the traditional belief systems surrounding
native plant use in domestic gardens as a way to increase and conserve biodiversity. The group targeted
in this project is the majority of the Lanna people (the native communities of Chiang Rai) which is made
up of Lue, Khern, and Yuan. The study shows that Lanna people have collectively diversified their home
gardens for various purposes, mainly for food, medicines, decorations, and traditional, cultural uses. The
183 varieties identified in home gardens serve both basic functional purposes as well as spiritual
fulfillment leading to the self-reliance. Also, the study suggests that the continuation of traditional
gardening relies on education policies. Traditional systems of home gardening should be included as
mandatory content in the curriculum in order for students to learn to appreciate and conserve their
traditional ecological treasure. It also suggests that the government's promotion of the diversification of
domestic gardening and urban ecology is a vital component of creating a society with a sustainable
future.
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การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชสมุนไพรที่ใชเปนยาดองเหลาในภาคเหนือของประเทศไทย
สันติ วัฒฐานะ, ภาวิณี กุมเพ็ชร, วรนุช ละอองศรี, ถนอม ทองกูล และพิทักษ ปญญาจันทร
ฝายวิชาการ สํานักวิชาการและวิจัย สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อ.แมริม เชียงใหม 50180

การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของสมนุไพรที่ใชเปนยาดองเหลาในภาคเหนือของประเทศไทย ดําเนินการโดยรวบรวม
ขอมูลจากเอกสาร ตํารายาลานนา หรือที่เรียกวา “ปบสา” ตําราโบราณ และการสอบถามขอมูลจากหมอยาพื้นบานในทองที่
ตาง ๆ วามีการใชพืชชนิดใดบางที่เปนสวนผสมของยาดองเหลา มีสรรพคุณ และมีสูตรตํารับอยางไร หลังจากนั้น ได
ทําการศึกษารวบรวมขอมูลเพิ่มเติม และเก็บตัวอยางพันธุพืชยาดองในพื้นที่ตาง ๆ รวมกับหมอยาพื้นบาน แลวนํามา
ตรวจสอบชื่อทางพฤกษศาสตร ผลจากการศึกษา พบตํารับยาไทยที่เปนยาดองเหลาประมาณ 70 ตํารับ ซึ่งขึ้นกับหมอยาแต
ละคนที่ไดรับถายทอดมาจากบรรพบุรุษ สวนใหญจะมีสรรพคุณเกี่ยวกับการบํารุงกําลัง แกปวดหลัง ปวดเอว บํารุงเลือด และ
พบวามีการใชพันธุพืชชนิดตางๆ ถึงประมาณ 150 ชนิด นอกจากนี้ ยังสามารถรวบรวมพันธุพืชสมุนไพรยาดองมาปลูกที่สวน
พฤกษศาสตรไดอีกประมาณ 70 ชนิด
A Study on Herbal Medicine for Making Spirit Liquor in Northern Thailand
S. Watthana, P. Kumpet, W. La-ongsri, T. Thongkul and P. Panyachan
Technical Section, Technical and Research Office, Queen Sirikit Botanic Gardens, Mae Rim District, Chiang Mai 50180

An survey was conducted of herbal species of Northern Thailand which have medicinal properties and
were used by the local people as tincture. The purpose of the study was to collect information on plant
species, spirit lipuor formulas, and the methodology of tincture preparation used by the target population.
The information was gathered from Lanna prescription old book (known locally as
“Pap Sa”), ancient prescriptions, and local practitioners. The Study was conducted from July-October,
1996. Seventy tincture formulas were collected and about 150 species of plants used in the preparation
were identified.
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พฤกษศาสตรพื้นบานในเขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย
สิริวรรณ สุขศรี1 (นักศึกษา), ศิรประภา เปรมเจริญ2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140
2
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140

เขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย จัดเปนพื้นที่ชมุ น้ําที่สําคัญแหงหนึ่งของประเทศไทย ประกอบดวย บึงน้ําขนาด
ใหญและปาดิบแลงที่ราบต่ํา ซึ่งมีชุมชนโดยรอบเขามาใชประโยชนจากพรรณพืชเพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งเก็บยา
สมุนไพรตางๆ วัตถุประสงคของงานวิจัยเพื่อศึกษาความหลากชนิดของพรรณพืช ลักษณะนิเวศวิทยาและของชุมชนทองถิ่น
การศึกษาใชวิธีสอบถามขอมูลเกี่ยวกับชื่อทองถิ่นของพรรณพืช และการใชประโยชนของพรรณพืช สวนการศึกษาโครงสราง
นิเวศวิทยาของสังคมพืช ใชวิธีวางแปลงตัวอยางขนาด 10x10 เมตร จํานวน 22 แปลง เพื่อศึกษาไมตน วางแปลงขนาด 4x4
เมตร เพื่อศึกษาไมพุม และวางแปลงขนาด 1x1 เมตร เพื่อศึกษาไมลมลุก จากการศึกษาพบวาพืชที่นํามาใชประโยชนมีทั้งสิ้น 90
ชนิด แบงออกเปน 4 กลุม คือ พืชอาหาร 48 ชนิด พืชสมุนไพร 18 ชนิด ไมทอนหรือไมกอสราง 9 ชนิด และใชประโยชนใน
ดานอื่นๆ 15 ชนิด พืชที่นํามารับประทานมากที่สุด คือ หวาขี้มด (Syzygium cierum), แสนเมือง (Cledion javanicum) และเม็ก
(Eugenia grata) โดยมีคาสัมประสิทธิ์ความสําคัญ (IVI) 3.84, 1.13 และ 2.75% ตามลําดับ พืชสมุนไพรที่นิยมใชมากที่สุด
คือ ขมิ้นเครือ (Anamirta cocculus), หมากดูก (Suregade multiflorum) และจวงหอม (Cinnamomum parthenoxylon) โดยมีคา
สัมประสิทธิ์ความสําคัญ 3.60 , 4.99 และ 2.36% ตามลําดับ
Ethnobotany in Bung Khong Long Non-Hunting Area, Nong Khai Province
S. Suksri1 (Graduate Student), S. Premcharoen2 (Thesis Advisor)
Program of Economic Botany, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Nakhon Pathom 73140
2
Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Nakhon Pathom 73140

1

Bung Khong Long Non-Hunting Area in Nong Khai Province is considered to be one of the most
important Thai wetlands. This wetland is composed of swampy area and lowland dry evergreen forest.
This habitat supports basic needs, such as foods and medicinal plants, of villagers who live around it.
The purposes of this research were to study plant species diversity, their ecological aspects and the
utilization of plant species by the villagers. The methods used in this study were by interviewing the
villagers about names, uses and benefits of plants. The ecological structure of the plant community in the
area was also investigated using the quadrat method. Twenty-two plots of 10x10 meters were laid out to
measure trees, while plots of 4x4 meters and 1x1 meters were established to measure shrubs and herbs.
The research found that 90 plant species in this study area were used by the villagers. Of these species,
48 species were used as edible plants, 18 species as medicinal plants, 9 species as fuel wood and 15
species for other purposes. The favorite edible plants were Syzygium cierum, Cledion javanicum and
Eugenia grata with importance value indices (IVI) of 3.84 %, 1.13 % and 2.75 %, respectively. The
favorite medicinal plants were Anamirta cocculus, Suregade multiflorum and Cinnamomum
parthenoxylon with IVI of 3.60 % , 4.99 % and 2.36 %, respectively.
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การศึกษาความหลากหลายของพืชและพฤกษศาสตรพื้นบานในปาบุงชีหลง จังหวัดมหาสารคาม
ภัทรพร ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม1 (นักศึกษา), วีระชัย ณ นคร2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2
องคการสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อ.แมริม เชียงใหม 50180

การศึกษาความหลากหลายของพืชและพฤกษศาสตรพื้นบาน ในปาบุงชีหลง จ.มหาสารคาม จัดทําขึ้นเพื่อสํารวจพรรณพืช
โดยการเดินเทาสํารวจ และรวบรวมองคความรู การใชประโยชนจากพืชของชาวบานบริเวณรอบปา โดยการใชแบบสอบถาม
การสัมภาษณถึงการใชประโยชนจากพืช จากนั้นเก็บตัวอยางพืชเพื่อตรวจสอบชื่อโดยอาศัยรูปวิธานจําแนกชนิด แลว
ตรวจสอบความถูกตองโดยการเทียบตัวอยางจากหอพรรณไม 3 แหง ไดแก สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
หอพรรณไม กรมปาไม และพิพิธภัณฑพืชสิรินธร กรมวิชาการเกษตร จากนั้นทําการตรวจสอบเพื่อยืนยันจากผูเชี่ยวชาญ
ดานพฤกษศาสตร จากการศึกษาความหลากหลายของพืชในบริเวณปาบุงชีหลง จํานวน 125 ชนิด 60 วงศ ในจํานวนนี้มีพืช
ที่ชาวบานสามารถนํามาใชประโยชนได 111 ชนิด จัดจําแนกกลุมพืชตามลักษณะการใชประโยชน ออกเปน 4 กลุม คือ พืช
อาหาร 73 ชนิด พืชที่เกี่ยวของกับที่อยูอาศัย 30 ชนิด พืชสมุนไพร 17 ชนิด และพืชที่ใชประโยชนในดานอื่น ๆ อีก 5 ชนิด
Plant Diversity and Ethnobotanical Studies at Bung Cheelong Freshwater Swamp Forest,
Maha Sarakham Province
P. Pawaputanon Namahasarakham1 (Graduate Student), W. Nanakhon2 (Thesis Advisor)
Department of Botany, Faculty of Science, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900
2
Queen Sirikit Botanic Garden, Mae Rim, Chiang Mai 50180

1

The studies of plant diversity and ethnobotany of Bung Chelong Freshwater Swamp Forest were
designed to survey the flora and to investigate the villagers’s traditional usage of plant in the area. The
research methodology was divided into two parts. One is the ground surveyed the flora. The second is
collecting the villagers’ knowledge of utilized plants in the forest by questionnaires and interviewing.
Both parts involved in plant specimens collecting for comparing the plant name by identification keys.
Then the collected specimens from three herbariums, i.e. Queen Sirikit Botanic Garden Herbarium, The
Forest Herbarium, Royal Forest Department and The Sirindhorn Herbarium, Department of Agriculture.
Finally, the identified specimens were rechecked for correction by the expert taxonomist. The plant
diversity in this study comprise 125 species in 60 families. From that amount, there are 111 species of
useful plants. The classification by utilization was made into 4 groups: 73 species of edible plants, 17
species of medicinal plants, 30 species housing plants and 55 species of others purposes.
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การศึกษาพรรณพฤกษชาติและการใชประโยชนทรัพยากรปาไม ในปาตะวันออกอยางยั่งยืน
วิบูลย เช็มเฉลิม1, พงษศักดิ์ พลเสนา2 และชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ3
1
มูลนิธหิ มูบาน 230/52 ถ.วิภาวดี ซอย 2 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
2
สวนพฤกษศาสตรภาคตะวันออก (เขาหินซอน) กรมปาไม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
3
ภาควิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การศึกษาการใชประโยชนพืชสมุนไพรและผักปาของชุมชนบริเวณปาตะวันออก
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปา
เขาอางฤาไน เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ อุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวง ปาสงวน
แหงชาติ และชุมชนที่อยูอาศัยในปาอนุรักษ ไดดําเนินการตั้งแตเดือนเมษายน 2539 -มีนาคม 2543 รวมระยะเวลา 4 ป
ผลการศึกษาพบวา มีพืชสมุนไพรและผักปาที่มีประโยชน 82 วงศ 202 สกุล 245 ชนิด มีการใชประโยชนหลัก 3 รูปแบบ
คือ เปนยารักษาโรค อาหาร และใชสอย ซึ่งเปนยารักษาโรคมี 199 ชนิด เปนอาหาร 99 ชนิด ใชสอย 41 ชนิด เปนทั้งยา
รักษาโรคและอาหาร 64 ชนิด เปนอาหารและใชสอย 10 ชนิด รักษาโรคและใชสอย 26 ชนิด เปนทั้งยารักษาโรค อาหาร
และใชสอย 6 ชนิด พบ 48 กลุมอาการโรคที่มีหนทางการรักษาโดยใชพืชสมุนไพร รวม 102 วิธี จากการจัดกิจกรรมการใน
โครงการอบรมเยาวชนและหมอยาพื้นบาน รวม 7 ครั้ง ไดเกิดเครือขายชุมชนขึ้นในหลายพื้นที่ และทําใหชุมชนเกิด
กระบวนการเรียนรูในการพัฒนาการใชทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน มีพื้นที่สะสมสมุนไพรและอนุรักษพันธุพืชในชุมชน 16
แหง (ประมาณ2,865 ไร) นอกจากนี้ไดศึกษาระดับการใชพืชสมุนไพรและผักปาที่กอใหเกิดความยั่งยืน พบวากลอยและ
กระชาย ควรมีระดับการใชไมเกิน 25 เปอรเซ็นตของตนทุน และโดไมรูลมควรใหเหลือตนกลาไวอยางนอยประมาณ 10
เปอรเซ็นต เพื่อจะไดมีตนแมไวใหเมล็ดขยายพันธุ และกอใหเกิดการใชอยางยั่งยืนในอนาคต
A Floristic Study and Sustainable Use of Forest Resources in the Eastern Forest
W. Chemchalerm1, P. Pholsena2 and C. Chaichanthipphayuth3
Thai Institute for Rural Development, Village Foundation 230/52, Viphavadee Road, Phayathai, Bangkok 10400
2
Khao Hin Sorn Botanical Garden, Royaa Forest Department, Chatuchak, Bangkok 10900
3
Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmaceutical Sciences,
Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

1

A study on local utilization on medicinal and wild vegetable plants was undertaken for 4 years from
April, 1996 to March, 2000. The study sites are located at Khao Ang Rue Nai wildlife sanctuary, Khao
Soi Dao wildlife sanctuary, Khao Kitchakut national park, Khao Chamao-Khao Wong national park,
nearby national reserve forests and community in the conserve forest area. The results showed 82
families 202 genus 245 species. There were 3 main utilization patterns comprised with for cure, for
food and for other uses (the pattern except for cure and for food). The species numbers of each
utilization pattern were 199 (only for cure), 99 (for food), 41 (for other uses), 64 (both for cure and for
food), 10 ( for food and for other uses), 26 (for cure and for other uses) and 6 (for all patterns). The local
knowledges to use medicinal plant for cure showed 48 main groups of disease symptoms which used 102
cure methods. The youth and traditional herbal doctors training programme was arranged 7 times. This
activity tried to present and activated the villager participation , communities web and learning processes
to develope the forest resources sustainable uses. There were 16 places (total area estimated 2,865 rais)
where collected the useful plant species and aim to conserved the genetics. The study on medicinal and
wild vegetable plants in different using level in the experimental plots showed that the Dioscorea
hispida Dennst. and Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. should be used not exceed than 25 % of cost and
Elephantopus scaber L. should remain seedling about 10 % for seed production and the utilization trend
to sustainable in the future.
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โครงการเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการปาและทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน:
การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดการปาและทรัพยากรชีวภาพโดยชุมชน
สมศักดิ์ สุขวงศ1, สมพร ตันหัน2, ทวี แกวละเอียด3, เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย1, สมชาย มโนพิรุฬหพร1, แพรวพรรณ นาคขุนทด1,
สุรนิ ทร อนพรม1, ทนงศักดิ์ จันทรทอง1, อัจลา รุง วงษ1, ระวี ถาวร1, จารุวรรณ แกวมหานิล1 และ สุภาภรณ วรพรพรรณ1
1
ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2
ฝายรังวัดแนวทีด่ ินปาไม กรมปาไม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
3
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนี้ดําเนินการในพื้นที่นํารอง 15 แหง ครอบคลุมระบบนิเวศและสังคมตาง ๆ มี
ระยะเวลา 3 ป เริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนเมษายน 2540 โดยมีจุดมุงหมายในการเสริมศักยภาพชุมชนในการจัดการ ติดตาม
และเฝาระวังปาและทรัพยากรชีวภาพในปาอยางยั่งยืน โดยใชขอมูลที่ชุมชนไดรวมเก็บ ตรวจสอบ สังเคราะห และพัฒนาเปน
ระบบฐานขอมูลปาและทรัพยากรชีวภาพ เปนขอมูลสนับสนุนในการตัดสินใจในการพัฒนาแผนการจัดการและการติดตาม
ตรวจสอบทรัพยากรชีวภาพ นอกจากนี้ยังเปนการพัฒนากระบวนการเรียนรูทางดานการจัดการปาและทรัพยากรชีวภาพของ
ชุมชนในทองถิ่น ผลการดําเนินโครงการพบวา ขอมูลที่สําคัญเพื่อใชสนับสนุนการจัดการปานั้นมีความหลากหลายและ
ซับซอน ขึ้นกับสถานการณและทรัพยากรของชุมชน การจัดการระบบขอมูลในระดับชุมชนชวยใหชุมชนเขาถึงขอมูลและใช
ประโยชนในการสรางแผนการจัดการปาชุมชนไดจริง
นอกจากนี้ยังพบวาหลายชุมชนไดใชประโยชนจากขอมูลเพื่อสราง
แผนจัดการในเชิงสังคม
มากกวาการใชขอมูลในการจัดการปาเชิงชีวภาพและการติดตามตรวจสอบทรัพยากรชีวภาพ
\เนื่องจากยังมีปญหาความขัดแยงในเรื่องการจัดการทรัพยากร และขาดกฎหมายที่ทําใหชุมชนไมสามารถแสดงศักยภาพใน
การจัดการไดอยางสมบูรณ แตชุมชนก็พยายามแกปญหาเหลานี้โดยตนเอง อยางไรก็ตาม ถือเปนกาวสําคัญที่จะนําไปสูการใช
ขอมูลเพื่อการจัดการและการใชประโยชนอยางยั่งยืนในขั้นตอไป
Building Local Capacity in Sustainable Forest and Bioresource Management:
A Database System to Support Forest and Bioresource Management by Communities
S. Sukwong1, S. Tanhan2, T. Keawla-iad3, P. Makarabhirom1, S. Manopiroonporn1, P. Nakkuntod1, S. Onprom1,
T. Chantong1, A. Rungwong1, R. Thaworn1, J. Keawmahanin 1 and S. Waraponpan1
1
Regional Community Forestry Training Center (RECOFTC), Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900
2
Royal Forest Department, Chatuchak, Bangkok 10900
3
Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

This participatory action research project was conducted in 15 communities covering different eco-socio
statuses in Thailand. The three-year research project started in April 1997 with the collaboration of
partner agencies in the community forestry network. The aim is to build up the capacity of the local
community for monitoring and sustainable management of their forest and bio-resources, using data that
is collaboratively collected, verified, analyzed and placed in a database system. In addition, a process to
learn about community forest and bio-resource management has been developed. The study revealed that
the key data and information supporting the management system is complex and diverse depending on
the situation and the characteristics of the resources. Local database management systems encourage
communities to access and make use of the data for the development of community forest management
plans. At this stage, most communities make use of the data to develop social management plans rather
than for biological management of their forest and bio-resources due to conflicts and lack of legal
support. Their efforts to solve these problems are ongoing. However, the first step is completed and will
be followed by the next step, i.e., the use of the databases by local communities for the management and
sustainable use of forests and bio-resources.
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โครงการฟนฟูและพัฒนาองคความรูดั้งเดิมเกี่ยวกับการทอผายอมสีธรรมชาติ
ระวีวรรณ ศรีทอง1 และ อัจลา รุงวงษ2
1
โครงการพัฒนาระบบนิเวศเกษตรและอนุรกั ษพันธุพืช ตู ป.ณ. 15 อ. ดานชาง สุพรรณบุรี 72180
2
ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตู ป.ณ. 1111 เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

ทําการตรวจสอบองคความรูดั้งเดิมของสตรีกะเหรี่ยงเกี่ยวกับการยอมสีธรรมชาติที่สําคัญ 3 สี ไดแก สีแดง สีดํา/น้ําเงินเขม
และสีเหลือง จากพืช 7 ชนิด แบงเปน 8 กรรมวิธี ผลการวิจัยพบวา การยอมสีตามองคความรูดั้งเดิมนั้นมีคุณภาพในการ
ยึดติดของตัวสี ความคงทนตอการซักลางและการขัดถูอยูในเกณฑพอใชถึงดีตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสิ่งทอ แตความคงทน
ตอแสงอยูในเกณฑต่ํา และนําผลของการวิจัยไปพัฒนาในกิจกรรมสงเสริมการทอผายอมสีธรรมชาติแกกลุมสตรีชางทอผา
พื้นบานกะเหรี่ยง เพื่อจําหนายเปนรายไดเสริมพบวา กิจกรรมดังกลาวนําไปสูการสรางงานและสรางรายไดใหกับผูรวม
กิจกรรมเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) ซึ่งเปนระเบียบวิธีวิจัยหลักที่ใชในโครงการนี้เปน
กลไกสําคัญที่นําไปสูกระบวนการเรียนรูของสตรีในชุมชน ทั้งในแงของการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับพืชและสียอมธรรมชาติ
ใหลุมลึกมากขึ้น รวมทั้งสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาองคกรเพื่อการจัดการกิจกรรมการ
พัฒนาชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดการทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน ทั้งนี้ เห็นไดชัดเจนจากการที่กลุมสตรีชางทอผามี
การวางแผนการจัดการทรัพยากรพืชใหสี โดยแบงเปน แผนการเก็บใช แผนการฟนฟู และแผนการอนุรักษในปาธรรมชาติ
รวมทั้งการเก็บรวบรวมพืชใหสีบางชนิดที่หายากมาปลูกเพิ่มในบริเวณสวนหลังบาน
Revival and Development of Karen Indigenous Knowledge of Dye-Producing Plants
R. Srithong 1 and A. Rungwong 2
Project for Agroecology Development and Plant Genetic Resource Conservation, P.O. Box 15,
Danchang District, Suphanburi 72180
2
Regional Community Forestry Training Centre, P.O. Box 1111, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900
1

The indigenous knowledge of Karen women concerned with dyeing methods was investigated for three
basic colours, namely red, combined black and dark blue, and yellow, using seven plant species in eight
dyeing treatments. Reference to industrial standards for colour fastness of textiles in water and to
washing has improved the quality of materials that are dyed using traditional techniques to a moderate to
fairly good level. Nonetheless, fastness to light is poor. The researchers have applied the results to make
natural-dyed, hand-woven cloth as an income generating activity for cooperating, Karen, weaving
artisans. The activity helps increase cash income and creates employment for cooperating women.
Participatory action research (PAR), the methodology used in this research, is an important mechanism
contributing to the learning process of Karen women in terms of boosting their knowledge related to dyeproducing plants and dyeing techniques, raising awareness of biological diversity conservation, and
strengthening community organization, which is vital to future development initiatives and sustainable
resource management. The weaving artisans develop plans for management of dye-producing plant
resources, in situ, in their natural habitats, which includes utilization, regeneration, and conservation, as
well as ex situ collection of some rare species to grow in home gardens.
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ศึกษาความหลากหลายและการใชประโยชนของพรรณพืชบริเวณปาเตาดํา จังหวัดกาญจนบุรี
อุไร จิรมงคลการ (นักศึกษา), ยิ่งยง ไพสุขศานติวฒ
ั นาสาขา (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การสํารวจพรรณพืชบริเวณปาเตาดํา จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2542 - มิถุนายน 2543 โดยสํารวจตาม
เสนทางเดินเทาทุก 2 เดือน พรอมเก็บตัวอยางพืชปาที่ชาวบานในทองถิ่นนํามาใชเปนผัก ผลไม สมุนไพร และประโยชนอื่นๆ
โดยเก็บทั้งสวนใบ ดอก ผล และเมล็ด สอบถามชื่อทองถิ่น วิธีการใชประโยชน และเก็บสวนที่ใชขยายพันธุเพื่อนํามาปลูก
รวบรวมที่แปลงอนุรักษผักพื้นเมือง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม รวมทั้งเก็บขอมูลพืช
ที่นําเขาไปปลูกในพื้นที่ ผลการสํารวจสามารถเก็บตัวอยางพืชไดทั้งสิ้น 627 ตัวอยาง จําแนกชนิดได 315 ชนิด 222 สกุล
86 วงศ โดยมีพืชที่ชาวบานในทองถิ่นใชเปนผักมากที่สุด 40 ชนิด 37 สกุล 26 วงศ รองลงมาคือ พืชที่ใชเปนสมุนไพร
31 ชนิด 33 สกุล 31 วงศ มี 1 ชนิดที่จําแนกไมได ผลไม 11 ชนิด 9 สกุล 8 วงศ และอีก 1 ชนิดไมสามารถจัดจําแนกได
พืชที่ใชประโยชนอื่นๆ เชน หออาหาร มวนยาสูบ เสื่อ มุงหลังคา ไมกวาด และเครื่องราง จํานวน 7 ชนิด 6 สกุล 5 วงศ พืชที่
รับประทานแทนขาวหรือเปนของหวาน 4 ชนิด 4 สกุล 3 วงศ และพืชที่เปนพิษ 3 ชนิด 3 สกุล 3 วงศ สวนพืชที่นํามาปลูก
ในพื้นที่แบงเปน 4 ประเภท คือ ผัก 24 ชนิด 16 สกุล 10 วงศ ผลไม 25 ชนิด 20 สกุล 16 วงศ ไมดอกไมประดับ
31 ชนิด 31 สกุล 21 วงศ และสมุนไพร 1 ชนิด
Diversity and Uses of Plants in Tao Dam Forest, Kanchanaburi Province
U. Chiramongkolgarn (Graduate Student), Y. Paisooksantivatana (Thesis Advisor)
Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

Ethnobotanical collection and investigation of plants in Tao Dam Forest Reserve, Kanchanaburi
Province, was conducted at 2-monthly intervals from June 1999 to June 2000 in order to determine their
potential as medicine and food resources. Both dried and living specimens were deposited at the
Department of Horticulture, Kasetsart University, Kamphaengsaen Campus. Data on introduced species
were also recorded. Six hundred and twenty-seven specimens were collected. Three hundred and fifteen
species, two hundred and twenty-two genera and eighty-six families were identified. Forty species in
thirty-seven genera and twenty-six families were used as vegetables, followed by thirty-one species in
thirty-three genera and thirty-one families, excluding an unidentified species, were used as herbal drugs
and eleven species in nine genera and eight families plus an unidentified species were used as fruits. The
last group comprised species that were utilized in various ways, such as for tobacco wrapping, mat
making, thatching, brooms and superstitious beliefs (seven species, six genera and five families), food
plants (four species, four genera and three families) and poisonous plants (three species and three
families). Introduced species included vegetables (twenty-four species, sixteen genera and ten families),
fruits (twenty-five species, twenty genera and sixteen families) and ornamental plants
(thirty-one species, thirty-one genera and twenty-one species), as well as one species of medicinal plant.
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การใชประโยชนของพรรณพืชบริเวณปาโตะเทพ–ควนหินลับ อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา
ภมร แพงกุล 1 (นักศึกษา), สายัณห สดุดี 2 (อาจารยที่ปรึกษา), กิติเชษฐ ศรีดษิ ฐ 1 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
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ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ. หาดใหญ สงขลา 90112
2
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การศึกษาการใชประโยชนของพรรณพืชบริเวณปาโตะเทพ–ควนหินลับ อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา ตั้งแตเดือนมกราคม
2541 - กรกฎาคม 2543 โดยการสํารวจชนิดของพืชที่นํามาใชโดยชุมชนใกลเคียงกับบริเวณศึกษา มีทั้งสิ้น 83 ชนิด จัดอยู
ใน 63 สกุล 38 วงศ ตามลําดับ พบพืชดอกใบเลี้ยงคู 53 ชนิด วงศของพืชดอกใบเลี้ยงคูที่พบมากที่สุด ไดแก Annonaceae
และ Rubiaceae พบพืชดอกใบเลี้ยงเดี่ยว 23 ชนิด วงศของพืชดอกใบเลี้ยงเดี่ยวที่พบมากที่สุด ไดแก Zingiberaceae
นอกจากนี้ยังพบพืชไรดอกเมล็ดเปลือย 3 ชนิด และเฟรน 3 ชนิด แบงพืชเปนกลุมตามลักษณะการนําไปใชประโยชนได 4
กลุม ไดแก พืชอาหาร 34 ชนิด พืชสมุนไพร 29 ชนิด พืชที่ใชเปนไมทอนและไมกอสราง 8 ชนิด และพืชที่ใชประโยชน
เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 11 ชนิด ไดจัดทําคําบรรยายรายละเอียดพืชทุกชนิดที่ศึกษา และรายนามเอกสารอางอิงทายชื่อวิทยาศาสตร
ทุกชื่อ ตารางแสดงลักษณะวิสัยและนิเวศวิทยาของพืชที่พบ ตารางรายชื่อพืชที่พบในสังคมพืชแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ตลอดจนขอสังเกตในเรื่องการกระจายพันธุของกลุมพืชที่ศึกษา พรอมทั้งภาพสีแสดงลักษณะทางนิเวศวิทยาของบริเวณศึกษา
ผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืชบางชนิด และพืชบางชนิดที่นาสนใจ
Utilization of Plant Species in To Thep–Khuan Hin Lup Forest,
Sabayoi District, Songkhla Province
P. Panggul1 (Graduate Student), S. Sadoodee 2 (Thesis Advisor), K. Sridith1 (Thesis Co–advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai District, Songkhla 90112
2
Department of Plant Science, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University,
Hat Yai District, Songkhla 90112

Plant utilization by communities near by To Thep–Khuan Hin Lup Forest, Sabayoi District, Songkhla
Province, was surveyed from January 1998 to July 2000. Eighty-three utilized plant species, comprising
sixty-three genera and thirty-eight families, were found. Among these plants, fifty-three species were
dicotyledons. The largest group of dicotyledonous plants was in the families Annonaceae and Rubiaceae.
Twenty-three species are monocotyledons, and the largest group of monocotyledonous plants was in the
family Zingiberaceae. In addition, there were three species of Gymnosperms and three species of ferns.
Plants were divided into four groups according to their utilization, i.e., food plants (thirty-four species),
medicinal plants (twenty-nine species), plants for constructon purposes (eight species) and plants for
miscellaneous uses (eleven species). Descriptions of all studied species as well as references of each
name, habit, habitat and utilization of species found in Primary and Secondary vegetation, distribution
comments together with the ecology of the study area, some products from plants and some interesting
plant species are reported.
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พฤกษศาสตรพื้นบานของชนเผาซาไกในจังหวัดตรัง พัทลุง และยะลา
เกศริน มณีนูน1 (นักศึกษา), พวงเพ็ญ ศิริรักษ1 (อาจารยที่ปรึกษา), ชูศรี ไตรสนธิ 2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ สงขลา 90112
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202

ซาไกเปนชนเผาดั้งเดิมที่อาศัยบริเวณภาคเหนือของประเทศมาเลเซีย และภาคใตของประเทศไทย ในเขตจังหวัดยะลา
นราธิวาส พัทลุง ตรัง และสตูล มีวิถีชีวิตอยูทามกลางธรรมชาติ ซึ่งประกอบดวย พรรณพืชตางๆ การเรียนรูการนําพืชมาใช
ประโยชน เกิดจากการถายทอดประสบการณจากรุนหนึ่งไปอีกรุนหนึ่ง สืบตอกันมาเปนระยะเวลานาน การศึกษานี้ไดศึกษา
การนําพืชมาใชประโยชนในการดํารงชีวิตของซาไก 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 มีวิถีการดํารงชีวิตแบบสังคมเมือง พื้นที่ศึกษา คือ
หมูบานซาไก อ.ธารโต จ.ยะลา กลุมที่ 2 มีวิถีการดํารงชีวิตแบบกึ่งดั้งเดิม พื้นที่ศึกษา คือ บานทาเขา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
และกลุมที่ 3 มีวิถีการดํารงชีวิตแบบดั้งเดิม พื้นที่ศึกษาคือ บานตระ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง และบานทุงนารี อ.ปาบอน จ.พัทลุง
โดยการสอบถามสวนของพืชที่นํามาใชประโยชน วิธีการใช สรรพคุณ ชื่อพืชทั้งภาษาซาไกและภาษาทองถิ่น พรอมทั้ง
บันทึกภาพ เก็บตัวอยางพืช และตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร ผลจากการสํารวจรวบรวมพืชได 166 ชนิด 127 สกุล และ 67
วงศ นํามาจัดจําแนกกลุมพืชตามลักษณะการใชประโยชนได 4 กลุม คือ พืชอาหาร 93 ชนิด พืชสมุนไพร 66 ชนิด พืชที่
นํามาสรางที่อยูอาศัยและเครื่องมือ 15 ชนิด พืชที่ใชประโยชนดานอื่นๆ 11 ชนิด พืชที่นํามาใชประโยชนมากที่สุดพบในวงศ
Euphorbiaceae Annonaceae และ Dioscoreaceae ตามลําดับ
Ethnobotany of the Sakai Tribe in Trang, Pattalung and Yala Provinces
1

K. Maneenoon1 (Graduate Student), P. Sirirugsa1 (Thesis Advisor), C. Trisonthi2 (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai District, Songkhla 90112
2
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202

The Sakai are a primitive tribe of people living in northern Malaysia and southern Thailand (Yala,
Naradhiwat, Pattalung, Trang and Satun Provinces). The Sakai people have the ways of living in nature,
surrounded by various kinds of plants. The knowledge of using plants has developed from generation to
generation. The purpose of this research is to study the use of plants by three groups of Sakai: those who
live in a modern Sakai Village in Thanto District, Yala Province; those who live in a semi-primitive way
in Takhao Village, Palian District, Trang Province; and those who live in a primitive way in Bantra
Village, Palian District, Trang Province, and Tungnaree Village, Pabon District, Pattalung Province. The
process of collecting data included interviewing Sakai people about how they use the plants’ parts and
the methods of using those plants. Plant specimens were also collected, identified and photographed. One
hundred and sixty-six species, 127 genera and 67 families of utilized plants were collected. These plants
could
be
classified
into
4
groups,
i.e.
food
plants
(93 species), medicinal plants (66 species), plants for housing and utensils (15 species) and plants for
other purposes (11 species). Plants in the family Euphorbiaceae, Annonaceae and Dioscoreaceae were
most utilized.
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การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของปาแมยม: กรณีเขื่อนแกงเสือเตน
สุธาวัลย เสถียรไทย1, อิศรา ศานติศาสน1, อภิชาติ ขาวสอาด2,David Simpson3, สิตานนท เจษฎาพิพัฒน, ลดาวัลย พวงจิตร4,
Roger sedjo3, อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา2, วอเรน บรอกเคิลแมน5 และเรณู สุขารมณ
1
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 2มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202
3
Resources for the Future (RFF), Washington D.C., USA 4มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
5
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 73170

การศึกษานี้ไดทําการประเมินมูลคาการใช (Use Value) ของปาไมสักอุทยานแหงชาติแมยมใน 3 สวน คือ 1) เปนแหลง
ทรัพยากรชีวภาพ โดยเฉพาะแหลงผลิตภัณฑของปาสําหรับชุมชน และแหลงพันธุกรรมไมสัก 2) เปนแหลงดูดซับกาซ
คารบอนไดออกไซด และ 3) เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ นอกจากนี้ ยังไดประเมินมูลคาที่ไมมีการใช (Non-use Value)
ซึ่งรวมถึงมูลคาของการที่ประชาชนตองการเก็บรักษาปาผืนนี้ เนื่องจากความเปนระบบนิเวศที่หายากเพื่อเปนมรดกของ
ประเทศและคนรุนหลังสืบไปดวย พบวารายไดสุทธิตอปที่ชุมชนไดรับจากการขายและบริโภคพืชเศรษฐกิจหลัก 10 ชนิด มี
มูลคาสูงประมาณ 45 ลานบาทตอป การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตร มีคา 40-122 ลานบาทตอป ซึ่งเมื่อคิดเปนมูลคา
ปจจุบัน (Net Present Value: NPV) โดยคํานวณในชวงเวลา 50 ป ดวยอัตราสวนลดรอยละ 5 เพื่อเปรียบเทียบกับโครงการ
เขื่อนแกงเสือเตน ปรากฏวามูลคาปจจุบันของปาแมยมในการเปนแหลงผลิตภัณฑของปามีคา 759-2,331 ลานบาท และ
ปาไมยังทําหนาที่เปน “หลักประกัน” สําหรับความไมแนนอนทางเศรษฐกิจ เชน การลดลงของคาจางหรือแรงงาน มูลคา
ปจจุบันของปาแมยมในการเปนแหลงวัตถุดิบของสารพันธุกรรมที่สําคัญของไมสักมีคา 12-180 ลานบาท ในการเปน
แหลงดูดซับกาซคารบอนมีคา 48-915 ลานบาท และในแงที่เปนแหลงทองเที่ยวมีคาประมาณ 786 ลานบาท เมื่อรวมมูลคา
ปจจุบันของมูลคาที่มีการใชทั้ง 3 สวนเขาดวยกัน จะไดมูลคาปจจุบันของปาแมยม 1,605-4,212 ลานบาท และเมื่อรวม
มูลคาที่ไมมีการใช 2,178 ลานบาท เขาไป ปาแมยมจะมีมูลคาปจจุบันรวม 3,783-6,390 ลานบาท ซึ่งมูลคาดังกลาวจะ
กลายเปนตนทุนทางสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการสูญเสียพื้นที่ปาในอุทยานแหงชาติแมยมของโครงการเขื่อนแกงเสือเตน
An Economic Valuation of Mae Yom National Park:
The Case Study of Kaeng Sua Ten Water Resources Development
S. Sathirathai1, I. Sarntisart1, A. Kaosa-ard2, D. Simpson3, S. Jesadapipat, L. Puangchit4,
R. Sedjo3, A. Israngkura2,.W. Brockelman5 and R. Sukharomana
1
Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330, 2Chiang Mai University, Muang Distrrct, Chiang Mai 50202
3
Resources for the Future (RFF), Washington D.C., USA 4Kasetsart Universityk, Bangkok 10900
5
Institute of Science and Technology for Research and Development, Mahidol University, Salaya, Nakhonpathom 73170

The study identifies four major areas in which some useful economic valuation exercises can be carried
out. These are: 1) Biological resources, which comprise a) Non-timber forest products (NTFPs), and b)
Teak genetic resources; 2) Carbon sequestration; 3) Ecotourism and recreation; and 4) the Non-use Value
in terms of the unique ecosystem. The economic valuation of the first four components involves
assessing the Use Value of Mae Yom Forest. The last component, however, focuses on the estimation of
the existence and bequest value, which is the Non-use Value of the forest. Our survey discovered that the
local communities have an annual income from the sale and consumption of 10 major NTFPs which adds
up to 45 million baht. The estimated value of NTFPs is between 40-122 million baht per year, with Net
Present Value (NPV) between 757-2,331 million baht (with a time span of 50 years and a discount rate of
5%). Furthermore, the forest can be an “insurance” for economic uncertainty, such as reduction in labor
wages, etc. Mae Yom is also a source of teak genetic material as it is the largest teak forest left in
Thailand. The NPV of Mae Yom in terms of a source of teak genetic is estimated to be 12-180 million
baht, in terms of carbon sequestration is estimated at 48-915 million baht, as a source of ecotourism is
estimated at approximately 786 million baht.The NPV of Mae Yom estimated as a Non-use value in
terms of the unique ecosystem is approximately 2,178 million baht. Having accumulated all the Use
Values of Mae Yom, the total NPV of the Use Value is 1,605-4,212 baht. As we add a Non-use Value of
2,178 million baht, the total NPV of Mae Yom is between 3,783-6,390 million baht. This will be the
environmental cost if the Mae Yom forest is cut down to construct the KST water project.
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การประเมินคาทางเศรษฐศาสตรทเี่ กิดจากการไมใช:
กรณีศึกษาเขตรักษาพันธุสตั วปาทุงใหญนเรศวร จังหวัดกาญจนบุรี และตาก
โสภณ นฤชัยกุศล1 (นักศึกษา), ปติ กันตังกุล2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการทรัพยากร คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2
ภาควิชาเศรษศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900

จากลักษณะเฉพาะตัวของเขตรักษาพันธสัตวปาทุงใหญนเรศวรและลักษณะปาผืนใหญที่สุดของประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ
และมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแหงหนึ่ง ทําใหเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรไดรับการขึ้นทะเบียนเปน
“มรดกโลกทางธรรมชาติ” (The World Heritage of Nature) ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินคาที่เกิดจาก
การไมใชของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรดวยวิธีการสมมติเหตุการณให
ประเมินคา (Contingent Valuation Method: CVM) โดยใชคําถามแบบ dichotomous referendum ในรูปของ
double bound ในการหาคาความเต็มใจจายของประชาชนผูไมเคยใชประโยชนจากเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรเลย
(non-user) โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณหรือคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนสัตวปา
ที่เปนแกนหลักของระบบนิเวศในการคุมครองสัตวปาชนิดอื่นๆ ในระบบนิเวศของเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร ซึ่ง
หนวยงานผูรับผิดชอบในการดูแลรักษาพื้นที่สามารถนําผลที่ไดจากการศึกษาไปใชเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจกําหนดแนวนโยบายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตลอดจนการวางมาตรการอนุรักษและ
ปองกันพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
Economic Evaluation of Non-Use Values: A Case Study of Thung Yai Naresuan
Wildlife Sanctuary, Kanchanaburi and Tak Provinces
S. Naruchaikusol1 (Graduate Student), P. Kantungkul2 (Thesis Advisor)
Interdisciplinary Program in Resource Management, Faculty of Graduate Studies, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900
2
Department of Agriculture, Economics and Resources, Faculty of Economics, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

1

Thung Yai Naresuan Wildlife Sanctuary is unique in that it is the largest forest area in Thailand and is
the place of highest biodiversity in the world. Thung Yai Naresuan Wildlife Sanctuary is registered as a
“World Heritage Site”. The aim of this study is to assess non-use values of the natural resources and
environment of Thung Yai Naresuan Wildlife Sanctuary by using the Contingent Valuation Method
(CVM) with a dichotomous referendum type in the form of double bound questions. It aims to measure
non-user’s Willingness To Pay (WTP) to prevent changes in the quantity or quality of natural resources
and the environment as well as to protect keystone species of wildlife in Thung Yai Naresuan Wildlife
Sanctuary. The results of this study can be used as basic information to make decisions concerning
natural resource and environmental management policies in the future.
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อนุกรมวิธานของหอยทากจิ๋วเขาหินปูนในประเทศไทย มาเลเซีย และเวียดนาม
สมศักดิ์ ปญหา1, 3, รองลาภ สุขมาสรวง2, บุษบง กาญจนสาขา2, John B. Burch3, 4, สุรกฤษ ผลโคกสูง5,
รุจิพร ประทีปะเสน6, ปโยรส ทองเกิด1, จิรศักดิ์ สุจริต1 และศักดิ์บวร ตุมปสุวรรณ1
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 2สวนวิจัยสัตวปา กรมปาไม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 3Museum of Zoology 4School of Natural Resources and Environment, University of Michigan,
Ann Arbor, USA 5ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
6
ศูนยเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

จากการเก็บตัวอยางหอยทากจิ๋วในบริเวณเขาหินปูนของพื้นที่ในประเทศไทย และบางพื้นที่ของประเทศมาเลเซีย และ
เวียดนาม ตั้งแตเดือนมกราคม 2540-ธันวาคม 2542 เมื่อนํามาจัดจําแนกตามหลักอนุกรมวิธานจะพบหอยถึง 10 วงศ
(Family) 32 สกุล (Genus) 361 ชนิด (species) ซึ่งไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิจัยระดับนานาชาติเปนจํานวนมาก
ในจํานวนดังกลาว พบสปชีสใหม (new species) ของประเทศไทย 90 สปชีส และไดเสนอสกุลใหม 3 สกุล คือ Krobylos,
Antroapiculus และ Montapiculus ผลการวิจัยดังกลาวกําลังจะไดรับการตีพิมพเปน monograph เลมแรก เกี่ยวกับ
หอยทากบกลงในวารสาร Malacological Review เรื่อง “Terrestrial Microsnails of Thailand” ป ค.ศ. 2001 Supplement
Number 9 ขอมูลทั้งหมดเมื่อนํามาวิเคราะหในเบื้องตน ไดพบหลักฐานสําคัญของกระบวนการเกิดวิวัฒนาการ โดยเฉพาะ
เรื่องของ “endemism” ในหอยทากจิ๋วที่พบวาในแตละแนวเขาหินปูนมีกลุมสปชีสจําเพาะ ขณะนี้กําลังทําการวิเคราะหในเชิง
ของอณูชีววิทยา เพื่อนําไปประกอบกับขอมูลทางอนุกรมวิธานพื้นฐานของวิวัฒนาการดังกลาว
Taxonomy of Microsnails from Limestone Mountains in Thailand, Malaysia and Vietnam
S. Panha1,3, R. Sukmasruang2, B. Kanchanasaka2, John B. Burch3, 4, S. Pholkoksung5,
R. Prateepasen6, P. Tongkerd1, C. Sutcharit1, and S. Tumpeesuwan1
1
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan,Bangkok 10330
2
Wildlife Research Division, Forestry Department, chatuchak, Bangkok 10900
3
Museum of Zoology 4 School of Natural Resources and Environment, University of Michigan, Ann Arbor, USA
5
Department of Physics, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330 6Scientific
and Technology Research Equipment Center, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

Samples of limestone microsnails were collected from limestone mountain areas in Thailand and some
areas in Malaysia and Vietnam from January 1997 to December 1999. Taxonomic classification indicates
10 families, 32 genera and 361 species, as published in research papers in international journals. Among
these, this study has found 90 new species. Three new genera, Krobylos, Antroapiculus and
Montapiculus, are proposed, representing species that have never been found in other parts of the world.
The first monograph on terrestrial snails is now in the process of publication under the title “Terrestrial
Microsnails of Thailand” to be published in the Journal “Malacological Review,” Supplement Number 9
(2001). Important evidence of evolutionary processes was found from the initial data analysis. This raises
several questions, especially about “endemism”. Each limestone mountain range is occupied by its own
group of species. Analysis of molecular biology is now being carried out in combination with other basic
taxonomic data in order to answer such evolutionary questions.
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ชีวภูมิศาสตรของหอยทากสวยงามสกุล Amphidromus Alber, 1850
สมศักดิ์ ปญหา1, 3, จิรศักดิ์ สุจริต1, ปโยรส ทองเกิด1, ผจญ ธนมิตรามณี2, John B. Burch3, 4 และสุรกฤษ ผลโคกสูง5
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2
อุทยานแหงชาติน้ําตกพลิ้ว กรมปาไม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
3
4
Museum of Zoology School of Natural Resource and Environmental, University of Michigan, Ann Arbor, USA
5
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หอยทากสวยงามสกุล Amphidromus จัดเปนหอยตนไมจําเพาะของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต มีการกระจายตั้งแต
แควนอัสสัมของอินเดีย พมา ไทย อินโดจีน มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส จนถึงทางตอนเหนือของออสเตรเลีย
พบจํานวนมากกวา 80 สปชีส ในจํานวนนี้พบในประเทศไทยแลวประมาณ 17 สปชีส คาดวานาจะมีอยูมากกวา 20 สปชีส
การวิเคราะหการกระจายทางภูมิศาสตรพบวา เมื่อใชเสนแบงเขตการกระจายทางภูมิศาสตรของสิ่งมีชีวิตของวาลเลซ และฮุกซ
เลย สามารถแบงกลุมการกระจายของ Amphidromus ออกเปน 3 สวน คือ บนผืนแผนดินใหญและเกาะขนาดใหญของเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต เชน สุมาตรา ชวา และบอรเนียว มีการกระจายของ Amphidromus (Amphidromus) และ Amphidromus
(Syndromus) ปะปนกัน ในขณะที่บริเวณที่เปนเกาะทั้งเกาะขนาดกลางและเล็กของอินโดนีเซีย เชน ติมอร ลอมบก อารู และ
อาลอร มีการกระจายเฉพาะ Amphidromus (Syndromus) แตเพียงกลุมเดียว และพบลักษณะสัณฐานวิทยาที่แยกไปจากสอง
กลุมแรกกระจายอยูเฉพาะที่ฟลิปปนส
Biogeography of Camaenid Land Snail Genus Amphidromus
S. Panha1,3, C. Sutcharit1, P. Tongkerd1, P. Thanamitramanee2, John B. Burch3, 4 and S. Pholkoksung5
1
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330
2
Phlieu Waterfall National Park, Forestry Department, Chatuchak, Bangkok 10900
3
Museum of Zoology 4School of Natural Resources and Environment, University of Michigan, Ann Arbor, USA
5
Department of Physics, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwanm, Bangkok 10330

The most beautiful endemic southeast Asian tree snails, of the genus Amphidromus, are distributed from
Assam in India, through Burma, Thailand, Indochina, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines to the
northern territory of Australia. They can be classified into more than 80 species, of which 17 species
were reported in Thailand. We suppose there are more than 20 species living in Thailand. Biogeographic
analysis by using Wallace’s Line and Huxley’s modifications of Wallace’s Line, resulted in the
separation of three distinct groups. Amphidromus (Amphidromus) and Amphidromus (Syndromus) shared
their niches in mainland southeast Asia and on larger islands such as Sumatra, Java and Borneo, while
smaller or very small islands of Indonesia such as Timor, Lombok, Aru and Alor are occupied only by
Amphidromus (Syndromus). The Philippine group has specific characters, which differ from the others.
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คาริโอแทกโซโนมีของหอยตนไมสกุล Amphidromus Alber, 1850.
พงษรัตน ดํารงโรจนวัฒนา (นักศึกษา), สมศักดิ์ ปญหา (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การศึกษา spematogonail metaphase ของหอยตนไมสกุล Amphidromus Alber, 1850 จํานวน 7 ชนิด โดยเทคนิค
Stocking และ air-drying ผลการศึกษาพบวาจํานวนแฮปพลอยดและดิพพลอยโครโมโซมของหอยตนไมมีจํานวนเทากันใน
ทุกชนิดที่ทําการศึกษา คือ n=29 และ 2n=58 และแตละชนิดจะมีรูปแบบของคาริโอไทปแตกตางกันออกไป คือ
A. atricallosus ประกอบดวยโครโมโซม metacentric 25 คู และ submetacentric 4 คู A. inversus annamiticus
ประกอบดวย โครโมโซม metacentric 24 คู submetacentric 4 คู และ subtelocentric 1 คู A. sinensis ประกอบดวย
โครโมโซม metacentric 21 คู submetacentric 6 คู และ subtelocentric 2 คู A. sinensis ประกอบดวย A. glaucolarynx
ประกอบดวยโครโมโซม metacentric 23 คู submetacentric 6 คู ยกเวนใน A. semitessellatus และ A. xiengensis
ที่มีรูปแบบของคาริโอไทปเหมือนกัน คือ เปน โครโมโซม metacentric 22 คู และ submetacentric 7 คู
Karyotaxonomy of Tree Snails in the Genus Amphidromus Alber, 1850
P. Dumrongrojwattana (Graduate Student), S. Panha (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bankgkok 10330

The spermatogonial metaphases of 7 amphidromine species from several parts of Thailand were analyzed
using stocking and air-drying techniques. All species have the same haploid and diploid chromosome
number, n = 29 and 2n = 58, which is seen to be a universal number. Six species were karyotyped as
follows: A.atricallosus comprised of 25 metacentric pairs and 4 submetacentric pairs;
A. inversus comprised of 24 metacentric pairs, 4 submetacentric pairs and 1 subtelocentric pair;
A. sinensis comprised of 21 metacentric pairs, 6 submetacentric pairs and 2 submetacentric pairs; and A.
glaucolarynx comprised of 23 metacentric pairs and 6 submetacentric pairs. A. semitessellatus and A.
xiengensis showed the same pattern of karyotype, i.e., 22 metacentric pairs and 7 submetacentric pairs,
but differed in the position of the submetacentric chromosomes.
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การปรับปรุงอนุกรมวิธานหอยทากบกสกุล Macrochlamys, Cryptozona และ Hemiplecta ในประเทศไทย
อัญชิรา มะณีวงศ (นักศึกษา), สมศักดิ์ ปญหา (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หอยทากบกสกุล Macrochlamys ที่ศึกษาในครั้งนี้ มีตําแหนงและลักษณะอวัยวะในระบบสืบพันธุเปนของหอยทากบกสกุล
Sarika ซึ่งเปนกลุมที่มีความหลากหลายและซับซอนมาก จากการศึกษาสรุปไดวา Macrochlamys ที่มีรายงานในประเทศไทย
ตองจําแนกใหมไวในสกุล Sarika ดวยลักษณะของ penial appendix ที่ตรง และกลามเนื้อ penial retractor muscle ที่ยึดอยู
บริเวณปลายของ penial appendix นอกจากนี้พบวา spermtophore ที่พบใน Macrochlamys asamurai และ Syama diadema
ไมมีหนามคลายกับสกุล Sarika ลักษณะเดนของอวัยวะในระบบสืบพันธุของหอยทากบกสกุล Cryptozona คือ epiphallus
เปนสีดํา และมี epiphallic caecum ยาว สวนในหอยทากบกสกุล Hemiplecta มี spermatheca ขนาดสั้น และ epiphallic
caecum สั้นกุด พบ Hemiplecta siamensis ที่ จ.สระบุรี มีลักษณะอวัยวะในระบบสืบพันธุเปนของหอยทากบกสกุล Sarika
และ Hemiplecta weinkauffiana ตองจัดจําแนกใหมไวในสกุล Dyakia ดวยลักษณะของ dart sac ที่มีขนาดสั้นซึ่งบริเวณปลาย
อวัยวะนี้จะมีทอขนาดเล็กตอเขากับ dart gland นอกจากนี้ spermatheca ยังมีตําแหนงอยูบนฐานของ dart sac ทั้งยังไมมี
penial appendix และ epiphallic caecum การศึกษามอรโฟเมตริกของอวัยวะในระบบสืบพันธุพบคาอัตราสวนเฉลี่ยระหวาง
ความยาวของ spermatheca และ vas deferens (SL/VDL) สามารถใชจัดจําแนกสกุลทั้งสามสกุลได และใชแยก Cryptozona
siamensis 1 และ Cryptozona siamensis 2 ออกจากกันได นอกจากนี้ พบวามีคาอัตราสวนเฉลี่ยหลายคา เชน ความยาวของ
penis/vas deferens (PeL/VDL) ความยาวของ penial appendix/vas deferens (PAL/VDL) และความยาวของ vas
deferens/epiphallus (VDL/EL) สามารถใชแยกหอยทากบกสกุล Hemiplecta ระหวาง Hemiplecta distinsta และ Hemiplecta
neptunus ออกจากกันได
Taxonomic Revision of the Terrestrial Snails Genera, Macrochlamys, Cryptozona and
Hemiplecta in Thailand
A. Maneevong (Graduate Student), S. Panha (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Patumwon, Bangkok 10330

The terrestrial snail genus Macrochlamys of the present study contains genital characteristics of the
genus Sarika. After careful study of the literature and collected specimens, it can be concluded that the
previously reported Macrochlamys from Thailand must be classified into Sarika by the straight penial
appendix and penial retractor muscle position. Macrochlamys asamurai and Syama diadma also contain
the spineless shaped spermatophore of the genus Sarika. The main genital characteristics of the genus
Cryptozona are the blackish epiphallus and the long epiphallic caecum, whereas the genus Hemiplecta
has a very short spermatheca and blunt knob epiphallic caecum. Hemiplecta siamensis from Saraburi
Province has the same genital characteristics as members of the genus Sarika and must be reclassified
into Sarika siamensis. Hemiplecta weinkauffina in this study looks very close to the genus Dyakia in that
it has a short dart sac with a duct of dart gland at the distal end, a spermatophore on the base of the dart
sac, no penial appendix and no epiphallic caecum. It must be reclassified into the genus Dyakia. The
mean ratio of spermatheca length to vas deferens length (SL/VDL) could be used to classify at the
generic level, and also used to classify at the specific level for Cryptozona siamensis 1 and Cryptozona
siamensis 2. Other ratios, such as penis length to vas deferens length (PeL/VDL), penial appendix length
to vas deferens length (PAL/VDL) and vas deferens length to epiphallus length (VDL/EL), could be used
to classify to specific level for Hemiplecta distincta and Hemiplecta neptunus.
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กายวิภาคเปรียบเทียบของหอยทากบกบางชนิดในปาชายเลนบริเวณอาวไทยตอนบน
สราวุธ คลอวุฒิมันตร (นักศึกษา), สมศักดิ์ ปญหา (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หอยทากบกที่อาศัยอยูในปาชายเลนบริเวณอาวไทยตอนบนที่พบจากการสํารวจมี 3 อันดับ 5 วงศ 12 สกุล และ 18 ชนิด
มี 3 ชนิด คือ Laemodonta octanflatum, Platevindex sp. และ Succinea sp. ที่เปนการรายงานครั้งแรกวาพบในปาชายเลน
ของประเทศไทย และอีก 1 ชนิด คือ Salinator sp. เปนการรายงานครั้งแรกสําหรับอาวไทย หอยทากบก 5 ชนิด ไดแก
Auriculastra subula, Cylindrotis quadrasi, L. monilifera, L. punctatostriata และ Melampus pulchellus ที่เคยมีการ
รายงานโดย Brandt ในป ค.ศ. 1974 ไมพบตลอดการศึกษานี้ สัณฐานของแรดูลา และอวัยวะสืบพันธุเพศผู เปนลักษณะที่
สามารถนํามาสนับสนุนการจําแนกชนิดดวยสัณฐานของเปลือกและลักษณะภายนอกไดเปนอยางดี โดยเฉพาะแรดูลาสามารถ
นํามาประยุกตใชกับการศึกษาอื่น ๆ เชน การศึกษาหวงโซอาหาร จากการตรวจแรดูลาในมูลของสัตวมีกระดูกสันหลังใน
ปาชายเลน ระบบประสาทของหอยทากบกในวงศ Ellobiidae มีลักษณะที่โบราณที่สุด คือ ปมประสาททุกปมในวงแหวน
ประสาทแยกออกจากกันอยางชัดเจน ซึ่งในวงศอื่น ๆ มีการเชื่อมรวมกันของบางปมประสาท ไดแก การเชื่อมรวมกันของปม
ประสาทพลูรัล และพาไรทัล ในวงศ Siphonariidae และ Onchidiidae และการเชื่อมรวมกันของปมประสาทซีรีบรัล และพลูรัล
ในวงศ Amphibolidae
Comparative Anatomy of Land Pulmonate Snails
from a Mangrove Habitat in the Upper Gulf of Thailand
S. Klorvuttimontara (Graduate Student ), S. Panha (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

Pulmonate snails in a mangrove habitat of the upper Gulf of Thailand were found to comprise three
orders, five families, twelve genera and 18 species. Three species, Laemodonta octanflatum, Platevindex
sp. and Succinea sp., are new records for Thai mangroves and 1 species, Salinator sp., is a new record for
the Gulf of Thailand. Five species that were present in an earlier report, i.e. Auriculastra subula,
Cylindrotis quadrasi, L. monilifera, L. punctatostriata and Melampus pulchellus. were absent in this
study. Differences in radula and penis morphology supported identification using shell and external
morphology. Radula morphology can also be used in other research areas, for example, in food chain
analysis by checking radulae in vertebrate faeces. The nerve rings of Ellobiids are the most primitive
among pulmonate snails because of their distinct separated ganglia. More advanced pulmonates have
closure and fusion of some ganglia. In Siphonriids and Onchidiids, fusion occurs among pleural and
parietal ganglia, whereas fusion occurs among cerebral and pleural ganglia in Amphibolids.
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อนุกรมวิธานของหอยงวงทอสกุล Rhiostoma Benson, 1860 ในประเทศไทย
ศักดิ์บวร ตุมปสุวรรณ (นักศึกษา), สมศักดิ์ ปญหา (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หอยงวงทอ Rhiostoma เปนหอยทากบกที่มีลักษณะของเปลือกจําเพาะ พบเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ตามบริเวณแนวเขาหินปูนที่มีซากใบไมทับถม กินซากใบไมที่กําลังยอยสลายเปนอาหารและถายมูลออกมา กอใหเกิดชั้นหนา
ดินที่รวนซุยและอุดมสมบูรณของเขาหินปูน หอยงวงทอยังเปนอาหารของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็กหลายชนิด ปจจุบัน
หอยสกุลนี้ กําลังเปนที่ตองการของตลาดนักสะสมเปลือกหอย จึงอาจสูญพันธุไดในอนาคตอันใกล ซึ่งสงผลกระทบตอสายใย
อาหารของระบบนิเวศเขาหินปูนทั้งระบบ ขอมูลทางวิชาการของหอยสกุลนี้มีนอยมาก มีการรายงานการคนพบและตั้งชื่อ
วิทยาศาสตรในชวงป ค.ศ.1855-1947 รวม 13 ชนิด ซึ่งเปนชนิดที่พบในประเทศไทย 6 ชนิด จากการรวบรวมตัวอยาง
หอยงวงทอบริเวณแนวเขาหินปูน 37 แหง ปาธรรมชาติ 11 แหง บนแผนดินใหญ และเกาะบางแหง ตัวอยางเก็บรักษาใน
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นํามาจัดจําแนกชนิดตามลักษณะสัณฐานของเปลือก สามารถ
ตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตรไดแลว 6 ชนิด ไดแก Rhiostoma housei (Haines, 1855), R. asiphon Moellendorff,
1893, R. jalorensis Sykes, 1903, R. samuiense Tomlin, 1931, R. smithi Bartsch, 1932 และ R. chupingense
Tomlin, 1938 ผลจากการศึกษาแรดูลาดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด พบวาลักษณะแรดูลาของหอยแตละ
ชนิดเปนแบบ taenioglossa ลักษณะทางกายวิภาคระบบสืบพันธุ การศึกษามอรโฟเมตริกของเปลือก และการกระจายของ
แตละชนิดอยูในระหวางการวิเคราะห ซึ่งจะไดนําเสนอในโอกาสตอไป
Taxonomy of the Snorgel Snails Genus, Rhiostoma Benson 1860, in Thailand
S. Tumpeesuwan (Graduate Student) S. Panha (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

The snorgel snails, Rhiostoma, are endemic, land, operculate snails of the Southeast Asian region with a
most unique shell shape. They live under leaf litter in limestone areas, feed on decaying leaf products and
excrete their wastes, thus increasing soil fertility. The snails are a food source of various small mammals.
At the same time, the snails are attractive to shell traders, so that their status seems to be endangered,
which will certainly affect the limestone area’s food web. Knowledge of these snails is very poor. There
are some taxonomic reports and lists from 1855 to 1947 that record 13 species, of which 6 species are
found in Thailand. Collections from 37 limestone areas, 11 other natural forests, some islands and
specimens from the Natural History Museum of Chulalongkorn University were classified by shell
morphology. Six species were initially clarified. These are Rhiostoma housei (Haines, 1855), R. asiphon
Moellendorff, 1893, R. jalorensis Sykes, 1903, R. samuiense Tomlin, 1931, R. smithi Bartsch, 1932 and
R. chupingense Tomlin, 1938. Radulae were studied using a scanning electron microscope (SEM). The
taenioglossan type is the character specific for Rhiostoma, with all species having the same pattern. Other
characteristics, such as the anatomy of the reproductive system, shell morphometric analysis and
distribution, are now being analyzed for later presentation.

161

บทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 5
8-11 ตุลาคม 2544 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

เครื่องหมายทางพันธุกรรมที่จําเพาะตอชนิดของหอยเปาฮื้อเขตรอนที่พบในประเทศไทย
อาภรณ โพธิ์พงศวิวัฒน1 (นักศึกษา), เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ1 (อาจารยที่ปรึกษา), ศิราวุธ กลิ่นบุหงา2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2
หนวยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช. 73/1 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400

สืบคนเครื่องหมายทางพันธุกรรมที่จําเพาะตอชนิดของหอยเปาฮื้อในประเทศไทยดวยเทคนิค Random Amplified
Polymorphic DNA (RAPD) PCR โดยเก็บตัวอยางหอยเปาฮื้อชนิด Haliotis asinina, H. ovina และ H. varia จํานวนชนิด
ละ 163, 135 และ 33 ตัวอยาง ตามลําดับ ทําการทดสอบดวยไพรเมอรมาตรฐานที่มีขนาด 10 คูเบส ทั้งสิ้น 117 ไพรเมอร
และสามารถเลือกไพรเมอรที่เหมาะสมและใหผลคงที่จํานวน 5 ไพรเมอร ไดแก UBC101, OPB11, UBC195, UBC 197
และ UBC271 โดยไพรเมอร UBC101 และ OPB11 ใชเปนไพรเมอรที่คนหาเครื่องหมายทางพันธุกรรมจําเพาะกับชนิดของ
หอยเปาฮื้อในประเทศไทย โดยไพรเมอรที่คัดเลือกทั้ง 5 ไพรเมอร ใชสําหรับการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและ
ความแตกตางระหวางกลุมประชากรของหอยเปาฮื้อชนิด H. asinina ซึ่งมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ โดยขั้นตอนการวิเคราะห
RAPD-PCR กับตัวอยางหอยเปาฮื้อทั้งสามชนิดในจํานวนตัวอยางที่มากขึ้นอยูระหวางการดําเนินงาน
Species-Specific Genetic Markers for Tropical Abalone in Thailand
A. Popongviwat1 (Graduate Student), P. Jarayabhand 1 (Thesis Adviso), S. Klinbunga2 (Thesis Co-advisor)
1
Department of Marine Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand
2
Marine Biotechnology Research Unit, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology,
NASTA, Rajdhevee, Bangkok 10400

Species-specific markers of three abalone species in Thailand (Haliotis asinina, H. ovina and H. varia)
were identified using a randomly amplified polymorphic DNA (RAPD) - PCR technique. A total of 163,
135 and 33 individuals of the three species, respectively, were collected. One hundred and seventeen
octanucleotide primers were screened. Five primers (UBC101, OPB11, UBC195, UBC197 and UBC271)
that produced reliable and reproducible results were chosen. The primers UBC101 and OPB11 were used
for identification of species-specific markers whereas all selected primers were used for determination of
genetic diversity and differentiation in the economically promising species, H. asinina. RAPD analysis
of three abalone species is being carried out using a large number of specimens.
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การตอบสนองทางสรีรวิทยาของหอยเจาะปะการัง
ตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณตะกอนแขวนลอย ความเค็ม และปริมาณทองแดง
ปยวรรณ ไหมละเอียด (นักศึกษา), เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ (อาจารยที่ปรึกษา), ณิฎฐารัตน ปภาวสิทธิ์ (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การตอบสนองทางสรีรวิทยาของหอยเจาะปะการัง 3 ชนิด ไดแก Lithophaga malaccana, Spengleria mytiloides และ
Gastrochaena cuneiformis ตอการเปลี่ยนแปลงความเค็ม ปริมาณทองแดง และปริมาณตะกอนแขวนลอย พบวา
หอยเจาะปะการังทั้ง 3 ชนิดมีการตอบสนองตอปริมาณตะกอนแขวนลอยเปน 2 ลักษณะคือ มีอัตราการหายใจเพิ่มขึ้น และมี
อัตราการกรองลดลงใน G. cuneifomis และ S. mytiloides สวน L. malaccana มีอัตราการหายใจเพิ่มขึ้น แตอัตราการกรอง
ไมเปลี่ยนแปลง ในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงความเค็ม 3 ระดับ คือ 16, 24 และ 32 ppt. นั้น พบวา ที่ความเค็มต่ํา
จะทําใหคาขอบเขตการเติบโดของ L. malaccana และ S. mytiloides ลดต่ําลง มากกวาที่ความเค็มสูง ในการตอบสนองตอ
สารละลายทองแดงที่ความเขมขนตาง ๆ กัน คือ 0, 10 และ 20 ไมโครกรัม พบวา ที่ความเขมขน 10 ไมโครกรัม มีคา
ขอบเขตการเติบโตสูงสุด สวนผลการตอบสนองของการเปลี่ยนแปลงความเค็มรวมกับความเขมขนของสารละลายทองแดง
พบวาผลรวมของการลดความเค็มและการเพิ่มความเขมขนของทองแดงจะมีลักษณะเสริมกันทําใหคาขอบเขตการเติบโตของ
L. malaccana และ S. mytiloides ลดลงต่ําที่สุด เมื่อความเค็มเพิ่มขึ้นคาขอบเขตการเติบโตก็เพิ่มขึ้นตามไปดวย สวนคา
ขอบเขตการเติบโตใน G. cuneiformis มีคาเปนลบในทุกการทดลอง สรุปวา G. cuneiformis เปนหอยเจาะปะการังที่มีความ
ไวตอการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด
Physiological Responses of Coral-Boring Bivalves
to Changes in Suspended Sediment, Salinity and Copper Concentration
P. Maila-iad (Graduate Student), P. Jarayabhand (Thesis Advisor), N. Paphavasit (Thesis Co-advisor)
Department of Marine Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

The physiological responses to changes in salinity, copper concentration and suspended sediment were
investigated for three coral-boring bivalves, i.e. Lithophaga malaccana, Spengleria mytiloides and
Gastrochaena cuneiformis, found on the coral reef of Khang Khao Island. The physiological responses
of boring bivalves to suspended solids showed two patterns. The first pattern found in G. cuneiformis and
S. mytiloides was that respiration increased whereas clearance rate decreased. The second pattern, was
that respiration increased but clearance rate did not change. The responses to salinity changes were
determined at three levels, i.e. 16 ppt., 24 ppt. and 32 ppt. It was found that little growth occurred at low
salinity in the three species of boring bivalve. The responses to three copper concentrations, i.e. 0 μg, 10
μg and 20 μg, were also determined. The greatest growth was found at 10 μg. The responses to
combinations of salinity and copper concentrations showed synergistic effects between salinity and
copper. Growth rates of G. cuneiformis were minus for all experiments. This species may be the most
sensitive boring bivalve in areas where pollution occurs.
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การศึกษาความหลากหลายของหอยน้ําจืดในเขตพื้นที่ปาเตาดํา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ดวงเดือน ไกรลาศ, เตือนตา เจนจรัตน และสุลักษณ อยูคง
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง นครปฐม 73000

การศึกษาหอยน้ําจืดในเขตพื้นที่ปาเตาดํา จ.กาญจนบุรี ซึ่งเปนผืนปาที่อยูบริเวณเขตอุทยานแหงชาติไทรโยค พื้นที่ของปา
บริเวณนี้เปนภูเขาและเทือกเขาหินปูนสูงสลับซับซอน มีตนไมปกคลุมมากมาย ทําใหมีลําหวยเล็กๆ กระจายทั่ว การสํารวจ
ชนิดของหอยน้ําจืดทําในบริเวณลําหวยเตาดํา โดยสํารวจจากบริเวณตนน้ําถึงปลายน้ํา ครอบคลุมทั่วพื้นที่ โดยใชวิธีเก็บ
ดวยมือและใชตะแกรงรอน ทําการวัดจุดพิกัดเพื่อบันทึกเสนทางสํารวจ พรอมทั้งศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพ และทาง
เคมีของน้ํา พบวาอุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 20-22oC คาออกซิเจนที่ละลายอยูในน้ําอยูในชวง 7.9-8.9 mg/l ลักษณะทาง
กายภาพ และทางเคมีของน้ํา มีความใกลเคียงกันในทุกๆ จุดสํารวจ ยกเวนจุดที่ 3 ซึ่งเปนบริเวณที่ไมพบหอยน้ําจืด มีคา
สภาพนําไฟฟามากถึง 250 μmhos/cm ในขณะที่จุดอื่นๆ มีคาอยูประมาณ 20-80 μmhos/cm จากการสํารวจพบหอย
เพียง 1 ชนิด เมื่อนํามาจําแนกโดยใชลักษณะสันฐานวิทยาของเปลือก พบวาอยูในวงศ Pleuroceridae สกุล Paludomus โดย
เปลือกมีรูปรางคอนขางกลม ขนาดเฉลี่ย ความยาว (Axis) 7.3 mm ความกวาง (Diameter) 5.7 mm ลักษณะแรดูลาเปน
แบบ Taenioglossa มีสูตรฟน 2:1:1:1:2 เมื่อทําการสํารวจปรสิตในหอย พบตัวออนของพยาธิใบไมรอยละ 2.52 จากจํานวน
หอย 317 ตัว
Study on the Biodiversity of Freshwater Snails in Toa Dum Forest,
Saiyok District, Kanchanaburi Province
D. Krailas, T. Janecharat and S. Ukong
Department of Biology, Faculty of Science, Silpakorn University, Muang District, Nakornpathom 73000

Freshwater snails were investigated in Toa Dum Forest, which is situated in Saiyok National Park,
Kanchanaburi Province. Limestone mountains are the main characteristic of the area which is covered
with lush forest and numerous streams. The investigation was done by opportunistic collection from
upstream to downstream. The snails were collected using hand picking and scoop methods. In addition,
the physico-chemical characteristics of streams and water quality were examined. The water temperature
was around 20-22 oC, and the dissolved oxygen was 7.9-8.9 mg/L. Physico-chemical measurements were
approximately the same for all investigation stations except for the third one. At the third investigation
station, the conductivity value was as high as 250 μmhos/cm while that at the other station was only 2080 μmhos/cm. Only one species of snail was found in the stream system of Toa Dum Forests. Based on
conchology, this snail is classified into the Family Pleuroceridae, Genus Paludomus. The typical shell
characteristic is oval in shape. The length of the axis and diameter of the body whorl is 7.3 mm and 5.7
mm, respectively. The radula is of the Taenioglossa form, and dentition formula is 2:1:1:1:2.
Examination for parasitic infection in 317 snail samples revealed trematodes in 2.52% of samples.
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การกระจายทางภูมิศาสตรของปูเสฉวนในประเทศไทย
ธนาคม บัณฑิตวงศรัตน (นักศึกษา), สมศักดิ์ ปญหา(อาจารยที่ปรึกษา), ไพบูลย นัยเนตร (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การเก็บตัวอยางปูเสฉวนในแตละประเภทถิ่นที่อยูอาศัย ไดแก หาดทราย หาดหิน หาดทรายปนโคลน หาดโคลนปนทราย
หาดโคลน ปาชายเลน แนวปะการัง และเขตน้ําลึก ระหวางเดือนมิถุนายน 2542 - กรกฎาคม 2544 พบปูเสฉวน 3 วงศ 7
สกุล 29 ชนิด ซึ่งสามารถแบงการกระจายทางภูมิศาสตรของปูเสฉวนไดเปน 3 กลุม กลุมแรกมีการกระจายทั้งชายฝงทะเล
อาวไทยและชายฝงทะเลอันดามัน มี 12 ชนิด ไดแก Coenobita brevimanus Dana, 1852, C. rugosus H. Milne Edwards,
1837, C. violascens Heller, 1862, Clibanarius danai Rahayu and Forest, 1993, C. infraspinatus Hilgendorf, 1869,
C. longitarsus (De Haan, 1849), C. merguiensis De Man, 1888, Diogenes avarus Heller, 1865, D. goniochirus
Forest, 1956, D. planimanus Henderson, 1893, D. rectimanus Miers, 1884 และ Paguristes longirostris Dana, 1852
กลุมที่สองมีการกระจายเฉพาะชายฝงอาวไทย มี 9 ชนิด ไดแก Clibanarius antennatus Rahayu and Forest, 1993, C.
arethusa De Man, 1888, C. cruentatus (H. Milne Edwards, 1848), Dardanus callichela Cook, 1989, D. hessii
(Miers, 1884), D. lagopodes (Forskal, 1775), Diogenes costatus Henderson, 1893, D. mixtus Lanchester, 1902,
Pagurus kulkarnii Sankolli, 1962 กลุมที่สามมีการกระจายเฉพาะชายฝงอันดามัน มี 8 ชนิด ไดแก Clibanarius
padavensis De Man, 1888, C. ransoni Forest, 1953, C. virescens (Krauss, 1843), Calcinus elegans (H. Milne
Edwards, 1836), C. gaimardii (H. Milne Edwards, 1848), C. laevimanus (Randall, 1840), Diogenes klaasi
Rahayu and Forest, 1995 และ Dardanus megistos (Herbst, 1804) ขอบเขตการกระจายและชนิดของเปลือกหอยที่
ปูเสฉวนแตละชนิดใชอยูในระหวางการศึกษา
Geographical Distribution of Hermit Crabs in Thailand
T. Bundhitwongrut (Graduate Student), S. Panha (Thesis Advisor), P. Naiyanetr (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

Twenty-nine species of hermit crabs collected from various habitats, such as sandy beaches, rocky
beaches, muddy sand areas, sandy mud areas, mud flats, mangroves, coral reefs and the sublittoral zone,
from June 1999 to July 2001, comprised 7 genera and 3 families. According to geographical distribution,
they can be separated into 3 groups. The first group with 12 species occurs both in the Gulf of Thailand
and on the Andaman Sea coast. They are Coenobita brevimanus Dana 1852,
C. rugosus H. Milne Edwards 1837, C. violascens Heller 1862, Clibanarius danai Rahayu and Forest
1993, C. infraspinatus Hilgendorf 1869, C. longitarsus (De Haan 1849), C. merguiensis
De Man 1888, Diogenes avarus Heller 1865, D. goniochirus Forest 1956, D. planimanus Henderson
1893, D. rectimanus Miers 1884 and Paguristes longirostris Dana 1852. The nine species of the second
group occur only in the Gulf of Thailand: Clibanarius antennatus Rahayu and Forest 1993, C. arethusa
De Man 1888, C. cruentatus (H. Milne Edwards 1848), Dardanus callichela Cook 1989, D. hessii (Miers
1884), D. lagopodes (Forskal 1775), Diogenes costatus Henderson 1893, D. mixtus Lanchester 1902 and
Pagurus kulkarnii Sankolli 1962. The third group composed of 8 species occurs only along the Andaman
Sea coast: Clibanarius padavensis De Man 1888, C. ransoni Forest 1953, C. virescens (Krauss 1843),
Calcinus elegans (H. Milne Edwards 1836), C. gaimardii (H. Milne Edwards 1848), C. laevimanus
(Randall 1840), Diogenes klaasi Rahayu and Forest 1995 and Dardanus megistos (Herbst 1804). The
distribution, range and the species of shells used by each species of hermit crabs are being studied.
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ความหลากหลายของชนิดกุงสกุล Penaeus ที่พบในบริเวณอาวไทยตอนบน
แขวลี วิบูลยกิจ (นักศึกษา), ประจวบ หลําอุบล (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาความหลากหลายของชนิดกุงสกุล Penaeus จากทาเทียบเรือ ทาขึ้นปลา สะพานปลา และตลาดสด ในบริเวณ
อาวไทยตอนบน 11 จังหวัด คือ ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด จากตัวอยางจํานวน 456 ตัวอยาง นํามาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาโดยใช
คูมือของ Kubo (1949), Dall (1957) และ Grey et al. (1983) ศึกษาลักษณะที่ใชในการวัดความยาว (มม.)
(morphometric measurment) และนับจํานวนหนาม (อัน) (meristic character) ตาม Chuensri (1967), Farmer (1986)
และ Chong and Susekumar (1982) สกัดเนื้อเยื่อเพื่อหาดีเอ็นเอและวิเคราะหรูปแบบของดีเอ็นเอตาม Klinbuunga et al.
(1993) และ Vuthisuthimathavee (1999) นําขอมูลมาจัดทําคูมือวิเคราะหชนิดใหม ในการศึกษาเบื้องตนสามารถยอน
บรรยายลักษณะทางสัณฐานวิทยา พบวากุงในสกุล Penaeus สามารถแบงเปน 4 สกุลยอย คือ Fenneropenaeus, Marsupenaeus,
Melicertus และ Penaeus โดยใชลักษณะตางๆ ดังนี้ คือ ความยาวของรองและสันขางกรี (adrostral sulcus and carina) ลักษณะ
ของ gastrofrontal carina และ hepatic carina ลักษณะของอวัยวะเพศเมีย
Species Diversity of the Penaeid Shrimp Genus Penaeus Found in
the Upper Gulf of Thailand
K. Viboonkit (Graduate Student), P. Lumubol (Thesis Advisor)
Department of Marine Science, Faculty of Fishery, Karsetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

A study was conducted on the species diversity of Penaeid shrimps in the genus Penaeus collected from
fish ports, fish landing places and fish markets as well from 11 provinces in the Upper Gulf of Thailand:
Prachuap Khiri Khan, Phetchaburi, Samutsongkham, Samutsakhon, Bangkok, Chachoensao, Chonburi,
Rayong, Chanthaburi and Trat. Four hundred and fifty-six specimens of shrimps were identified using
keys with morphometric and meristic characters and constructed by Kubo (1949), Dall (1957), Grey et.
al. (1983) Chuensri (1967), Farmer (1986) and Chong & Susekumar (1982). DNA extraction and DNA
pattern analyses were done following the methods recommended by Klinbuunga et. al. (1993) and
Vuthisuthimathavee (1999). The results from preliminary study using morphometric and meristic
characters determined that shrimps in the genus Penaeus could be divided into 4 subgenera, i.e.,
Fenneropenaeus, Marsupenaeus, Melicertus and Penaeus, by using the following characters: adrostral
sulcus and carina, gastrofrontal and hepatic carina and thelycum.
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ความแปรผันทางพันธุกรรมและโครงสรางประชากรกุงกุลาดํา Penaeus monodon
ในประเทศไทย โดยตัวตรวจสอบชนิดไมโครแซเทลไลต
เปรมฤทัย สุพรรณกูล (นักศึกษา), อัญชลี ทัศนาขจร (อาจารยที่ปรึกษา), วงศปฐม กมลรัตน (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ศึกษาความแปรผันทางพันธุกรรมของประชากรกุงกุลาดําจากธรรมชาติ 5 แหลงของประเทศไทย โดยเก็บตัวอยางกุงจาก
ทะเลอันดามัน 3 แหลง คือ จังหวัดสตูล ตรัง และพังงา และจากอาวไทย 2 แหลง คือ จังหวัดชุมพร และตราด โดย
ทําการตรวจสอบไมโครแซเทลไลตดีเอ็นเอ (microsatellite DNA) ซึ่งอาศัยขบวนการลูกโซโพลีเมอรเรส (polymerase chain
reaction) พบวาทุกตําแหนงของไมโครแซเทลไลต (CUPmo18, Di25 และ Di27) มีความหลากหลายสูงและใหคา
จํานวนอัลลีล (allele) ตอตําแหนง คือ 37, 34 และ 32 อัลลีล ตามลําดับ เมื่อศึกษาประชากร 5 กลุม โดยใชไมโครแซเทล
ไลต 3 ตําแหนงนี้ใหคาเฮเทอโรไซโกซิตี้ (heterozygosity) ในชวง 0.66-0.80 และใหคาเฉลี่ยของจํานวนอัลลีลในแตละ
ตําแหนงอยูในชวง 22.23-26.33 คา effective number of alleles ชี้ใหเห็นวา กลุมประชากรจากจังหวัดชุมพร (17.57)
มีความแปรผันทางพันธุกรรมสูงกวาตรัง (16.97), ตราด (15.15), สตูล (14.3) และพังงา (14.18) ตามลําดับ ความถี่
ของอัลลีลของกลุมประชากร ไมเปนไปตามกฎของ Hardy-Weinberg เนื่องจากในทุกกลุมประชากร มีจํานวนของ
โฮโมไซโกต (homozygote) มาก อยางไรก็ตามเมื่อศึกษา geographic heterogeneity และนํามาแสดงความสัมพันธในเชิง
แผนภูมิ โดยใชวิธีของ Neighbor-joining สามารถแบงกลุมกุงกุลาดําของไทยออกเปน 3 กลุม คือ 1) สตูล ตรัง และพังงา
2) ชุมพร และ 3) ตราด
Genetic Variation and Population Structure of the Black Tiger Prawn
Penaeus monodon in Thailand Determined by Microsatellite Markers
P. Supungul (graduate student), a. Tassanakajon (Thesis Advisor), w. Kamonrat (Thesis Co-advisor)
Department of Biochemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

Three microsatellite loci, CUPmo18, Di25, and Di27, were used to study on population genetics of the
black tiger prawn (Penaeus monodon) by using Polymerase Chain Reaction (PCR). Genetic variation
were examined in 5 geographic samples, three from the Andaman Sea (Satun, Trang, and Phang-nga) and
two from the Gulf of Thailand (Chumphon and Trad). All microsatellite loci were shown to be highly
polymorphic with number of alleles at each locus of 37, 34, and 32 alleles respectively. Population
analyses based on 3 loci revealed heterozygosities between 0.66-0.80 and average alleles per locus were
22.23-26.33. The effective number of alleles suggested that Chumphon (17.57) has highest genetic
variation followed by Trang (16.97), Trad (15.15), Satun (14.3) and Phang-nga (14.18) respectively.
Gene frequencies of each population did not conform Hardy-Weinberg equilibrium towards significant
excesses of homozygotes in all samples. However, segregation analysis of three loci using 20 progeny
from a representative full-sib family revealed Mendelion segregation nature of these microsatellites.
Significant difference in allele frequency distributions were found for the Andaman Sea and the Gulf of
Thailand populations at the CUPmo18 and Di25 loci. At those loci, the two populations from the Gulf of
Thailand were also genetically distinct Nevertheless, the analysis of geographic heterogeneity and
phylogenetic reconstruction using the Neighbor-joining approach divided 5 geographic P. monodon
samples to three different gene pools constituting of Satun, Trang, Phang-nga (A), and Chumphon (B)
and Trad (C).
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การตรวจหาความแปรผันทางพันธุกรรมในประชากรกุงกุลาดํา Penaeus monodon
โดยการตรวจลายพิมพดีเอ็นเอ
สิริพร พงษสมบูรณ (นักศึกษา), อัญชลี ทัศนาขจร (อาจารยที่ปรึกษา), วิเชียร ริมพณิชยกิจ (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การตรวจความแปรผันทางพันธุกรรมของกลุมตัวอยางกุงกุลาดํา ในแหลงน้ําธรรมชาติดวยลายพิมพดีเอ็นเอ โดยเก็บตัวอยาง
กุงกุลาดําจากทะเลอันดามัน ที่จังหวัดสตูล-ตรัง (17 ตัว), เมดาน ประเทศอินโดนีเซีย (15 ตัว), อาวไทยที่ ตําบลอางศิลา
จังหวัดชลบุรี (15 ตัว) และจังหวัดตราด (28 ตัว) จากการคัดเลือกไพรเมอรซึ่งมีขนาด 10 นิวคลีโอไทด จํานวน 300
ไพรเมอร ไดไพรเมอร 7 ตัว นําไปใชในการตรวจสอบความแตกตางแปรผันของดีเอ็นเอ พบวามีจํานวนแถบดีเอ็นเอทั้งหมด
80 แถบ เมื่อคํานวณเปอรเซ็นตความหลากหลายแถบดีเอ็นเอของกุงจากสตูล-ตรัง, ตราด, อางศิลา และเมดาน พบวาเปน
57.7, 52.2, 45.6 และ 53.4% ตามลําดับ จากคา similarity index ภายในกลุมประชากร และเปอรเซ็นตความหลากหลาย
ของแถบดีเอ็นเอ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางจากอางศิลามีความแปรผันทางพันธุกรรมนอยสุด คา similarity index ระหวาง
กลุมประชากร และ dendrogram แสดงใหเห็นวาตัวอยางกุงกุลาดําจากเมดาน มีลักษณะทางพันธุกรรมแตกตางจากตัวอยาง
กุงจากประเทศไทย นอกจากนี้ยังพบวาไพรเมอร 428 ใหแถบดีเอ็นเอที่มีขนาดประมาณ 950 คูเบสที่พบเฉพาะในกุงที่มา
จากทะเลอันดามันซึ่งแถบดีเอ็นเอนี้นาจะเปน marker สําหรับจําแนกกลุมประชากรจากฝงทะเลอันดามัน ลายพิมพดีเอ็นเอ
จากตัวอยางทั้ง 4 กลุม มีทั้งสิ้น 214 แบบ เมื่อนํามาวิเคราะหความแตกตางโดยใชไคสแคว และทําการเปรียบเทียบระหวาง
กลุมตัวอยางจากเมดานกับกลุมตัวอยางของประเทศไทย และระหวางกลุมตัวอยางของประเทศไทยดวยกัน พบวามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
Detection of Genetic Variation in Populations of Black Tiger Prawn Penaeus monodon
by DNA Fingerprinting
S. Pongsomboon (Ggraduate Student), A. Tassanakajon (Thesis Advisor),
V. Rimphanitchayakit (Thesis Co-advisor)
Department of Marine Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

Randomly amplified polymorphic DNA analysis (RAPD) was used to examine genetic variation of four
geographically separated wild populations of Penaeus monodon from two regions: the Andaman Sea
and the Gulf of Thailand. Samples from the Andaman Sea were collected from Satun-Trang and Medan
(Indonesia) and samples from the Gulf of Thailand were collected from Chonburi (Angsila district) and
Trad. A total of 75 individuals were tested, which included 17, 28, 15 and 15 from Satun-Trang, Trad,
Angsila and Medan respectively. A screen of 300 random decaoligonucleotide primers identified 7
primers, which were selected for the analysis of black tiger prawn DNA. A total of 80 reproducible
RAPD fragments ranging in size from 200-2000 bp were scored and 62 fragments (77.5%) were
polymorphic. The percentages of polymorphic bands were 57.7, 52.2, 45.6 and 53.4% for samples from
Satun-Trang, Trad, Angsila and Medan respectively. The results of similarity index within population
illustrated that the Angsila sample was the most similar among themselves. The results of similarity
index between populations and UPGMA dendrograms showed that the Medan sample was significantly
different from the 3 samples of Thai P. monodon. The results show that primer 428 detected a RAPD
marker that was found only in samples from the Andaman Sea; Satun-Trang and Medan suggesting the
use of this marker as a region-specific marker. RAPD patterns among the 4 samples gave 214 genotypes.
In chi-square analysis of the genotypes show that Thai and Indonesian P.monodon were significant
different for all primers (P<0.0001) and Thai P. monodon from the Andaman Sea and the Gulf of
Thailand were also different for primers 101, 268, 428, 457 and 459 (P=0.0049, <0.0001, <0.0001,
0.0014 and 0.0156 respectively).
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ความหลากหลายของหนอนพยาธิในลําน้ําแมสา อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย จ.เชียงใหม
ชโลบล วงศสวัสดิ1์ , อํานาจ โรจนไพบูลย1, ธนู มะระยงค1, สบชัย สุวัฒนคุปต1, จิราพร โรจนทินกร2 และพีระวุฒิ วงศสวัสดิ1์
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202
2
ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ อ.สันทราย เชียงใหม 50290

ศึกษาความหลากหลายของหนอนพยาธิบริเวณลําน้ําแมสา อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม ตั้งแตเดือน
มกราคม 2540 - มิถุนายน 2542 จากการสุมจับปลา 3,900 ตัว 32 ชนิด สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา 149 ตัว 9 ชนิด และ
สัตวเลื้อยคลาน 3 ตัว 3 ชนิด พบหนอนพยาธิทั้งหมด 56 ชนิด เปนพยาธิโมโนจีเนีย 5 ชนิด คือ Dactylogyrus sp.I,
Trianchoraus sp., Gyrodactylus sp., Diplozoon sp. และ Dactylogyrus sp.II, พยาธิใบไม 27 ชนิด คือ Allocreadium sp.I,
sp.II, Haplorchiodes sp. (metacercaria; meta), Posthodiplostomum sp., Gauhatiana sp., Plagiophorus sp.,
Transversotrema patialense, Euryhelmis sp. (meta), Centrocestus caninus (meta), Acanthostomum sp. (meta),
Genarchopsis goppo, Phyllodistomum sp.I, Brevicreadium sp., Gorgoderina gracilis n.sp., Pleurogenooides
sphaericus, Stellantchasmus falcatus (meta), Allocreadium sp.II, Haplorchis sp. (meta), Urotrema sp., Haplorchoides
sp. (adult), Encyclometra bungara, Pleurogenes chiangmaiensis, Telorchis sp., Mantereill sp., Genarchopsis sp.
(meta), Phyllodistomum sp.II, Phyllodistomum sp.III และ Ganeo tigrinus, พยาธิตัวตืด 6 ชนิด คือ Senga
chiangmaiensis n.sp., Ptychobothrium mystacoleucusi n.sp., P. rojanapaibuli n.sp., Circumoncobothrium baimaii n.sp.
และ Ptychobothrium maesae n.sp., พยาธิหัวหนาม 3 ชนิด คือ Cystacanth, Pallisentis sp. และ Acanthocephalus lucidus;
และพยาธิตัวกลม 15 ชนิด คือ cyst Spinitectus sp. (larva), Rhabdochona sp., Rhabdochona sp.I, Camallanus sp.,
Zanclophorus sp., Spinitectus sp., Anisakis sp., unknown I, unknown II, Rhabdochona sp.III, Proleptus sp.,
Cosmocerca sp., Ascaridia sp. และ Camallanus anabantis.
Diversity of Helminths in Maesa Stream, Chiang Mai, Thailand
C. Wongsawad1, A. Rojanapaibul1, J. Rojtinnakorn2, P. Wongsawad1, T. Marayong1 and S. Suwattanacoupt1
1
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University Muang District, Chiang Mai 50202
2
Department of Fisheries of Technology, Faculty of Agriculture Production, Maejo University,
San Sai District, Chiang Mai 50290

Freshwater vertebrates from Maesa stream, Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai, were collected
from January 1997 to June 1999. There were 3,900 specimens of 32 fish species, 149 of nine amphibian
species and three of three reptile species. Fifty-six species of helminths were recovered: five species of
monogenea [Dactylogyrus sp.I, Trianchoraus sp., Gyrodactylus sp., Diplozoon sp. and Dactylogyrus
sp.II]; 27 trematode species [Allocreadium sp.I, Haplorchiodes sp. (metacercaria; meta),
Posthodiplostomum sp., Gauhatiana sp., Plagiophorus sp., Transversotrema patialense, Euryhelmis sp.
(meta), Centrocestus caninus (meta), Acanthostomum sp. (meta), Genarchopsis goppo, Phyllodistomum
sp.I, Brevicreadium sp., Gorgoderina gracilis n. sp., Pleurogenooides sphaericus, Stellantchasmus
falcatus (meta), Allocreadium sp.II, Haplorchis sp. (meta), Urotrema sp., Haplorchoides sp. (adult),
Encyclometra bungara, Pleurogenes chiangmaiensis, Telorchis sp., Mantereill sp., Genarchopsis sp.
(meta), Phyllodistomum sp.II, Phyllodistomum sp.III and Ganeo tigrinus]; five Cestode species [Senga
chiangmaiensis n. sp., Ptychobothrium mystacoleucusi n. sp., P. rojanapaibuli n. sp.,
Circumoncobothrium baimaii n. sp. and Ptychobothrium maesae n. sp.]; three species of Acanthocephala
[Cystacanth, Pallisentis sp. and Acanthocephalus lucidus]; and 14 nematode species [cyst Spinitectus sp.
(larva), Rhabdochona sp., Rhabdochona sp.I, Camallanus sp., Zanclophorus sp., Spinitectus sp., Anisakis
sp., Unknown I, Unknown II, Rhabdochona sp.III, Proleptus sp., Cosmocerca sp., Ascaridia sp. and
Camallanus anabantis]. In the first year, one survey was conducted in each season. In the second and
third years, surveys were conducted once every two months. The prevalence (%) and intensities of
infection were recorded. Parasite distribution, relationships between host and parasite, and classification
were analyzed by Cluster analysis.
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การสํารวจและการใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนศึกษาพื้นผิวพยาธิตัวกลมในปลาน้ําจืด
จากลําน้ําแมสา อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม
กานดา ค้ําชู (นักศึกษา), ชโลบล วงศสวัสดิ์ (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202

ผลการสํารวจพยาธิตัวกลมในปลาน้ําจืดจากลําน้ําแมสา อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม ระหวางเดือน
มกราคม-ธันวาคม 2541 จากตัวอยางที่สุมจับได 28 ชนิด จํานวน 1,332 ตัว พบปลาที่มีพยาธิตัวกลม 12 ชนิด 184 ตัว
คิดเปนคา prevalence 13.814% (184/1,332) พบพยาธิตัวกลม 10 ชนิด สําหรับการศึกษาพื้นผิวของพยาธิโดยใชกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสแกน ไดทําการศึกษาในพยาธิ 2 ชนิด คือ Rhabdochona sp.I ในปลาตะเพียนทราย และ
Camallaus anabantis ในปลาหมอไทย พบลักษณะสําคัญ คือ Rhabdochona sp.I สวนของ mouth part เปนแบบ two
pseudolabia ประกอบดวย amphids 2 อัน ทางดาน lateral มี cephalic papillae 4 อัน teeth จํานวน 14 อัน (ดาน ventral
และ dorsal ขางละ 3 อัน, ดาน lateral เรียงเปนคูขางละ 2 คู) มี deirids แบบ bifurcate ขางละ 1 อัน ทางดาน lateral
พื้นผิวลําตัวเปนแบบ transverse striations และ Camallanus anabantis สวนของ mouth part ประกอบดวย buccal capsule 2
ขาง ทางดาน lateral มี beaded longitudinal ridges ขางละ 9 อัน sclerotized plates แบบ boat-shaped ขางละ 1 คู amphids
2 อัน cephalic papillae 4 อัน มี trident ทางดาน dorsal และ ventral มี deirids แบบ spike-like อยูดานลางถัดจาก buccal
capsule ลงมาเล็กนอย สวนหางเปนแบบ conical ปลายสุดของหางประกอบดวย finger-shaped ขางละ 1 อัน
ทางดาน lateral ผลการศึกษาพื้นผิวดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสแกนทําใหสามารถนํามาใชยืนยันการจําแนกชนิด
ของพยาธิตัวกลมไดเปนอยางดี
Survey of Nematodes and SEM of Tegument in Freshwater Fishes
from Maesa Stream, Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province
K. Kumchoo (Graduate Student), C. Wongsawad (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202

The freshwater fishes were collected from Maesa Stream, Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai
Province, during January to December 1998. The investigation of the nematodes in freshwater fishes.
The fishes were found 28 species 1,332 fishes, 12 species 184 infected fishes, the prevalence of infection
was 13.814% (184/1,332). The identification of nematodes were 10 genera as follows; Haplonema sp.,
Rhabdochona sp.I, Rhabdochona sp.II, Camallanus sp., Camallanus anabantis, Spinitectus sp.,
Ascaridia sp. and unknown 3 genera. Two species of nematodes were examined the tegumental surface
study by Scanning Electron Microscope (SEM). Rhabdochona sp.I from Mystacoleucus marginatus were
found that the mouth part with two pseudolabia composes of two lateral amphids, four cephalic papillae
and posseses of 14 teeth (3 dorsal, 3 ventral, lateral teeth arranged in couples; 2 pair on each side). The
cuticular surface was transverse striations. Camallanus anabantis from Anabas testudineus. The body
cuticle with distinct transverse striations. Mouth part composes of buccal capsule with two identical
lateral valves, each of them being support by 9 beaded longitudinal ridges on inner surface and one pair
of boat-shaped sclerotized plates on each valve. four cephalic papillae and two lateral amphids. Tridents
located on each side of ventral and dorsal. Deirids spike-like, situated slightly below buccal capsule. Tail
conical, ending in two lateral finger-shaped. The ultrastructural surface study by SEM was confirm the
identification of the nematodes.
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การสํารวจหนอนพยาธิกลุมโมโนจีเนียจากปลาดุกลูกผสม (บิ๊กอุย) ในบอเลี้ยง
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
นิพนธ หมาดอาหิน (นักศึกษา), ชโลบล วงศสวัสดิ์ (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202

การสํารวจหนอนพยาธิกลุมโมโนจีเนียจากปลาดุกลูกผสม (บิ๊กอุย) (Clarias macrocephalus X Clarias gariepinus) ในบอ
เลี้ยง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เปนเวลา 14 เดือน ในระหวางเดือนธันวาคม 2542 – มกราคม 2544 ผลการสํารวจ
พบวามีคา prevalence รวม 56.452% (245/434) พบพยาธิกลุมโมโนจีเนียที่จัดจําแนกในระดับสกุล 2 ชนิด ไดแก
Gyrodactylus sp. และ Qaudriacanthus sp. มีคา prevalence เทากับ 35.945% (156/434) และ 42.627% (185/434)
ตามลําดับ มีคา intensity เทากับ 4.392 (1906/434) และ 1.876 (814/434) ตามลําดับ
Monogenea from Cultured Hybrid Catfish
(Clarias macrocephalus X Clarias gariepinus) of San Sai District, Chiang Mai Province
N. Mhad-arehin (Graduate Student), C. Wongsawad (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202

Monogeneans were collected from cultured hybrid catfish (Clarias macrocephalus X Clarias gariepinus)
from San Sai District, Chiang Mai Province, from December 1999 to January 2001. The prevalence of
infection in fishes was 56.452% (245/434). Two genera of monogeneans were found, Gyrodactylus and
Quadriacanthus, with prevalences of 35.945% (156/434) and 42.627% (185/434), respectively.
Intensities of infection were 4.392 (1906/434) and 1.876 (814/434), respectively.
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ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพยาธิใบไมจากกระเพาะผาขี้ริ้วโคในอําเภอเมืองของ
จังหวัดเชียงใหม และลําพูน
ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย (นักศึกษา), ชโลบล วงศสวัสดิ์ (อาจารยที่ปรึกษา), สมบูรณ อนันตลาโภชัย (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202

การเก็บตัวอยางพยาธิใบไมจากกระเพาะผาขี้ริ้วของโค (Bos indicus) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และลําพูน ระหวาง
เดือนมกราคม - มีนาคม 2543 พบพยาธิใบไมในโค 29 ตัว จากทั้งหมด 37 ตัว มีคา prevalence รวมเทากับ 78.38%
ชนิดของพยาธิใบไมที่พบ คือ Fischoederius elongatus (Poiries, 1883) Orthocoelium streptocoelium (Fischoeder,
1901) และ Paramphistomum epiclitum Fischoeder, 1904 มีคา prevalence 40.54, 48.65 และ 75.68% ตามลําดับ ใน
จังหวัดเชียงใหม มีคา prevalence รวมเทากับ 87.50% พยาธิใบไมที่พบ คือ F. elongatus, O. streptocoelium และ
P. epiclitum มีคา prevalence เทากับ 50.00, 50.00 และ 81.25% ตามลําดับ ขณะที่จังหวัดลําพูน มีคา prevalence รวม
เทากับ 71.43% พบพยาธิใบไมชนิดเดียวกับจังหวัดเชียงใหม มีคา prevalence เทากับ 33.33, 47.62% และ 71.43%
ตามลําดับ ในการวิเคราะหความแตกตางทางพันธุกรรมของพยาธิใบไมทั้งสามชนิดโดยเทคนิค high annealing temperaturerandom amplification of polymorphic DNA (HAT-RAPD) จากการใช arbitary primer ความยาว 10 นิวคลีโอไทด จํานวน
6 primers เพื่อเพิ่มปริมาณ DNA แบบสุม ซึ่งใช genomic DNA ของพยาธิเปนแทนพิมพ ดวยวิธี PCR พบวามี 5 primers
คือ OPA-02, OPA-04, OPB-18, OPC-09 และ OPH-11 สามารถสังเคราะหดีเอ็นเอสายใหม ซึ่งมีแบบแผนลายพิมพที่
แตกตางกันระหวางสามชนิดได จากการศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของพยาธิแตละชนิดจากจังหวัดเชียงใหมและลําพูน
ดวย arbitary primer จํานวน 10 primers ไมพบความแตกตางภายในพยาธิชนิดเดียวกัน
Genetic Diversity of Cow Rumen Flukes in Muang District of
Chiangmai and Lamphun Provinces
P. Sripalwit (Graduate Student), C. Wongsawad (Thesis Advisor), S. Anantalabhochai (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202

The rumens of cows (Bos indicus) from Muang District, Chiang Mai province, and Muang District,
Lamphun province were examined from January to March 2000. Of 37 cows that were investigated,
trematodes were recovered from 29 cows. The prevalence of infection was 78.38%. Three species of
trematodes were found as follows: Fischoederius elongatus (Poiries, 1883), Orthocoelium streptocoelium
(Fischoeder, 1901) and Paramphistomum epiclitum Fischoeder, 1904. The prevalence of infections were
40.54%, 48.65% and 75.68% for these three species, respectively. In Chiang Mai province, the
prevalence was 87.50% and in Lamphum province it was 71.43%. Parasitic infections in each province
were F. elongatus (50.00%, 33.33% in Chiang Mai and Lumphun provinces, respectively), O.
streptocoelium (50.00%, 47.62%) and P. epiclitum (81.25%, 71.43%). Genomic DNA from all
trematodes was amplified by polymerase chain reaction based on a high annealing temperature-random
amplification of polymorphic DNA (HAT-RAPD) technique. Five random 10-mer oligonucleotide
primers (OPA-02, OPA-04, OPB-18, OPC-09 and OPH-11, Operon Technologies Inc., California, USA)
produced distinct banding patterns among three species. There was no genetic variation between samples
from Chiang Mai and Lamphun provinces for any species when analysed with 10 arbitary primers.
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ฟอแรมมินิเฟอราน้ํากรอยในยุคปจจุบันจากภาคใตของประเทศไทย
จรรยา จํานงคไทย และนารี โชติกวณิชย
ฝายโบราณชีววิทยา กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ฟอแรมมินิเฟอราเปนสัตวในไฟลัมโปรโตซัว จากการเก็บดินตะกอน 39 แหลง จาก 6 จังหวัด ภาคใตเลียบชายฝงทะเลอันดา
มัน เริ่มจากจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และะสตูล พบฟอแรมมินิเฟอราในน้ํากรอย 92 ชนิด 54 สกุล และ 31
วงศ โดยมีเปลือกซิลิกา 44 ชนิด และเปลือกแคลเซี่ยมคารบอเนต 48 ชนิด เกือบทั้งหมดเปนสัตวที่อาศัยบนผิวดินใตน้ํา มี
เพียง 2 ชนิด ที่เปนสัตวที่ลอยตามผิวน้ําปะปนในดินตะกอนเปนจํานวนเล็กนอย ฟอแรมมินิเฟอราน้ํากรอยเหลานี้อาศัยในน้ํา
ที่มีระดับความเค็มต่ําไมเกิน 4 ในพันสวน และความลึกไมเกิน 150 เซนติเมตร ฟอแรมมินิเฟอราที่พบในปาชายเลนที่สําคัญ
12 ชนิด ไดแก Arenoparella mexicana, Haplophragmoides wilberti, Miliammina fusca, Ammotium spp., Reophax
spp., Remaneica helgolandica, Trochammina inflata, Trochammina spp., Ammobaculites spp., Lituola sp., Textularia
earlandi และ Tiphotrocha comprimata ซึ่งฟอแรมมินิเฟอราเหลานี้เปนเปลือกชนิดซิลิกา สําหรับเปลือกแคลเซี่ยม
คารบอเนตจะพบนอยมากในปาชายเลน ไดแก Helenina anderseni, Nonion scaphum และ Ammonia beccarii สวนฟอแรม
มินิเฟอราน้ํากรอยที่พบในบริเวณหาดทราย ไดแก Ammonia beccarii, Elphidium spp. และ Pararotalia nipponica โดยมี
เปลือกเปนแคลเซี่ยมคารบอเนต และ พบวาชนิดของเปลือกฟอแรมมินิเฟอรามีความสัมพันธกับดินตะกอนที่อาศัยอยู
ความหลากหลายของฟอแรมมินิเฟอราในบริเวณจังหวัดระนอง และพังงา จะมีคานอย เมื่อเปรียบเทียบกับคาความ
หลากหลายในจังหวัดสตูล
Recent Brackish Foraminifera from Southern Peninsular Thailand
J. Jumnongthai and N. Chotikavanich
Paleontological Section, Geological Survey Division, Department of Mineral Resources,
Rajdhevee, Bangkok 10400

Brackish foraminifera, which are members of the Protozoa, were collected from 39 localities along the
Andaman Sea coast, ranging from Ranong, Phang nga, Phuket, Krabi, Trang to Satun provinces, yielding
54 genera and 92 species. Most were benthonic. Planktonic foraminifera were very rare. They live in low
salinity conditions (not more than 4 parts per thousand) in shallow water. Foraminifera in mangrove
swamps were represented by Arenoparella mexicana, Haplophragmoides wilberti,, Miliammina fusca,
Ammotium spp.,Reophax spp., Remaneica helgolandica, Trochammina inflata, Trochammina spp.,
Ammobaculites spp., Lituola sp., Textularia earlandi and Tiphotrocha comprimata. These species have
an areaceous test. Some species with calcareous tests were found in mangrove swamps, but they were are
very rare.They included Helenina anderseni, Nonion scaphum and Ammonia beccarii. Brackish
foraminifera found in beach sand were represented by Ammonia beccarii, Elphidium spp. and
Pararotalia nipponica. All of them have calcium carbonate tests. Substrate is a factor controlling this
assemblage. Diversities of foraminifera in Ranong and Phang nga are low while those in Satun are high.
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ความหลากหลายของโปรโตซัวในคลองแมขา จังหวัดเชียงใหม
อินทิรา ปรุงเกียรติ (นักศึกษา), อํานาจ โรจนไพบูลย (อาจารยที่ปรึกษา), ธนู มะระยงค (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202

การศึกษาทางดานความหลากหลายของโปรโตซัวในคลองแมขา จังหวัดเชียงใหม ดําเนินงานวิจัยระหวางเดือนธันวาคม 2540
- พฤศจิกายน 2541 จาก 3 สถานี (กอนเขาเขตเมือง ภายในเมือง และกอนออกนอกเมืองเชียงใหม) เนื่องจากระดับน้ําใน
คลองแมขามีความลึกนอยกวา 1 เมตร จึงเก็บน้ําตัวอยางจากบริเวณผิวดิน บริเวณผิวน้ําที่ฝาลอยอยู รวมทั้งพืชน้ํา และเศษ
ซากพืชซากสัตวในแตละสถานีที่กําหนด โปรโตซัวสวนหนึ่งใชจําแนกหมวดหมู อีกสวนหนึ่งนําไปทําสไลดถาวร พบโปรโตซัว
ทั้งสิ้นรวม 104 ชนิด ใน 4 คลาส (class) คือ Ciliata 41 ชนิด, Mastigophora 36 ชนิด, Sarcodina 24 ชนิด และ Suctoria
3 ชนิด โปรโตซัวในคลาส Ciliata, Mastigophora และ Sarcodina พบวามีการกระจายตัวคลายกันทุกเดือนทั้ง 3 สถานีในรอบ
12 เดือน สวนคลาส Suctoria มีการกระจายเพียงสถานีที่ 2 และ 3 เทานั้น คุณภาพน้ําทางดานกายภาพและเคมีที่คลองแมขา
พบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทั้ง 3 สถานีตลอด 12 เดือน น้ําในคลองแมขา จัดเปนแหลงน้ําเสียประเภทที่ 5
(ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537)
Diversity of Protozoa in Mae Kha Canal, Chiang Mai Province
I. Proongkiat (Graduate Student), A. Rojanapaibul (Thesis Advisor), T. Marayong (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202

During December 1997–November 1998, the diversity of protozoan in Mae Kha Canal, Chiang Mai
Province, were investigated. Because of the depth of Mae Kha Canal was lesser than 1 meter, so that the
water samples were collected from soil surface area, upper water level, aquatic-plant and dead animal
parts at 3 fixed stations (above, in, and below the city). One hundred four species of protozoa were
recorded in 4 classes. There were 41 species in class Ciliata, there were thirty-six species of class
Mastigophora, there were twenty-four species of class Sarcodina, lastly three species of class Suctoria. It
was found that protozoan species did not differ in distridution at the 3 stations (class Ciliata, class
Mastigophora and class Sarcodina) for 12 months, but class Suctoria was recovered from station 2 and
station 3. Values were recorded for the BOD (14-24.40 mg/l), DO (0.1-8.50 mg/l), pH (5.45-8.48), total
Fe (0.09-3.52 mg/l), chloride (0.20-8.80 mg/l), and NH3-N (0.2-1.53 mg/l). These values were not
significantly different between the 3 collection stations over the 12 months, classification to be waterpollutated level 5 (Thai Water Pollution Standard level 5).
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ประชาคมสัตวหนาดินขนาดใหญและวิธีเก็บตัวอยางที่เหมาะสม
บริเวณตอนลางของทะเลสาบสงขลาตอนใน ภาคใตของประเทศไทย
เสาวภา อังสุภานิช1, อํานาจ ศิริเพชร1 และ มงคลรัตน เจริญพรทิพย2
1
ภาควิชาวาริชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ สงขลา 90112
2
คณะการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ สงขลา 90112

ในการศึกษาประชาคมสัตวหนาดินขนาดใหญบริเวณตอนลางของทะเลสาบสงขลาตอนใน ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2541กุมภาพันธ 2542 มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความหลากหลายและปริมาณของสัตวหนาดินและวิธีการเก็บตัวอยางสัตวหนาดิน
ที่เหมาะสม พบวามีสัตวหนาดิน 8 ไฟลัม รวม 160 ชนิด (ไมรวม polychaete larvae) ไฟลัมที่พบมากทั้งชนิดและปริมาณ
ไดแก Annelida (58 สปชีส), Crustacea (56 สปชีส) และ Mollusca (23 สปชีส) สวนอีก 5 ไฟลัม ไดแก Nemertea (1
สปชีส), Platyhelminthes (1 สปชีส), Cnidaria (4 สปชีส), Hexapoda (7 สปชีส) และ Chordata (10
สปชีส) สัตวหนาดินที่พบมากและสม่ําเสมอ ไดแก polychaete (Nephtys sp., Ceratoneris burmensis, Namalycastis indica,
Minuspio sp.1, Pseudopolydora kempi และ Prionospio cirrifera) gastropod (สกุล Maginella sp.) pelecypod (สกุล
Macoma sp.) amphipod (Photis longicaudata) และ tanaid (Ctenapseudes sp.) ความแตกตางของปริมาณของสัตวหนาดิน
ระหวางสถานี (926-10,616 ตัว/ตรม.) มีมากกวาระหวางฤดูกาล (1,508-6,155 ตัว/ตรม.) สวนวิธีการเก็บตัวอยางสัตว
หนาดินที่เหมาะสม พบวา จํานวนซ้ําตางกันมีโครงสรางประชาคมสัตวหนาดินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 98.9% และเมื่อ
แสดงผลเปน เดนโดรแกรม ที่ 95% Bray-Curtis similarity พบวาจํานวนซ้ําที่เหมาะสม คือ 7 ซ้ํา ถาที่ 90% Bray-Curtis
similarity เก็บตัวอยางเพียง 3 ซ้ํา แตทําใหไดชนิดสัตวลดลง 26 สปชีส
The Macrobenthic Fauna Community and Optimum Sampling Protocol for the Lower
Part of Inner Songkhla Lake, Southern Thailand
S. Angsupanich1, A Siripech1 and M. Charoenpornthip2
Department of Aquatic Science, Faculty of Natural Resource, Prince of Songkla University,Hat Yai, Songkhla 90112
2
Faculty of Environmental Management, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112

1

An investigation of macrobenthic fauna in the lower part of the Inner Songkhla Lake was conducted from
February 1998 to February 1999. The aims were to determine species diversity and abundance, as well as
an optimum sampling protocol. A total of eight phyla and 160 species (excluding polychaete larvae) were
identified: Annelida (58 species), Crustacea (56 species), Mollusca (23 species), Platyhelminthes (1
species), Cnidaria (4 species), Hexapoda (7 species) and Chordata (10 species). The dominant species
were polychaetes (Ceratoneris burmensis, Namalycastis indica, Minuspio sp. 1, Pseudopolydora kempi
and Prionospio cirrifera), a gastropod (Maginella sp.), a pelecypod (Macoma sp.), an amphipod (Photis
longicaudata), and a tanaid (Ctenapseudes sp.). The difference in the total numbers of benthic fauna
among stations (926-10616 ind. m-2) was larger than that among months (1508-6155 ind. m-2). For
determining the optimum sampling protocol, significant differences were found among macrobenthic
communities for different replications at a significance level of 98.9%. Results showed that, at 95%
Bray-Curtis similarity, 7 grabs were necessary for a representative sample. At 90% Bray-Curtis
similarity, it was found that 3 grabs were necessary for a representative sample, but that 26 rare species
were lost.
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ผลกระทบของการเลี้ยงปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch) ในกระชังตอความหลากหลายของสัตว
หนาดินขนาดใหญ บริเวณบานลางทาเสา ในทะเลสาบสงขลาตอนลาง
กานดา เรืองหนู 1(นักศึกษา), เสาวภา อังสุภานิช 2(อาจารยที่ปรึกษา), ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร 3, สมศักดิ์ มณีพงศ 4 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
คณะการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ สงขลา 90112
2
ภาควิชาวาริชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ สงขลา 90112
3
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง อ.เมือง สงขลา 90000
4
ภาควิชาธรณีศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ. หาดใหญ สงขลา 90112

จากการศึกษาผลกระทบของการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังตอความหลากหลายของสัตวหนาดินขนาดใหญระหวางบริเวณ
ที่มีการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังหนาแนน กับบริเวณใกลเคียงเปนระยะทางออกไป 5, 15, 25, 50 และ 100 เมตร
บริเวณบานลางทาเสา มีพื้นที่ประมาณ 1.6 ตารางกิโลเมตร เก็บตัวอยางทุก 3 เดือน (มิถุนายน 2541 - มีนาคม 2542)
กําหนดจุดเก็บตัวอยาง 3 แนวๆ ละ 6 จุด พบสัตวหนาดิน 7 ไฟลัม รวม 91 ชนิด มวลชีวภาพมีคาเฉลี่ย 299.36
กรัมน้ําหนักเปยก/ตารางเมตร ความชุกชุมมีคาอยูในชวง 4-15,032 ตัว/ตารางเมตร พบสัตวหนาดินในกลุม Tanaidacea
สกุล Ctenapseudes sp. เปนชนิดเดน ผลจากการวิเคราะห Multivariate ไมมีประชาคมสัตวหนาดินที่จุดใดแยกออกไปอยาง
ชัดเจน และจากการวิเคราะหวาเรียนซ (ANOSIM) ของประชาคมสัตวหนาดินพบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 95% นอกจากนั้นเมื่อหาคาสหสัมพันธ (ρw) ระหวางปจจัยสิ่งแวดลอมกับประชาคมสัตวหนาดินในพื้นที่ศึกษา พบวา
มีความสัมพันธสูงสุดกับปจจัยสิ่งแวดลอม 4 ปจจัย ที่ระดับ 71% จากผลการศึกษาคุณภาพน้ํา ตะกอนดิน และสัตวหนาดิน
ไมมีความแตกตางที่ชัดเจนระหวางบริเวณที่มีกิจกรรมการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังหนาแนนกับพื้นที่ใกลเคียง
Effects of Sea Bass, Lates calcarifer (Bloch), Farming on Macrobenthos
Diversity at Ban Lang Tha Sao, the Lower Songkhla Lake
K. Ruangnu1 (Graduate Student), S. Angsupanich2 (Thesis Advisor), Y. Predalumpaburt3, S. Maneepong4(Thesis Co-advisor)
1
Faculty of Environmental Management, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112
2
Department of Aquatic Science, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112
3
National Institute of Coastal Aquaculture, Muang District, Songkhla 90000
4
Department of Earth Science, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112

The objective of this research project was to relate the impact of caged sea bass farming on macrobenthos
diversity in and around the vicinity of an intense sea bass farming area at Ban Lang Tha Sao. Sea bass
cages cover a zone of about 1.6 km2 in this area. Samples were taken at 3-monthly intervals from June
1998 to March 1999 at distances of 0, 5, 15, 25, 50 and 100 m along 3 transect lines. Ninety-one species
belonging to seven phyla were found. Mean biomass was 299.36 gwt m-2. Abundance of macrobenthos
ranged from 4 to 15,032 ind. m-2. The predominant Tanaidaceas species encountered was Ctenapseudes.
The results of multivariate analysis showed a slight separation. No significant differences were found
among macrobenthos communities, at a significance level of 95%, using analysis of similarity
(ANOSIM). It was found that environmental factors and macrobenthos communities showed the highest
correlation value of 0.71 with 4 factors. Macrobenthos did not differ between the area of intense sea bass
farming and with distances of 5, 15, 25, 50 and 100 m.
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ความชุกชุมและความหลากหลายของแอนเนลิดในทะเลหลวงตอนลางและปจจัยสิ่งแวดลอม
มงคลรัตน เจริญพรทิพย1 (นักศึกษา), เสาวภา อังสุภานิช2 (อาจารยที่ปรึกษา), ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร3( อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
คณะการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ สงขลา 90112
2
ภาควิชาวาริชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ สงขลา 90112
3
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง อ.เมือง สงขลา 90000

การศึกษาความชุกชุมและความหลากหลายของแอนเนลิด และปจจัยสิ่งแวดลอมในทะเลหลวงตอนลาง โดยเก็บตัวอยางทุก 2
เดือน ตั้งแตเมษายน 2541 - กุมภาพันธ 2542 จํานวน 9 สถานี (11 ซ้ํา/สถานี) ดวย Tamura’s grab (พื้นที่ 0.05 ตาราง
เมตร) พบโพลีขีต 20 วงศ 44 สกุล 57 ชนิด และไฮรูดิเนีย ซึ่งมีความชุกชุมอยูในชวง 22-2,309 ตัว/ตารางเมตร
มวลชีวภาพอยูในชวง 0.1-15.4 กรัมน้ําหนักเปยก/ตารางเมตร ความชุกชุมและความหลากหลายของชนิด พบต่ําสุดและ
สูงสุดในเดือนกุมภาพันธ และมิถุนายน ตามลําดับ Ceratonereis burmensis, Nephtys sp., Minuspio sp.1, Sigambra
phuketensis, Namalycastis indica, Ficopomatus sp. และ Pseudopolydora kempi พบเปนชนิดเดน จากการจัดกลุม
โครงสรางของแอนเนลิดตามความคลายคลึงกันของสถานีดวย CLUSTER และ MDS สามารถแบงไดเปน 3 กลุม คือ
[สถานี1-2-3-7-8], [4-5] และ [6-9] เมื่อจัดกลุมตามความคลายคลึงกันของเดือน สามารถแบงได 4 กลุม คือ
[เมษายน], [มิถุนายน-สิงหาคม-ตุลาคม], [ธันวาคม] และ [กุมภาพันธ] เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางความชุกชุม
ของแอนเนลิดกับปจจัยสิ่งแวดลอม ดวยโปรแกรม BIOENV พบวาในเชิงสถานีมีความสัมพันธสูงสุดกับ 4 ปจจัย (%Silt
ไนโตรเจนรวมในตะกอนดิน ออกซิเจนที่ละลายน้ํา และอุณหภูมิน้ํา) ที่ระดับ 0.74 ในขณะที่ในเชิงเวลามีความสัมพันธสูงสุด
กับ 5 ปจจัย (%Silt อินทรียคารบอน อินทรียวัตถุ พีเอชตะกอนดิน และอุณหภูมิน้ํา) ที่ระดับ 0.88 วิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางความชุกชุมและมวลชีวภาพของแอนเนลิดดวย ABC plots พบวาสถานี 6 อยูในภาวะปกติ แตเสี่ยงที่จะเกิดมลพิษ
สถานี 9 อยูในภาวะที่มีมลพิษเล็กนอยแลว สวนสถานีอื่นๆ อยูในภาวะปกติ
Annelid Abundance and Diversity in the Lower Thale Luang and its Environmental Factors
M. Charoenpornthip1, S. Angsupanich2 and Y. Predalumpaburt3
Faculty of Environmental Management, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112
2
Department of Aquatic Science, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112
3
National Institute of Coastal Aquaculture, Muang District, Songkhla 90000
1

Annelid samples and environmental data from the Lower Thale Luang were collected by bimonthly
sampling from April 1998 to February 1999 at 9 stations (11 grabs/station) using 0.05 m2 grab samples
(Tamura’s grab). At least 57 polychaete taxa belonging to 44 genera and the hirudinea were found. Total
abundance ranged between 22 and 2,309 individuals/m2 and wet-weight biomass ranged between 0.1 and
15.4 gwt/m2 in the study area. Lowest and highest abundance and species diversity were observed in
February and June respectively. The predominent polychaetes were Ceratonereis burmensis, Nephtys sp.,
Minuspio sp.1, Sigambra phuketensis, Namalycastis indica, Ficopomatus sp. and Pseudopolydora kempi.
CLUSTER and MDS analysis indicated that 3 groups of stations showed similar results and these were
[stations 1-2-3-7-8], [station 4-5] and [station 6-9]. Analysis over time indicated 4 groups: [April], [JuneAugust-October], [December] and [February]. Analysis of annelid abundance data by station using
BIOENV showed the highest correlation value of 0.74 for 4 factors: %Silt, TN, DO, and water
temperature. Analysis by time showed the highest correlation value of 0.88 for 5 factors: %Silt, OC, OM,
pH of sediment and water temperature. Comparison of trends in species biomass and abundance curves
(ABC plots) suggest that station 6 was unpolluted (but marginally polluted), station 9 was weakly
polluted and other stations were unpolluted.
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ความหนาแนนของสัตวหนาดินขนาดเล็กในแหลงอาศัยที่แตกตางกันของเกาะภูเก็ต
สุภาวดี จุลละศร
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

การศึกษาความหนาแนนของสัตวหนาดินขนาดเล็ก โดยเก็บตัวอยางดิน 5 แหง ของเกาะภูเก็ต ไดแก หาดกะตะ (สถานี 1
ทรายละเอียด) หาดไนยาง (สถานี 2 ทรายหยาบ) แหลมพันวา (ดินปะการัง) ปาชายเลนบานปาคลอก (สถานี 4 ดิน
โกงกาง) และหญาทะเลบานปาคลอก (สถานี 5 ดินหญาทะเล) ทุก 3 เดือนในรอบ 1 ป คือ เดือนตุลาคม 2541 (ฤดูฝน)
เดือนมกราคมและเดือนเมษายน 2542 (ฤดูแลง) และเดือนกรกฎาคม 2542 (ฤดูฝน) ผลการศึกษา พบวาดินปะการังมี
ความหนาแนนของสัตวหนาดินขนาดเล็กมากที่สุดเปนอันดับหนึ่ง 7770.0 ตัว/10 ซม.2 รองลงมาเปนดินหญาทะเล ดิน
โกงกาง ทรายละเอียด และทรายหยาบ ตามลําดับ สัตวหนาดินขนาดเล็กที่พบทั้งหมด 21 กลุม Nematodes เปนกลุมสัตวที่มี
มากที่สุดในทุกแหลงอาศัย รองลงมาเปน Harpacticoid copepods สัตวหนาดินขนาดเล็กกลุมอื่นๆ ที่พบ ไดแก Polychaetes,
Oligochaetes, Nemerteans, Turbellarians, Crustacean nauplii, Ostracods, Tardigrades, Kinorhynchs, Amphipods,
Isopods, Tanaidaceans, Cumaceans, Sipunculans, Halacarids, Gastrotrichs, Bivalves, Ciliophorans, Insects และ
Cladocerans นอกจากนี้ ยังพบ Gastropods และ Foraminiferans ดวย การแพรกระจายของสัตวหนาดินขนาดเล็กตามความ
ลึกมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบมากที่สุดที่ลึกเพียง 1 ซม. ปจจัยสภาวะแวดลอม เชน ความเค็ม
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา อุณหภูมิ และความเปนกรด-ดาง อาจไมมีผลตอความหนาแนนของสัตวหนาดินขนาดเล็ก
แตความหนาแนนของสัตวอาจถูกควบคุมโดยขนาดของดินตะกอน อินทรียสารและอาหาร การหนีศัตรู การถูกรบกวน รวมทั้ง
การผสมพันธุ และพบวาฤดูแลงมีความหนาแนนของสัตวหนาดินขนาดเล็กมากกวาฤดูฝน ยกเวนเฉพาะดินโกงกาง
Densities of Meiobenthic Fauna in Various Habitats of Phuket Island
S. Chullasorn
Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University, Bangkapi, Bangkok 10240

During one year, sediment samples were quantitatively collected every 3 months from 5 different
habitats of Phuket Island at Kata Beach (Station 1, fine sands), Naiyang Beach (Station 2, coarse sands),
Cape Panwa (Station 3, coral sediments), Banpaklok (Station 4, mangrove sediments) and Banpaklok
( Station 5, seagrass sediments). Sampling was done during low tide in October 1998 (wet season),
January & April 1999 (dry season) and July 1999 (wet season). The results showed that meiofauna were
most abundant in coral sediments comprising 7770.0 ind./10 cm2, followed by seagrass sediments,
mangrove sediments, fine sands and coarse sands respectively. Meiofaunal densities of every habitat,
except mangrove sediments, in the dry season were higher than in the wet season. Twenty-one groups of
meiofauna were found in the samples. Nematodes were the most dominant group followed by
Harpacticoid copepods. Other groups of meiofauna such as polychaetes, oligochaetes, nemerteans,
turbellarians, crustacean nauplii, ostracods, tardigrades, kinorhynchs, amphipods, isopods, tanaidaceans,
cumaceans, sipunculans, halacarids, gastrotrichs, bivalves, ciliophorans, Insects, cladocerans and
unidentified taxa were also found during the study period. In addition, gastropods and foraminiferans
also occurred in the sediment samples but were excluded from the data. The results showed significant
differences between population densities in stations and between layers of sediments. The highest
densities of meiofauna were found at 1 cm depth. The abundance and diversity of meiofauna seemed not
to be affected by environmental factors, such as salinity, temperature, dissolved oxygen, pH. Grain size,
organic matter content and availability of food, microhabitat, predation, disturbance and reproduction are
possibly the major controlling factors.
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การเปรียบเทียบความหลากหลายของฮารแพคติคอย โคพิพอด ในแหลงหญาทะเล 6 ชนิด
บริเวณบานปาคลอก จังหวัดภูเก็ต โดยเนนศึกษาวงศ Longipediidae
ปรางทิพย ศิลปวิจิตร (นักศึกษา), สุภาวดี จุลละศร (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

ฮารแพคติคอย โคพิพอด เปนสัตวหนาดินขนาดเล็ก ซึ่งมีแหลงอาศัยบริเวณน้ําขึ้น-น้ําลง บริเวณพื้นดินที่มีหญาทะเลปกคลุม
มีบทบาทสําคัญในหวงโซอาหารของแหลงน้ํา และใชเปนดัชนีบงชี้คุณภาพของแหลงน้ําได การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
เปรียบเทียบความหลากหลายของฮารแพคติคอย โคพิพอด โดยเนนศึกษาวงศ Longipediidae ในแหลงหญาทะเล 6 ชนิด
ไดแก Cymodocea rotundata, C. serrulata, Enhalus acoroides, Halodule uninervis และ Halophila ovalis ไดใช
หลอดพลาสติก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.5 ซม. ยาว 10 ซม. เก็บตัวอยางดินขณะน้ําลง โดยกดลงไปในดินลึก 5 ซม. ขนาด
พื้นที่ศึกษา 25x25 ซม2 สุมเก็บ 5 จุด และทําซ้ํา 2 พื้นที่ศึกษา ในบริเวณหญาทะเลแตละชนิด แลวดองตัวอยางดินดวย
ฟอรมาลีน 10% ผสมสียอม Rose Bengal 0.5% การที่ผูวิจัยเนนศึกษาวงศ Longipediidae เนื่องจากมีลักษณะเดนที่ขาคูที่ 2
มีความยาวมากกวาขาคูอื่นๆ และปลายสุดของขาเปนหนามยาว 3 อัน ซึ่งเปนลักษณะที่แตกตางจากฮารแพคติคอย
โคพิพอดวงศอื่นๆ สําหรับในประเทศไทยยังไมมีรายงานการศึกษาการจําแนกชนิดของ Longipedia sp. อยางละเอียด ขอมูล
ที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้สามารถนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อการศึกษาฮารแพคติคอย โคพิพอดวงศอื่นๆ ในประเทศไทย
รวมทั้งเพื่อการจัดการระบบนิเวศหญาทะเลบริเวณบานปาคลอก จังหวัดภูเก็ต ใหสมบูรณตอไป
Comparison of the Diversity of Harpacticoid Copepods in five Seagrass Species at
Banpaklok, Phuket Province, with Special Reference to the Family Longipediidae
P. Silapavijit (Graduate Student), S. Chullasorn (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhumhaeng University, Bangkapi, Bangkok 10240

Harpacticoid copepods appear to be ubiquitous in marine environments, occurring in intertidal zones,
especially in seagrass beds. They play an important role in the food chain and are characterised as
bioindicators in aquatic ecosystems. The purpose of this study is to compare the diversity of harpacticoid
copepods in 5 seagrass species, Cymodocea rotundata, C. serrulata, Enhalus acoroides, Halodule
uninervis and Halophila ovalis, at Banpaklok, Phuket Province, with emphasis on the family
Longipediidae. The second leg is characteristic of this family with the endopod distal segment being
extremely elongate and with strong spines. The species diversity of Longipedia in Thailand has not yet
been absolutely determined. The results from this study will be used to manage the seagrass communities
at Banpaklok and as a database for further research.
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การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของกลุมสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญบริเวณหาดทรายของจังหวัดระยอง
วาสนา พรรณเทวี (นักศึกษา), ธรรมศักดิ์ ยีมิน (อาจารยที่ปรึกษา), สุทัศน สุบินประเสริฐ (อาจารยที่ปรึกษารวม)
กลุมวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ บริเวณเขตน้ําขึ้น-น้ําลงของหาดทราย ที่มีปจจัย
สิ่งแวดลอมแตกตางกัน 4 แหง ไดแก ปากน้ําประแสร หาดแมพิมพ หาดแมรําพึง และหาดตะกวน ตั้งแตธันวาคม 2541กรกฎาคม 2543 โดยมุงเนนที่การศึกษาโครงสรางของประชาคมสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ รูปแบบการแพรกระจาย
ความหนาแนนของประชากร องคประกอบของชนิด ความหลากหลายของชนิด และความแปรปรวนตามฤดูกาล ผลการศึกษา
พบวาโครงสรางของประชาคมสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญแปรผันตามแรงกระทําของคลื่น อิทธิพลจากน้ําจืด ผลกระทบจาก
อุตสาหกรรม และกิจกรรมจากการทองเที่ยว องคประกอบของชนิดสัตวทะเลหนาดินแตกตางกันในแตละหาด ยกเวนที่หาด
แมพิมพและหาดแมรําพึง มีองคประกอบของชนิดสัตวหนาดินที่คลายคลึงกัน การแพรกระจายและความชุกชุมของกลุมสัตว
ทะเลหนาดินขนาดใหญมีความแปรปรวนมากตามเวลาและสถานที่ ซึ่งความแปรปรวนตามเวลาของประชากรสวนหนึ่งเปนผล
มาจากอัตราการทดแทนประชากรของสัตวทะเลหนาดิน และการรบกวนจากการกระทําของมนุษย เชน กิจกรรมจากการ
ทองเที่ยว และการเก็บหอยเสียบของคนในทองถิ่น โดยพบไดอยางเดนชัดในหอยเสียบ Donax faba บริเวณหาดแมรําพึง
Temporal Changes in Macrobenthos Communities on Sandy Shores of Rayong Province
W. Phantewee (Graduate Student), T. Yeemin (Thesis Advisor), S. Subinprasert (Thesis Co-Advisor),
Marine Biodiversity Research Group, Department of Biology, Faculty of Science,
Ramkhamhaeng University, Bangkapi, 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 study focused on macrobenthos and included
zonation patterns, population density, species composition, species diversity and seasonal variation.
Community stucture of macrobenthos varied with exposure to wave action, fresh water, and industrial
and tourism activities. Species composition differed between study sites, except between Haad Maepim
and Haad Maerampeung. Variation in the distribution and abundance of macrobenthos and in
environmental factors existed at different temporal and spatial scales. Changes in population density
were correlated with recruitment rates and anthropogenic disturbances, i. e., tourism activities and
harvesting of a bivalve, Donax faba, by local people, especially at Haad Maerampeung.
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การสืบพันธุของฟองน้ํา Petrosia sp. (Porifera: Demospongiae: Haplosclerida: Petrosiidae)
บริเวณกลุมปะการังอาวไทยตอนใน
สายประทีป อาษา (นักศึกษา), ธรรมศักดิ์ ยีมิน (อาจารยที่ปรึกษา)
กลุมวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

การศึกษาการสืบพันธุแบบอาศัยเพศและนิเวศวิทยาของฟองน้ําทะเล Petrosia sp. ที่เกาะคางคาว และเกาะนก บริเวณ
อาวไทยตอนใน ชวงเดือนธันวาคม 2540 - เมษายน 2544 พบวาฟองน้ําสวนใหญเจริญบนปะการังกอน Porites lutea และ
มีรูปแบบการแพรกระจายเปนหยอม จากการศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุของฟองน้ําชนิดนี้ โดยเก็บตัวอยางฟองน้ําที่ทํา
เครื่องหมายไวทุกเดือน แลววิเคราะหเนื้อเยื่อดวยวิธีทางไมโครเทคนิคในหองปฎิบัติการ พบวาฟองน้ําชนิดนี้เปนกะเทยและ
ออกลูกเปนตัว ฟองน้ําจากทั้งสองบริเวณมีรูปแบบการพัฒนาเซลลสืบพันธุคลายกันโดยพบ spermatic cysts, oocytes,
embryos และตัวออน ในชวงเดือนธันวาคม 2540-เมษายน 2541 การเกิดปรากฏการณปะการังฟอกขาวที่รุนแรงในอาวไทย
ชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2541 มีผลทําใหไมพบเซลลสืบพันธุและตัวออนในทุกตัวอยางที่ศึกษาในชวงเดือนฑฤษภาคม
-ตุลาคม 2541 ฟองน้ําจากบริเวณเกาะนกมีความดกของตัวออนมากกวาจากเกาะคางคาว จากการสังเกตในบอเพาะเลี้ยง
พบวาตัวออน parenchymella จะถูกปลอยในชวงเชา โดยสวนใหญเกาะบนกอนปะการัง Porites lutea ที่มีชีวิต
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยของฟองน้ํา Petrosia sp. ที่เกาะนก (0.7 ลูกบาศกเซนติเมตร/วัน) มากกวาที่เกาะคางคาว
(0.6 ลูกบาศกเซนติเมตร/วัน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อัตราการตายเฉลี่ยของฟองน้ํา Petrosia sp. ที่เกาะนก
(0.9 ลูกบาศกเซนติเมตร/วัน) มากกวาที่เกาะคางคาว (0.8 ลูกบาศกเซนติเมตร/วัน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผล
การศึกษานี้นําไปสูความกาวหนาขององคความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิตและการจัดจําแนกชนิดของฟองน้ําทะเล
Reproduction of a Sponge, Petrosia sp. (Porifera: Demospongiae: Haplosclerida:
Petrosiidae) in Coral Communities of the Inner Gulf of Thailand
S. Asa (Graduate Student), T. Yeemin (Thesis Advisor)
Marine Biodiversity Research Group, Department of Biology, Faculty of Science,
Ramkhamhaeng University, Bangkapi, Bangkok 10240

Sexual reproduction and ecology of a marine sponge, Petrosia sp., were studied at Khang Khao Island
and Nok Island, the inner Gulf of Thailand from December 1997 to April 2001. The sponge grew mostly
on a dominant massive coral, Porites lutea, and showed an obvious clumped dispersion. The
reproductive biology of Petrosia sp. was examined by monthly sampling of marked individuals for
histological analysis in the laboratory. Petrosia sp. was a hermaphroditic brooder. Its gamete
development from the two study sites showed the same pattern. Spermatic cysts, oocytes, embryos and
larvae were found from December 1997 to April 1998. The severe coral bleaching phenomenon that
occurred in the Gulf of Thailand during April and May 1998 resulted in the disappearance of gametes
and larvae in all samples collected from May to October 1998. The fecundity was higher in the sponge
from Nok Island. Release of parenchymella larvae was observed in the morning in aquaria. Most larvae
settled on live colonies of Porites lutea. The average growth rate of Petrosia sp. at Nok Island (0.7
cm3/day) was significantly higher than that at Khang Khao Island (0.6 cm3/day). Average mortality rate
of Petrosia sp. at Nok Island (0.9 cm3/day) was also higher than that at Khang Khao Island (0.8
cm3/day). Results from the present study assists current debates concerning life history strategies and
taxonomy in marine sponges.
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การศึกษานิเวศวิทยาของพรมทะเล Palythoa sp. (Anthozoa: Zoanthidea) ในสภาพแวดลอมที่มีความขุน
นภาลัย จันทรักษ (นักศึกษา), ธรรมศักดิ์ ยีมิน (อาจารยที่ปรึกษา)
กลุมวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

การศึกษานิเวศวิทยาของพรมทะเล Palythoa sp. บริเวณเกาะคางคาว จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยูในสภาพแวดลอมที่มีความขุนสูง
ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2543 พรมทะเลมีบทบาทสําคัญในความสัมพันธแบบแกงแยงกับสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง ซึ่งสามารถ
เจริญเติบโตขึ้นคลุมทับสิ่งมีชีวิตอื่นไดดี เนื่องจากเติบโตเร็วและสามารถสืบพันธุไดทั้งแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ มี
ความสามารถในการเก็บกักตะกอนบนผิวหนาของโคโลนีและภายในชั้น mesoglea การศึกษานี้มุงเนนศึกษาความสามารถใน
การเก็บกักตะกอน อัตราการเจริญเติบโต อัตราการตาย และนิเวศวิทยาการสืบพันธุของพรมทะเล Palythoa sp. ผลการศึกษา
ในเบื้องตนพบวาพรมทะเลสามารถเก็บกักตะกอนอนินทรียไวใน mesoglea ประมาณ 2,377.04 กรัม/ตารางเมตร คิดเปน
รอยละ 72.43 ของน้ําหนักแหง ตะกอนที่สะสมอยูบนผิวหนาของโคโลนีประมาณ 154.18 กรัม/ตารางเมตร อัตราการ
เจริญเติบโตในชวงเวลาที่ทําการศึกษา (สิงหาคม 2543 – มกราคม 2544) ประมาณ 1.97 เซนติเมตร/เดือน พรมทะเล
นาจะมีบทบาทสําคัญมากตอการเปลี่ยนแปลงของปริมาณหินปูนบริเวณกลุมปะการังในอาวไทยตอนใน
Ecology of Palythoa sp. (Anthoazoa: 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,
Bangkapi, Bangkok 10240

The ecology of Palythoa sp. (Anthoazoa : Zoanthidea) in a turbid environment at Khang Khao Island,
Chonburi Province, has been studied since June 2000. Palythoa sp. 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. Palythoa sp. can assimilate
sediment on the colony surface and in mesoglea. The present study concentrates on determining the
ability of Palythoa sp. to assimilate sediment, as well as on determining the growth rate, mortality rate
and reproductive ecology of this species. Preliminary results showed that Palythoa sp. assimilated
inorganic sediment in mesoglea at about 2,377.04 g/m2 or 72.43% of its dryweight. Accumulated
sediment on the colony surface was approximately 154.18 g/m2. Mean growth rate of Palythoa during
the study period, August 2000 to January 2001, was 1.97 cm/month. Palythoa may play a significant role
in the carbon budget of coral communities in the inner Gulf of Thailand.
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นิเวศวิทยาประชากรของเมนทะเล Diadema setosum บริเวณกลุมปะการังในอาวไทย
จําเริญ บัวเรือง (นักศึกษา), ธรรมศักดิ์ ยีมิน (อาจารยที่ปรึกษา), สุทัศน สุบินประเสริฐ (อาจารยที่ปรึกษารวม)
กลุมวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

เมนทะเล Diadema setosum มีความสําคัญมากทั้งในแงบทบาททางนิเวศวิทยาในแนวปะการัง ดัชนีบงชี้คุณภาพสิ่งแวดลอม
ในทะเล และมีศักยภาพสูงในการนําไขมาเปนอาหาร เมนทะเล D. setosum เปนสิ่งมีชีวิตชนิดเดนซึ่งสามารถพบไดทั่วไปใน
บริเวณกลุมปะการังในอาวไทยตอนใน และอาวไทยฝงตะวันออก จากการศึกษาขนาดและความหนาแนนประชากรเมนทะเล
D. setosum บริเวณกลุมปะการังเกาะคางคาว จังหวัดชลบุรี และเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ซึ่งเริ่มศึกษาตั้งแตเดือนมิถุนายน
2543 พบวาเมนทะเล D. setosum บริเวณกลุมปะการังเกาะคางคาว มีขนาดเสนผาศูนยกลางเฉลี่ย 4.32 ซม. ในขณะที่
เมนทะเล D. setosum จากบริเวณกลุมปะการังเกาะเสม็ด มีขนาดเสนผาศูนยกลางเฉลี่ยสูงถึง 7.36 ซม. แตความหนาแนน
ของประชากรเมนทะเลที่เกาะคางคาวมีมากกวา คือ มีความหนาแนนของประชากรเมนทะเลมากถึง 10.85 ตัว/ตารางเมตร
สวนเกาะเสม็ดมีความหนาแนนประชากรเฉลี่ยเพียง 3.53 ตัว/ตารางเมตร คาเฉลี่ย gonad index ของเมนทะเล D. setosum
บริเวณเกาะคางคาว และเกาะเสม็ดมีคา 12.70 และ 15.15 ตามลําดับ การวิจัยดานพลวัตรประชากรของเมนทะเลชนิดนี้
จะดําเนินการอยางตอเนื่องจนถึงเดือนพฤษภาคม 2545
Population Ecology of a Sea Urchin, Diadema setosum, from Coral Communities
in the Gulf of Thailand
J. Buaruang (Graduate Student), T. Yeemin (Thesis Advisor), S. Subinprasert (Thesis Co-advisor)
Marine Biodiversity Research Group, Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University,
Bangkapi, Bangkok 10240

The sea urchin, Diadema setosum, is a very important species because of its ecological role in coral reefs,
its use as a bioindicator of the state of the marine environment and the high potential of its eggs for
human consumption. D. setosum is a dominant species in coral communities, especially in the inner and
the eastern Gulf of Thailand. Population density and size-frequency distribution of
D. setosum have been studied in coral communities of Khang Khao Island, Chonburi province, and
Samet Island, Rayong province, since June 2000. Mean test diameter of D. setosum at Khang Khao
Island was 4.32 cm while that at Samet Island was 7.36 cm. Mean population density of D. setosum at
Khang Khao Island was 10.85 individuals/m2 whereas that at Samet Island was only 3.53 individuals/m2.
Average values of the gonad index of D. setosum at Khang Khao Island and Samet Island were 12.70 and
15.15, respectively. Studies on the population dynamics of D. setosum will be continued until May 2002.

183

บทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 5
8-11 ตุลาคม 2544 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

การกรอนทางชีวภาพโดยเมนทะเลชนิด Diadema setosum ในกลุมปะการังเกาะคางคาว
บริเวณอาวไทยตอนใน
นิสิต เรืองสวาง (นักศึกษา), ธรรมศักดิ์ ยีมิน (อาจารยที่ปรึกษา)
กลุมวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหอัตราการกรอนทางชีวภาพโดยเมนทะเลชนิด Diadema setosum ของกลุมปะการัง
เกาะคางคาว บริเวณอาวไทยตอนใน โดยใชวิธี acidification method ตลอดจนศึกษารูปแบบการแพรกระจายและการ
เปลี่ยนแปลงประชากรของเมนทะเลชนิด D. setosum โดยใชวิธีการสุม quadrat ในชวงเดือนกุมภาพันธ มิถุนายน และ
พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ผลการศึกษาพบวารูปแบบการแพรกระจายและความหนาแนนของเมนทะเล D. setosum ตลอดชวง
ระยะเวลาที่ศึกษามีแนวโนมที่เหมือนกัน โดยในบริเวณเขตที่ตื้นจะพบเมนทะเล D. setosum แพรกระจายอยูหนาแนนกวา
บริเวณเขตปะการัง และเขตที่ลึก ตามลําดับ โดยมีคาอยูในชวงระหวาง 0.4-11.8 ตัว/ตารางเมตร อัตราการกรอนของ
ปะการังตลอดชวงระยะเวลาที่ศึกษามีคาอยูในชวงระหวาง 0.34-1.43 กรัมหินปูน/ตัว/วัน ซึ่งเมื่อคํานวณหาอัตราการกรอน
ตอพื้นที่พบวามีคาอยูในชวงระหวาง 1.64-5.5 กิโลกรัมหินปูน/ตารางเมตร/ป บริเวณเขตที่ตื้น จะมีอัตราการกรอนมาก
ที่สุดโดยมีความหนาแนนของเมนทะเลเปนปจจัยที่สําคัญ ปรากฏการณปะการังฟอกขาวที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงเปนครั้งแรกใน
อาวไทยในชวงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2541 เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเพิ่มขึ้นของประชากรเมนทะเลชนิด
D. setosum และเปนเหตุใหอัตราการกรอนทางชีวภาพของปะการังในชวงเวลาดังกลาวมีคาสูง ผลการศึกษาในครั้งนี้สรุปวา
อัตราการกรอนทางชีวภาพโดยเมนทะเลชนิด D. setosum มีคาอยูในระดับเดียวกันกับผลการศึกษาที่ผานมาในหลายบริเวณ
ของโลก
Bioerosion by a Sea Urchin, Diadema setosum, in a Coral Community
at Khang Khao Island in the Inner Gulf of Thailand
N. Ruengsawang (Graduate Student), T. Yeemin (Thesis Advisor)
Marine Biodiversity Research Group, Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University,
Bangkapi, Bangkok 10240

The aims of this study were to estimate bioerosion rates by the sea urchin, Diadema setosum, in coral
communities and to examine distribution patterns and population changes of this sea urchin at Khang
Khao Island, located in the Inner Gulf of Thailand. Distribution patterns and population changes were
determined using random quadrats in February, June and November 1998. Distribution patterns and
population densities of D. setosum during the study periods showed the same trend. The highest
population density was found in the shallowest zone, followed by the coral zone and the deepest zone.
Population densities were in the range of 0.4 to 11.8 individuals/m2. Bioerosion rates were determined
using the acidification method and were in the range of 0.34 to 1.43 g CaCO3/individual/day or 1.64 to
5.5 kg CaCO3/m2/year. The highest bioerosion rates were found in the shallowest zones and were mainly
due to high population density. The first severe coral bleaching event in the Gulf of Thailand, during
April and May 1998, was a factor that resulted in increased population densities of D. setosum and,
consequently, in enhanced bioerosion rates during that period. Bioerosion rates by D. setosum obtained
during the present study were in the same range as those reported by previous workers.
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การถูกทําลายของปะการังจากการทองเที่ยว และการฟนตัวในระยะสั้น
บริเวณเกาะลานและเกาะริ้น จังหวัดชลบุรี
กิตติโชติ งามประสิทธิ1์ (นักศึกษา), สุรพล สุดารา2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
สหสาขาวิชาวิทยาศาสตรสภาวะแวดลอม คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

จากการสํารวจกลุมปะการังที่บริเวณเกาะลาน และเกาะริ้น จังหวัดชลบุรี โดยวิธี Line intercept transect เพื่อศึกษาความ
สมบูรณ และความเสียหายของปะการังที่เกิดขึ้นในแตละชวงเวลา การถูกทําลายเพราะสมอเรือ จํานวนเรือและนักทองเที่ยว
และการฟนตัวของปะการัง ภายในระยะเวลา 1 ป ปริมาณความเสียหายของปะการังที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 1 ป แตละบริเวณ
มีความแตกตางกัน โดยเกาะลานเขตน้ําตื้นมีความเสียหายมากที่สุด คือ รอยละ 1.82 ของพื้นที่ปะการังมีชีวิตปกคลุม
รองลงมาเปนเกาะริ้นเขตน้ําตื้น เกาะลานเขตน้ําลึก และเกาะริ้นเขตน้ําลึก โดยมีความเสียหาย รอยละ 1.42, 1.01 และ 0.64
ของพื้นที่ปะการังมีชีวิตปกคลุม ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากความแตกตางในเรื่องของกิจกรรมการดําน้ํา จํานวนเรือและ
นักทองเที่ยว และชวงเวลาในการใชพื้นที่เปนสําคัญ การทิ้งสมอเรือในบริเวณปะการัง มีโอกาสทิ้งโดน หรือเกี่ยวติดปะการัง
ไดสูงถึงรอยละ 25 ของจํานวนครั้งที่มีการทิ้งสมอ ในทั้งสองบริเวณ โดยทําใหเกิดบาดแผลกับปะการัง ตอการทิ้งสมอโดน
ปะการังเฉลี่ยแตละครั้งเทากับ 23.95 ตร.ซม. ที่บริเวณเกาะลาน และ 11.56 ตร.ซม. ที่บริเวณเกาะริ้น การฟนตัวของโค
โลนีปะการังที่เสียหายและแตกหัก มีไมถึงรอยละ 10 ของพื้นที่ปะการังที่สูญเสียไปในแตละบริเวณ สําหรับการฟนตัวโดยรวม
ของบริเวณปะการังทั้งหมด คิดจากปริมาณปะการังมีชีวิตปกคลุมที่เพิ่มขึ้น ถือไดวานอยมากเมื่อเทียบกับที่ปริมาณถูกทําลาย
ไปในชวงเวลาเดียวกัน
Coral Damaged by Tourism and its Short-Term Recovery at Lan and Rin Islands,
Chonburi Province
K. Ngamprasiti1 (Graduate Student), S. Sudara, Assist. Prof. Ph.D. 2 (Thesis Advisor)
Inter-Departmental Program in Environmental Science, Faculty of Science, Chulalongkorn
University,Phatumwan, Bangkok 10330
2
Marine Science Department, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330
1

A survey of coral communities was conducted at Lan and Rin Islands, Chonburi province, Thailand. By
using a line intercept transect technique, investigations were made of coral abundance, coral damage in
certain periods, numbers of boats and tourists, and impact of anchoring on coral and coral recovery
within one year. Data were recorded and comparisons of coral conditions between each site were made.
Annual coral damage was different within each area. Lan Island’ s shallow water showed the highest
coral damage, 1.82 % of live coral cover. Rin Island’s shallow water, Lan Island’s deep water and Rin
Island’s deep water had damage to 1.42, 1.01 and 0.64 % of live coral cover, respectively. Probably these
differences were the results of differences in diving activities, numbers of boats and tourists, and time
spent utilizing the areas. As much as 25% of anchors caused damage by breaking or scratching coral in
both coral areas. The damage averaged 23.95 cm2 per anchor at Lan Island and 11.56 cm2 per anchor at
Rin Island. In both areas, recovery of damaged and broken coral colonies was less than 10% of the total
coral damaged. This may be because the amount of damaged reef that had recovered was much less than
the amount of damaged coral cover in each area, within the same period.
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การสืบพันธุของปะการังออน Cladiella tuberosa Texier-Durivault
(Cnidaria: Anthozoa: Alcyonacea) ในกลุมปะการังอาวไทยตอนในและอาวไทยฝงตะวันออก
ปานหทัย นพชินวงศ (นักศึกษา), ธรรมศักดิ์ ยีมิน (อาจารยที่ปรึกษา), สุทัศน สุบินประเสริฐ (อาจารยที่ปรึกษารวม)
กลุมวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

ปะการังออนเปนองคประกอบที่มีความสําคัญในกลุมปะการังในอาวไทย โดยไดศึกษาการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของปะการัง
ออน Cladiella tuberosa Texier-Durivault ในกลุมปะการังของเกาะคางคาว จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยูบริเวณอาวไทยตอนใน และ
ที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง บริเวณอาวไทยฝงตะวันออก ชวงเดือนกันยายน 2541 - กันยายน 2543 โดยเก็บตัวอยางโคโลนี
ที่ทําเครื่องหมายไวทุกเดือน และวิเคราะหเนื้อเยื่อดวยวิธีทางไมโครเทคนิคในหองปฏิบัติการ พบวาปะการังออน C. tuberosa
มีการแยกเพศโดยแยกเปนโคโลนีเพศผูแ ละโคโลนีเพศเมีย จากการเก็บตัวอยางในแตละครั้งพบวา เซลลไขมีการพัฒนาหลาย
ระยะในโพลิปเดียวกัน เซลลไขที่พัฒนาเต็มที่จะมีขนาด 500-625 μm ความดกของไขในแตละโพลิปมีความแปรปรวนมาก
เซลลสืบพันธุเพศผูจะเริ่มพัฒนาใกลชวงที่มีการปลอยเซลลสืบพันธุ โดย C. tuberosa จะปลอยเซลลสืบพันธุในชวงเดือน
กรกฎาคม-ตุลาคม ปรากฏการณปะการังฟอกขาวอยางรุนแรงที่เกิดขึ้นในอาวไทยชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2541
สงผลใหการสรางเซลลสืบพันธุของปะการังออน C. tuberosa หยุดชะงักเปนเวลาหลายเดือน นอกจากนี้ ยังสังเกตเห็นการตาย
เปนบางสวนของโคโลนีปะการังออนอยางชัดเจน รูปแบบการฟนตัวในการพัฒนาอวัยวะสรางเซลลสืบพันธุของปะการังออน
จากทั้งสองบริเวณมีความแตกตางกันอยางชัดเจน เนื่องจากปจจัยสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน เชน ความขุน อัตราการ
ตกตะกอน และโครงสรางประชากร
Reproduction of a Soft Coral, Cladiella tuberosa Texier-Durivault, (Cnidaria:
Anthozoa: Alcyonacea) in Coral Communities of the Inner and the Eastern Gulf of Thailand
P. Nopchinwong (Graduate Student), T. Yeemin (Thesis Advisor), S. Subinprasert (Thesis Co-advisor)
Marine Biodiversity Research Group, Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University,
Bangkapi, Bangkok 10240

The alcyonacean is a very important member of coral communities in the Gulf of Thailand. Sexual
reproduction of the soft coral, Cladiella tuberosa Texier-Durivault, was studied in coral communities of
Khang Khao Island, Chonburi Province, in the Inner Gulf of Thailand, and Samet Island, Rayong
Province, in the Eastern Gulf of Thailand, from September 1998 to September 2000. Monthly sampling
of tagged colonies and microtechnique analyses of histological samples in the laboratory were carried
out. C. tuberosa was a gonochoric species with separate male and female colonies. Several
developmental stages of oocytes were found in each sampling period. Mature oocytes of C. tuberosa
were 500-625 μm in diameter. Fecundity varied greatly in each polyp. Spermatocytes began to develop
near the spawning period. Spawning events of C. tuberosa occurred in the period July to September. The
severe coral bleaching phenomenon that occurred in the Gulf of Thailand in April and May 1998
interrupted gametogenesis of C. tuberosa for several months. Moreover, partial mortality of several
colonies was recorded. Recovery patterns of gonadal development of the soft corals between the two
study sites were completely different because of different environmental factors, such as turbidity,
sedimentation rate and population structure.
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การศึกษาฤดูกาลการสืบพันธุของปะการังแข็งบริเวณเกาะภูเก็ต
ทนงศักดิ์ จันทรเมธากุล1 (นักศึกษา), หรรษา จรรยแสง2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ สงขลา 90112
2
สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเลจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง ภูเก็ต 83000

ศึกษาฤดูกาลการสืบพันธุในปะการังแข็งทั้งหมด 12 ชนิด บนแนวปะการังบริเวณเกาะภูเก็ต ระหวางเดือนมีนาคม 2543 เมษายน 2544 โดยตรวจสอบสภาพความสุกของไขทั้งในแนวปะการังและในหองปฏิบัติการ เก็บตัวอยางปะการังจาก
แนวปะการังในธรรมชาติชนิดละ 10 โคโลนี มาศึกษาภายในตูทดลอง บันทึกชวงเวลา พฤติกรรมในการปลอยเซลลสืบพันธุ
พบปะการังชนิด Goniastrea aspera, G. pectinata, G. retiformis, Favites halicora, F. abdita, Platygyra sinensis และ
Favia pallida ปลอยเซลลสืบพันธุในชวงเดือนกุมภาพันธ - เมษายน ปะการังชนิด Acropora pulchra ปลอยเซลลสืบพันธุ
ในชวงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม A. formosa และ A. austera ปลอยเซลลสืบพันธุในเดือนพฤศจิกายน ปะการังชนิด Pectinia
paeonia และ Mycedium elephantotus ปลอยเซลลสืบพันธุในชวงเดือนธันวาคม ปะการังทุกชนิดที่ศึกษาปลอยเซลลสืบพันธุ
หลังดวงอาทิตยตกดิน 2-3 ชั่วโมง โดยสวนมากปลอยเซลลสืบพันธุประมาณ 1-7 วัน ในชวงขางแรมหลังจากดวงจันทร
เต็มดวง ยกเวนปะการังชนิด A. austera ที่ปลอยเซลลสืบพันธุในชวงขางขึ้น
A Study of the Spawning Season of Scleractinian Corals at Phuket Island, Thailand
1

T. Chanmetakul1 (Graduate Student), H. Chansang2 (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Songkhla University, Had Yai District, Songkla 90112
2
Phuket Marine Biological Center, Maeung District, Phuket 83000

The spawning season was studied for 12 species of scleractinian corals at Phuket Island from March
2000 to April 2001. Maturation of coral eggs was observed in situ. In addition, 10 colonies of each
species were transferred to the laboratory for observation of spawning time and behavior. It was found
that Goniastrea aspera, G. pectinata, G. retiformis, Favites halicora, F. abdita, Platygyra sinensis and
Favia pallida spawned during February to April; Acropora pulchra spawned during August to October;
A. formosa and A. austera spawned in November; and Pectinia paeonia and Mycedium elephantotus
spawned in December. All species spawned 2 to 3 hours after sunset. The majority of species spawned
during the week following a full moon, except for A. austera, which spawned in a new moon period.
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โครงสรางประชาคมของปะการังบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย
ทรงวุฒิ จันทะรัง (นักศึกษา), วิภูษิต มัณฑะจิตร (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาวาริชศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง ชลบุรี 20131

การศึกษาโครงสรางประชาคมของปะการังแข็ง แนวปะการังในภาคตะวันออกของประเทศไทย รวม 6 พื้นที่ 21 แนว โดยใช
quadrat ขนาด 1x10 ม.2 จํานวน 4 ซ้ํา ประเมินโครงสรางชุมชนของปะการังแข็ง พบปะการังแข็งรวมทั้งหมด 65 ชนิด จาก 32
สกุล 13 วงศ พบวาวงศ Faviidae มีปะการังแข็งที่มีจํานวนชนิดมากที่สุด มี 21 ชนิด และวงศ Acropridae พบ 13 ชนิด จาก
ปะการังทั้งหมด 65 ชนิด พบวามีปะการังเพียง 16 ชนิด จาก 14 สกุล 6 ตระกูล ที่พบอยูในทุกพื้นที่ๆ ผลการวิเคราะหความ
แตกตางขององคประกอบชนิดระหวางแนวประการังดวย Canonical Discriminant Analysis พบวาเมื่อพิจารณาการครอบคลุม
พื้นที่ปะการังมี 12 ชนิด มีความแตกตางระหวางแนวประการัง และเมื่อพิจารณาจํานวนโคโลนีพบวามี 7 ชนิด ที่แตกตางระหวาง
แนวปะการัง จํานวนชนิดของปะการังที่พบในแตละแนวปะการังมีความแปรผันอยูในชวง 10-30 ชนิด แตแนวโนมแสดงใหเห็น
วา reef flat พบปะการังมากชนิดกวา reef slope ทั้งนี้ Porites lutea (Poritidae) เปนปะการังแข็งชนิดเดนที่สุดเพียงชนิดเดียวที่
พบทุกแนวปะการัง แตมีแนวโนมในการปกคลุมพื้นที่ลดลงจากตอนในสูตอนนอก ในขณะที่จํานวนโคโลนีมีจํานวนไมแตกตางกัน
แสดงใหเห็นโครงสรางประชากรของปะการังชนิดนี้ที่แตกตางกันในแตละพื้นที่
Community Structure of Scleractinia Coral on the East Coast of Thailand
S. Chantrarung (Graduate Student), V. Manthachitra (Thesis Advisor)
Department of Aquatic Science, Faculty of Science, Burapha University, Muang District, Chonburi 20131

Community structure of hard corals was investigated in 21 reefs along the east coast of Thailand. Data
were collected using 4 replicates of 1 x 10 m2 quadrats. A total of 65 coral species belonging to 32
genera and 13 families were recorded. Faviidae dominated this assemblage in terms of species richness
with 21 species recorded. Acroporidae were the next most species-rich with 13 species. Among the 65
species, 16 species belonging to 14 genera and 6 families were found at all reefs. Canonical Discriminant
Analysis indicated differences in species composition within the study area. In terms of area cover, 12
species
differed
among
reefs.
Furthermore,
the
number
of
colonies
of
7 species was different between reefs. It was clear that reef slopes had more species, numbers of colonies
and area cover when compared with reef flats. Porites lutea was the most dominant species in all reefs.
However, Porites lutea, in terms of area cover, declined from inner to outer parts while the number of
colonies did not differ. This result suggests that there are different population structures of Porites lutea
within this area.
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ความหลากหลายของชนิดและความชุกชุมของแมงกระพรุนในกลุม Rhizostome ไฟลัม Cnidaria บริเวณ
ชายฝงจังหวัดชลบุรีและเพชรบุรี
นนทิวิชญ ตัณฑวณิช (นักศึกษา), อัจฉราภรณ เปยมสมบูรณ (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

แมงกะพรุนเปนสิ่งมีชีวิตที่มีความสําคัญตอระบบหวงโซอาหารในทะเล เนื่องจากเปนอาหารของสัตวน้ําหลายชนิดและเปนผู
ลาที่มีบทบาทสําคัญตอปริมาณแพลงกตอนสัตวและกลุมประชากรปลา
นอกจากนั้นแมงกะพรุนจัดเปนสัตวน้ําเศรษฐกิจ
เนื่องจากสามารถนํามาบริโภคทั้งภายในประเทศและสงออกตางประเทศ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความ
หลากหลายในเชิงชนิด และปริมาณของแมงกะพรุนในกลุม Rhizostomeae บริเวณชายฝงจังหวัดชลบุรี และเพชรบุรีซึ่งเปน
ตัวแทนของชายฝงดานตะวันออก และตะวันตกของอาวไทยตอนใน โดยทําการเก็บตัวอยางทั้งหมด 13 เดือน ตั้งแตเดือน
ธันวาคม 2542 - ธันวาคม 2543 โดยใชเรืออวนรุน นําตัวอยางที่ไดมาจําแนกชนิดโดยใชลักษณะภายนอก เชน bell shape,
bell surface, mouth arms, filaments และ clubs จากการศึกษาพบแมงกะพรุนทั้งหมด 7 ชนิด ไดแก Cassiopea
andromeda, Casssipea ornata, Rhopilema esculenta, Lobonema smithii, Cephea cephea, Acromitus flagellatus และ
Acromitus hardenbergi โดยพบแมงกะพรุนที่จัดเปนสัตวน้ําเศรษฐกิจ คือ แมงกะพรุนหนัง (Rhopilema esculenta) บริเวณ
ชายฝงจังหวัดชลบุรีเปนสวนมาก และพบแมงกะพรุนลอดชอง (Lobonema smithii) บริเวณชายฝงจังหวัดเพชรบุรีเทานั้น
นอกจากนั้น พบปริมาณแมงกะพรุนมากที่สุดในเดือนมีนาคมที่จังหวัดชลบุรี และเดือนพฤศจิกายนที่เพชรบุรี
Species Diversity and Abundance of Rhizostome Scyphozoans (Phylum Cnidaria)
along the Coast of Chon Buri and Phetchaburi Provinces
N. Tandavanitj (Graduate Student), A. Piumsomboon (Thesis Advisor)
Department of Marine Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Patumwan, Bangkok 10330

Scyphozoans, including rhizomedusae, have been considered an integral component of the marine
environment, particularly in the food chain. Besides serving as important food sources for a variety of
marine organisms, their predatory behavior is believed to have a major impact on zooplankton
populations and fish stock. The trophic significance of rhizomedusae, nonetheless, is not restricted to the
marine environment; jellyfish are used for human consumption. This study focuses mainly on the
investigation of species diversity and abundance of rhizomedusae along the coasts of Chon Buri and
Phetchaburi Provinces on the east and west coasts, respectively, of the Inner Gulf of Thailand. At each
location, sampling was conducted for a period of 13 months between December 1999 and December
2000 by means of boats equipped with push nets. Rhizomedusae specimens were identified by external
characteristics, such as bell shape, bell surface, mouth arms, filaments and clubs. The results revealed a
total of 7 species of rhizomedusae, which are Cassiopea andromeda, Casssipea ornata, Rhopilema
esculenta, Lobonema smithii, Cephea cephea, Acromitus flagellatus and Acromitus hardenbergi.
Interestingly, Rhopilema esculenta, a commercial species, was exclusively found along the coast of Chon
Buri Province, while Lobonema smithii, also a commercial species, was found in Phetchaburi Province.
Rhizomedusae occurred in highest abundance during March and November in Chon Buri Province and
Phetchaburi Province, respectively.
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ความหลากหลายของแมลงน้ํากลุมไทรคอปเทอราในประเทศไทย
และการประยุกตใชในการตัดสินคุณภาพน้ํา
พรทิพย จันทรมงคล1, Hans Malicky2 และประจวบ ฉายบุ3
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202
2
Sonnengasse 13, 3293 Lunz am See, Austria.
3
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี ต.พลวง กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 22210

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ําในอันดับไทรคอปเทอราในประเทศไทย
ดําเนินการโดยการเก็บ
ตัวอยางแมลงหนอนปลอกน้ําจากบริเวณอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา น้ําตก อางเก็บน้ํา แมน้ํา และลําธารตางๆ
ในประเทศไทยจํานวน 57 จุด และรวบรวมจากรายงานการสํารวจแมลงหนอนปลอกน้ําในประเทศไทย พบแมลงน้ําในกลุม
ไทรคอปเทอราทั้งสิ้น 572 ชนิด ซึ่ง 451 ชนิด หรือคิดเปนรอยละ 78 เปนชนิดใหม และทําการตั้งชื่อโดยคณะผูวิจัย
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการนํามาใชในการวินิจฉัยไดอยางสะดวกจึงไดนําเสนอเปนรูปวิธาน พรอมแผนที่การกระจาย
ของแมลงหนอนปลอกน้ําแตละชนิด พรอมทั้งบัญชีรายชื่อในแตละจุดเก็บตัวอยางและรายชื่อแมลงหนอนปลอกน้ําทั้งหมดที่
พบในประเทศไทย จากการศึกษาความเชื่อมโยงกับคุณภาพน้ําพบวา แมลงน้ําไทรคอปเทอรา จํานวน 18 ชนิด สามารถใช
เปนดัชนีในการติดตามตรวจสอบมลพิษในแมน้ําปงได โดยแบงกลุมจุดศึกษาไดเปน 4 กลุม ตามผลของกิจกรรมของมนุษย
ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปประยุกตใชเปนดัชนีชีวภาพในการติดตามตรวจสอบมลพิษของแหลงน้ําอื่น
และนําไป
ประกอบการตัดสินใจในการจัดการควบคุมมลพิษทางน้ําแกหนวยงานที่รับผิดชอบตอไป
Biodiversity of Trichoptera in Thailand and Their Application
for Water Quality Assessment
P. Chantaramongkol1, H. Malicky2 and P. Chaibu3
Department of Biology, Faculty of Science, Chiangmai University, Muang District, Chiangmai 50202
2
Sonnengasse 13, 3293 Lunz am See, Austria
3
Rajamangala Institute of Technology, Chanthaburi campus, Plung District, Chanthaburi 22210

1

A study of Thailand’s Trichoptera biodiversity was conducted at 57 different sites in national parks,
wildlife sanctuaries, waterfalls, reservoirs, main rivers, and streams, and also from review of relevant
literature for Thailand. A total of 572 Trichoptera species were found; 451 were species (78%) described
by us. To serve as a user-friendly key for identification, details of each species are presented in a graphic
key and on distribution maps. A checklist of Trichoptera found from each study site and a list of all
Trichoptera found from Thailand is also presented. To relate the diversity of Trichoptera in the Ping
River with water quality assessment, multivariate techniques were applied using PATN software.
Eighteen species of Trichoptera could be used as bioindicators for water pollution. All sampling sites
could be clustered into four groups based on indicator species. The first is a low contamination, upper
catchment group, the second has sites characterized by soil erosion, the third group includes sites
contaminated with untreated waste water from Chiang Mai City and Mae Kha Canal outflow, and the
fourth group, 25 km downstream from Chiang Mai City, was diluted from the polluted upper part of the
river. Trichoptera species that indicated the level of water pollution in the Ping River were divided into
two groups, viz. 7 pollution-tolerant and 11 sensitive species. The results of this study indicate that some
Trichoptera species can be successfully used as bioindicators to assess anthropogenic pollution in
tropical Asian lowland rivers.
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ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ําเพื่อการชี้วัดและตัดสินคุณภาพสิ่งแวดลอม
พงศศักดิ์ เหลาดี (นักศึกษา), พรทิพย จันทรมงคล (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ํา เพื่อการชี้วัดและตัดสินคุณภาพสิ่งแวดลอม จากลุมน้ําดอยเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม พบแมลงน้ํากลุมไทรคอปเทอรา 17 วงศ 38 สกุล 127 ชนิด โดยวงศที่พบมากที่สุดคือ Hydropsychidae
(30.7%) Philopotamidae (15%) และ Psychomyiidae (8.7%) ในชวงฤดูรอนการปรากฏของแมลงน้ํากลุมไทรคอปเทอรา
ตัวเต็มวัยมากกวาฤดูฝนและฤดูหนาวทั้งชนิดและจํานวนของแมลงน้ํา
จากการวิเคราะหขอมูลหลายตัวแปรโดยโปรแกรม
PATN-TWINSPAN โดยใชขอมูลความหลากหลายของแมลงน้ําจํานวน 127 ชนิด สามารถแบงจุดศึกษาเปน 4 กลุม
ประกอบดวย กลุมที่ 1) กลุมไดรับผลกระทบระดับปานกลาง กลุมที่ 2) กลุมควบคุม กลุมที่ 3) และ 4) เปนกลุมที่ไดรับ
ผลกระทบ ผลการวิเคราะหตัวแปร (ANOVA) พบ 10 ปจจัยของสิ่งแวดลอม ประกอบดวย pH คาความนําไฟฟา ปริมาณ
ของแข็งที่ละลายในน้ํา ไนเตรท-ไนโตรเจน ซัลเฟท อุณหภูมิน้ํา ความไวกระแสน้ํา ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา ปริมาณ
ออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรีย และเปอรเซ็นตการยับยั้งการทํางานของเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในดิน มี
ความแตกตางกันในกลุมศึกษา และพบแมลงน้ํากลุมไทรคอปเทอรา 28 ชนิด ที่มีความสัมพันธอยางมีนัยตอการวิเคราะห
PCC-Ordination จากการพิจารณาถึงความสัมพันธในแนวแกนของชนิดแมลงน้ํา ปจจัยคุณภาพสิ่งแวดลอมและกลุมของพื้นที่
ศึกษา ทําใหสามารถบงชี้แมลงน้ํากลุมไทรคอปเทอรา ชนิด P. barata, H. arcturus, H. truncatus, H. cerva, C. joliviti, C.
cocles และ U. maliwan เปนแมลงที่มีความไวตอยาฆาแมลงจากการทําการเกษตรและมลพิษจากสารอินทรีย สวนแมลงน้ํา
ชนิด M. sumatrana, M. floridum, O. tripunctata, P. mithila, C. globosa, P. flavata, M. prichapanyai, E. volovicus, C.
charites, G. uniformis, A. halong, C. cognita, E. puro, C. chrysothemis, H. clitumnus, S. argentiguttatus, P.
baenzigeri และ G. redsat เปนแมลงที่มีความทนทานตอยาฆาแมลงจากการทําการเกษตร และมลพิษจากสารอินทรีย
Biodiversity of Aquatic Insects for Environmental Bioassessment
P. Luadee (Graduate Student), P. Chantaramongkol (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202

The biodiversity of aquatic insects was investigated for environmental bioassessment in Doi Chiang Dao
watershed. Seventeen families, 38 genera and 127 species of caddisflies were identified. The families
Hydropsychidae, Philopotamidae, and Psychomyiidae were the most abundant, with 30.7 %, 15%, and
8.7% of species, respectively. More caddisflies emerged in the hot season than in the rainy and cool
seasons, in both numbers of adults and numbers of species. Using the database comprising 127 caddisfies
species, TWINSPAN organised the sites into 4 recogniseable groups at the second level division. Group I
represents moderately impacted sites. Group II represents forested control sites. Group III and IV
represent impacted sites. ANOVA showed 10 environmental parameters which differed between the
TWINSPAN groups, including pH, conductivity, TDS, nitrate-nitrogen, sulfate, water temperature,
velocity, dissolved oxygen, BOD5 and % inhibition of ChE activity in sediment. There were 28 caddisfly
species that significantly correlated with the ordination. Consideration of the orientation of vectors of
various caddisflies species, environmental parameters, and the study sites within the ordination suggests
P. barata, H. arcturus, H. truncatus, H. cerva, C. joliviti, C. cocles and U. maliwan were the most
sensitive caddisflies to pesticides from agricultural and organic pollution. Conversely, M. sumatrana, M.
floridum, O. tripunctata, P. mithila, C. globosa, P. flavata, M. prichapanyai, E. volovicus, C. charites, G.
uniformis,
A.
halong,
C.
cognita,
E.
puro,
C. chrysothemis, H. clitumnus, S. argentiguttatus, P. baenzigeri and G. redsat were relatively tolerant
caddisfly species.
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การใชบทบาทการกินของแมลงน้ําเปนดัชนีประเมินสภาพระบบนิเวศและคุณภาพน้ําจากลําธาร
ในอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย และอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท
อาทิตย นันทขวาง (นักศึกษา), พรทิพย จันทรมงคล (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202

จากการศึกษาในลําธาร 3 แหง จาก 9 จุดเก็บตัวอยาง ในเขตดอยอินทนนทและดอยสุเทพ-ปุย ระหวางเดือนกรกฎาคม
2543 – พฤษภาคม 2544 พบแมลงน้ําทั้งหมด 9 อันดับ 72 วงศ และจากการใชบทบาทการกินของแมลงน้ําเปนดัชนี
ประเมินสภาพระบบนิเวศและคุณภาพน้ํา โดยอาศัยแมลงกลุม scraper, shredder, filterer-collector, gatherer-collector
และ predator นํามาคํานวณหาเปนอัตราสวนระหวางแมลงกลุมตางๆ พบวา ดอยอินทนนท และดอยสุเทพ-ปุย มีแหลง
พลังงานมาจากนอกระบบ มีรูปแบบอาหารเปน Fine Particulated Organic Matter (FPOM) และสวนใหญถูกเก็บ
ในรูปของ Benthic-FPOM (BFPOM) มีการเปลี่ยนเปน Transport-FPOM (TFPOM) ในบางชวงของฤดู ประเภทของกลุม
แมลงมีความแตกตางกันในแตละพื้นที่ โดยลําธารที่อยูใกลชุมชน แหลงทองเที่ยว และไหลผานพื้นที่การเกษตรจะมีปริมาณ
ความหลากหลายของกลุมแมลงต่ํากวาลําธารที่ยังไมถูกรบกวน ชวงเปลี่ยนฤดูมีผลตอกระทบตอความคงทนตอพื้นผิวลําธาร
และการปรากฏของแมลงกลุมตางๆ ทั้งประเภทและปริมาณ สัดสวนของปริมาณผูลาตอเหยื่อมีแนวโนมสูงในบางชวงทั้ง
2 พื้นที่ศึกษา สัดสวนที่มีคาสูงบอกถึงประชากรเหยื่อมีอัตราการทดแทนสูงและมีวงชีวิตสั้นซึ่งเปนกลไกหนึ่งในระบบนิเวศ
สวนความสัมพันธระหวางกลุมแมลงกับขอมูลคุณภาพน้ําในแตละจุดเก็บตัวอยาง กําลังอยูในระหวางการวิเคราะหทางสถิติ
ซึ่งคาดวาผลที่ไดจะสามารถบงบอกความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับถิ่นที่อยู และกลไกการหมุนเวียนสารอาหารในลําธารใน
รอบป เพื่อใชในการประเมินและจัดการระบบนิเวศลําธารตอไป
Aquatic Insect Functional Feeding Groups as Indicators of Stream Ecosystem Attributes
and Water Quality in Doi Suthep-Pui and Doi Inthanon National Parks
A. Nuntakwang (Graduate Student), P. Chantaramongkol (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202

Research data were collected during the period, July 2000 to May 2001, from 3 streams and 9 study sites
in Doi Inthanon and Doi Suthep-Pui National Parks. Nine orders and 72 families of aquatic insects were
collected. Aquatic insect feeding groups are used as indicators of stream ecosystems. The feeding modes
used were scraper, shredder, filterer-collector, gatherer-collector and predator. We calculated the
proportions of each group. It was found that Doi Inthanon and Doi Suthep-Pui streams were
heterotrophic. Food was stored in Fine Particulated Organic Matter (FPOM) and in Benthic-FPOM
(BFPOM) form. During some periods of the season, BFPOM change to Transport-FPOM (TFPOM).
Feeding groups of aquatic insects were different at each study site. Streams near urban, tourist, and
agricultural areas had a lower quantity and diversity of feeding groups than undisturbed streams.
Seasonal transition affects channel stability and quantities of each feeding group. Predator to prey ratios
were high in both study areas, which shows that prey populations have high recovery rates and short life
cycles. Insect and water quality data are being statistically processed to determine relationships. The
results will show relationships between organisms and habitats, and annual nutrient cycles in stream
ecosystems. The data will be used to assess and manage stream ecosystems.
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ความหลากหลายและการกระจายของตัวออนแมลงหนอนปลอกน้ําในลําธาร
ที่ระดับความสูงตางกันบนอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม
สมยศ ศิลาลอม (นักศึกษา), พรทิพย จันทรมงคล (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202

การศึกษาความหลากหลายของตัวออนแมลงน้ํากลุมไทรคอปเทอราจากลําธาร 3 สายที่ระดับความสูงตางกัน บนอุทยาน
แหงชาติดอยสุเทพ-ปุย ในชวงเดือนเมษายน พ.ศ. 2541 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2542 พบ 15 วงศ มีการแพรกระจาย
ขึ้นอยูกับถิ่นที่อยู คือ ในลําธารหวยแกวซึ่งมีน้ําไหลตลอดทั้งป จะพบตัวออนทุกวงศ สวนลําธารหวยผาลาด และลําธารหวยกู
ขาว ซึ่งไมมีน้ําเปนบางฤดู จะไมพบตัวออนบางวงศ ในลําธารหวยผาลาดจะพบจํานวนวงศนอยที่สุด เพราะพื้นผิวทองน้ําเปน
หินและน้ําเชี่ยว การกระจายในแตละวงศขึ้นอยูกับประเภทของถิ่นที่อยูยอย โดยวงศที่เดนตามบริเวณน้ําไหลเชี่ยว คือ
Brachycentridae ตามบริเวณน้ําไหลชา คือ Ecnomidae ตามบริเวณที่มีซากพืชสะสมอยู คือ Molannidae การกระจายตาม
ระดับความสูงแบงลําธารออกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่จํานวนตัวออนมากที่สุด ประกอบดวยลําธารหวยแกวที่ความสูง 800
เมตร 700 เมตร 650 เมตร และลําธารหวยกูขาวที่ความสูง 550 เมตร กลุมที่ 2 คือ ลําธารหวยแกวที่ความสูง 950 เมตร
และกลุมที่ 3 มีจํานวนตัวออนนอยที่สุด คือ ลําธารหวยผาลาดที่ความสูง 700 เมตร การจัดจําแนกระดับชนิดในวงศ
Philopotamidae โดยใชลักษณะของ coxal process และ frontoclypeal apotome สามารถแยกได 28 morphospecies (msp.)
ซึ่ง Philopotamidae msp. 8.1a มีความสัมพันธในทางตรงกันขามกับความกวางของลําธาร ความเร็วของกระแสน้ํา และความ
ขุนใส นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับคาความเปนดาง ความสามารถในการนําไฟฟา ปริมาณของแข็ง
ทั้งหมดที่ละลายน้ํา แอมโมเนีย-ไนโตรเจนและไนเตรท-ไนโตรเจนที่ละลายน้ํา (P<0.05) การศึกษาวงชีวิตของตัวออน
แมลงหนอนปลอกน้ําชนิดเดียวกัน แตอยูในสภาพถิ่นที่อยูที่ตางกัน พบวาในถิ่นที่อยูที่ไมถาวร สิ่งมีชีวิตจะเพิ่มจํานวนและ
เรงการเจริญเติบโตใหมากขึ้น เพื่อใหสามารถพัฒนาใหเขาสูระยะสมบูรณวัยไดทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
Diversity and Distribution of Trichoptera Larvae in Streams at Different Altitude
on Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province
S. Silalom (Graduate Student), P. Chantaramongkol (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chaing Mai University, Muang District, Chaing Mai 50202

Diversity and distribution of Trichoptera larvae from three streams at different altitudes in Doi SuthepPui National Park, was conducted from April 1998 to July 1999. Fifteen families of Trichoptera larvae
were found, however their distribution depends on the stability of permanent habitats. All families of
Trichoptera could be found at Huai Kaew, whereas some families were not found in temporary habitats
viz. Huai Palad and Huai Kookaow. In addition, they were found least in Huai Palad, because the site is
characterized by exposed bedrock where the current velocity is very rapid. Moreover, distribution in each
family depends on type of habitat. Prominent families in fast-flowing areas include Brachycentridae, in
slow-flowing areas Ecnomidae, and in leaf-litter zones Molannidae. The stream elevation was correlated
with number of Trichoptera larvae, and clustered into three groups. The first group had the most families,
found in Huai Kaew where the altitude was 800 m, 700 m, 650 m and Huai Kookaow where the altitude
is 550 m. The second group was Huai Kaew at 950 m, and the third group, with the least number of
families, at Huai Palad where the altitude is 700 m. Identification to species level was done for
Philopotamidae. The distinguishing characteristics of coxal process and frontoclypeal apotome can be
used to separate species into 28 morphospecies (msp.). Philopotamidae msp. 8.1a shows a negative
correlation with stream width, velocity, and turbidity in which larval population decreased when streams
are disturbed. In addition, there is a positive correlation with alkalinity, conductivity, total dissolved
solids, ammonia-nitrogen, and nitrate-nitrogen and the number of larvae (P<0.05). The Life cycle of the
same species of Trichoptera larvae was studied in a different habitat, and showed a different life cycle.
The increases of Trichoptera larvae in both numbers and growth in temporary habitats often change in
order to cope with the surrounding local habitat.
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ความหลากหลายและการกระจายของแมลงหนอนปลอกน้ําตัวเต็มวัยจากลําธารที่ระดับความสูง
ตางกันบนอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม
แตงออน พรหมมิ (นักศึกษา), พรทิพย จันทรมงคล (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202

การศึกษาความหลากหลายและการกระจายของแมลงหนอนปลอกน้ําตัวเต็มวัยจากลําธารหวยแกวที่มีน้ําไหลตลอดทั้งปความ
สูง 950, 800, 700 และ 650 เมตรจากระดับน้ําทะเล ลําธารหวยผาลาด และลําธารหวยกูขาวที่มีน้ําไหลเพียงบางชวงของป
ความสูง 700 และ 550 เมตรจากระดับน้ําทะเล บนอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม ระหวางเดือนเมษายน
2541 - กรกฎาคม 2542 พบแมลงหนอนปลอกน้ําตัวเต็มวัยทั้งสิ้น 18 วงศ 144 ชนิด จากทั้งหมด 18 วงศพบเพียง 6
วงศเทานั้นที่มีความหลากหลายของชนิดมากที่สุด คือ Hydropsychidae รองลงมา ไดแก Philopotamiade,
Polycentropodidae, Lepidostomatidae, Rhyacophilidae และ Psychomyiidae แตจํานวนตัวของวงศ Hydropsychidae มี
มากกวาวงศแมลงหนอนปลอกน้ําตัวเต็มวัยชนิดที่คาดวานาจะเปนชนิดที่พบใหมจํานวน 25 ชนิดจะไดทําการตั้งชื่อตอไป การ
เปรียบเทียบระหวางลําธารที่มีน้ําไหลตลอดทั้งป กับลําธารที่มีน้ําไหลเพียงบางชวงของป พบวาลําธารที่มีน้ําไหลตลอดทั้งปมี
ความหลากหลายของชนิดและจํานวนตัวของแมลงหนอนปลอกน้ํา มากกวาลําธารที่มีน้ําไหลเพียงบางชวง คุณภาพน้ําจากลํา
ธาร 3 สาย ไมตางกันมากนัก แตคาความเปนดาง คาการนําไฟฟา และปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําในลําธารหวยผา
ลาดตางจากลําธารหวยแกว และลําธารหวยกูขาว วงศ Odontoceridae และ Polycentropodidae มีความสัมพันธกับจํานวน
ปจจัยคุณภาพน้ําทางดานกายภาพและเคมีมากที่สุด (P<0.05) สวนวงศ Rhyacophilidae, Xiphocentronidae, Leptoceridae
และ Helicopsychidae ไมมีความสัมพันธทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) กับคุณภาพน้ําปจจัยใดเลย
Diversity and Distribution of Trichoptera Adults from Streams at Different Altitudes on
Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province
T. Prommi (Graduate Student), P. Chantaramongkol (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202

A study of the diversity and distribution of Trichoptera adults from Huai Kaew, a permanent stream, at
950, 800, 700 and 650 meters above sea level, and from Huai Palat and Huai Kookaow temporary
streams at 700 and 550 m a.s.l. was done in Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province, from
April 1998 to July 1999. 18 families and 144 species were found to inhabit the streams. The six most
species-rich families found were Hydropsychidae, followed by Philopotamidae, Polycentropodidae,
Lepidostomatidae, Rhyacophilidae and Psychomyiidae. A greater total number of individuals of
Hydropsychidae were recorded than of any other family. 25 new species of Trichoptera adults are
expected to be described later. Comparison of caddisflies between the permanent stream and the
temporary streams showed that the permanent stream had a higher species richness and number of
individuals than the temporary streams. Overall water quality from the different streams is not much
different, but alkalinity, conductivity and total dissolved solids in Huai Palat differs from the other two
streams. Odontoceridae and Polycentropodidae are related to several physico-chemical factors (P<0.05),
but Rhyacophilidae, Xiphocentronidae, Leptoceridae, and Helicopsychidae were not related to any of the
factors studied (P<0.05).
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การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงหนอนปลอกน้ําที่สัมพันธกับถิ่นที่อยูแบบตางๆ
โดยใชกับดักอีเมอรเจนซ
ธรรมวัตร แกวตาป (นักศึกษา), พรทิพย จันทรมงคล (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ. เมือง เชียงใหม 50202

การศึกษาความหลากหลายของแมลงหนอนปลอกน้ําจากลําธารหวยแกวที่ระดับความสูง 650 เมตร จากระดับน้ําทะเล
บนอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย ตั้งแตเดือนตุลาคม 2542 - กันยายน 2543 โดยใชกับดักแสงไฟลอ พบแมลงหนอน
ปลอกน้ําตัวเต็มวัย 17 วงศ 91 ชนิด และใชกับดักอีเมอรเจนซ เพื่อศึกษาความหลากหลายของแมลงหนอนปลอกน้ํากับถิ่นที่
อยูแบบตางๆ คือ riffles, pools และ debris pools พบแมลงหนอนปลอกน้ํา 8 วงศ 20 ชนิด พบในเขต riffle 6 วงศ 12
ชนิด ในเขต pools 5 วงศ 13 ชนิด และในเขต debris pools 5 วงศ 6 ชนิด เมื่อเปรียบเทียบความหลากหลายพบวา เขต
riffles พบ 39% เขต pools พบ 42% และเขต debris pools พบ19% ประมาณคา emergence rates ได 49
ตัว/ตารางเมตร/ป โดยเขต riffles ได 19 ตัว/ตารางเมตร/ป เขต pools ได 22 ตัว/ตารางเมตร/ป และเขต debris pools
ได 8 ตัว/ตารางเมตร/ป การทดลองใช artificial substrates เพื่อดูการพัฒนาตัวออนจนเปนตัวเต็มวัย พบวาตัวออนมีการ
เปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยูบอยครั้ง
และเมื่อเปรียบเทียบชนิดและจํานวนของแมลงหนอนปลอกน้ําโดยวิธีกับดักแสงไฟลอและ
อีเมอรเจนซ พบวาการใชกับดักอีเมอรเจนซไดเปรียบในการประเมินอัตรา emerge และใชในการเชื่อมโยงตัวออนกับชนิดของ
ตัวเต็มวัย สวนคุณภาพน้ําทางดานกายภาพและเคมีเมื่อเปรียบเทียบเปนฤดูกาล พบวาความแตกตางของอุณหภูมิอากาศและ
คาปริมาณไนเตรทไนโตรเจนมีความแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05)
Biodiversity of Trichoptera in Relation to Different Microhabitats as Studied
by Emergence Traps
T. Kaewtapee (Graduate Student), P. Chantaramongkol (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202

The biodiversity of Trichoptera from Huai Kaew Stream, at 600 m, in Doi Suthep-Pui National Park,
Chiang Mai, was studied from October 1999 to September 2000. Adult Trichoptera found in light traps
comprised 17 families and 91 species. A total of 8 families and 20 adult species of Trichoptera were
caught in emergence traps, in various microhabitats, viz. riffles, pools and debris pools, for the whole
year. Trichoptera from riffles included 6 families and 12 species, while pools had 5 families and 13
species and debris pools had 5 families and 6 species. Species diversity in riffles was 39%, 42% in pools
and 19 % in debris pools. Emergence rates were estimated as a total of 49 individuals per 1 m2 per year.
For riffles, pools and debris pools emergence rates were 19, 22 and 8 individuals per 1 m2 per year,
respectively. Artificial substrates were used for larvae to colonize and to observe metamorphosis from
larvae to adult. It was found that larvae change their community composition many times. Light traps
have advantages for studying the diversity of adult Trichoptera, but emergence traps have other
advantages in estimating emergence rates and can be used to associate larvae stages and adults and so
allow larval identification at species level. Water quality for the rainy, cool, and dry seasons were
significantly different (P<0.05), especially for air temperature and nitrate nitrogen.
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ชีวประวัติและอัตราผลผลิตขั้นที่สองของแมลงหนอนปลอกน้ํา (Trichoptera: Calamoceratidae)
ในลําธารที่แตกตางกันบนอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม
เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ (นักศึกษา), พรทิพย จันทรมงคล (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202

การศึกษาชีวประวัติและอัตราผลผลิตขั้นที่สองของแมลงหนอนปลอกน้ําวงศ Calamoceratidae ในลําธารหวยแกวและลําธาร
หวยผาลาด ตั้งแตเดือนกันยายน 2542 - สิงหาคม 2543 พบแมลงหนอนปลอกน้ําชนิด Anisocentropus janus ในลําธารทั้ง
สองแหง มีการเจริญแบบไมมีฤดูกาลและมีวงชีวิตเปนแบบ multivoltine ตัวออนมีระยะการเจริญ 5 ระยะ ไมพบตัวออนระยะ
ที่ I ตัวออนระยะที่ II-V และระยะดักแด มีการสรางปลอกจากชิ้นสวนใบไม ในลําธารหวยแกวสามารถพบตัวออนแมลงได
ตลอดทั้งป แตในลําธารหวยผาลาดสามารถพบในเดือนมกราคม - พฤษภาคม แมลงหนอนปลอกน้ําชนิด Anisocentropus
sp. และ A. janus ในลําธารหวยแกว อัตราผลผลิตขั้นที่สองเทากับ 672.11 และ 503.23 มิลลิกรัม
น้ําหนักที่ปราศจากเถา/ตารางเมตร/ป และมีสัดสวนผลผลิตตอมวลชีวภาพ (P/B) เทากับ 3.05 และ 3.75 ป-1 ในลําธาร
หวยผาลาดแมลงหนอนปลอกน้ําชนิด Anisocentropus sp. และ A. janus มีอัตราผลผลิตขั้นที่สองเทากับ 193.36 และ
128.38 มิลลิกรัมน้ําหนักที่ปราศจากเถา/ตารางเมตร/ป และสัดสวน (P/B) เทากับ 1.97 และ 1.59 ป-1 แมลงหนอน
ปลอกน้ําตัวเต็มวัยเพศผูในลําธารหวยแกว 1,330 ตัว จัดจําแนกเปน 17 วงศ 34 สกุล 84 ชนิด และในลําธารหวยผาลาด
พบแมลงหนอนปลอกน้ําเพศผู 1,498 ตัว จัดจําแนกเปน 14 วงศ 24 สกุล 56 ชนิด สํารวจพบเปนชนิดใหม 1 ชนิด เมื่อทํา
การวิเคราะหขอมูลความหลากหลายของแมลงหนอนปลอกน้ําตัวเต็มวัยกับคุณภาพน้ํา พบแมลงหนอนปลอกน้ําหลายชนิดมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน และทิศทางตรงกันขาม (p<0.05, r<0.75, r>-0.75)
Life History and Secondary Production of Caddisflies (Trichoptera: Calamoceratidae)
Inhabiting Different Streams of Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province
P. Thamsenanupap (Graduate Student), P. Chantaramongkol (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202

Life history and secondary production of caddisflies in the family Calamoceratidae inhabiting Huai
Kaew and Huai Palad streams were researched from September 1999 to August 2000. The study
determined that Anisocentropus janus existed in these streams. This species had an asynchronous nonseasonal and multivoltine life cycle. Larvae comprised five instars but the first laval instar was probably
missed in the study. The four larval instars and the pupae used plant fragments to construct their dwelling
case. Larvae in the Huai Kaew stream were observed continuously for one year, but larvae in Huai Palad
were only observed from January to May. Annual production of Anisocentropus sp. and A. janus were
672.11 mgAFDW.m-2.year-1 and 503.23 mgAFDW.m-2.year-1, respectively. Annual P/B were 3.05 year-1
and 3.75 year-1, respectively. In Huai Palad Stream, annual production of Anisocentropus sp. and A.
janus were 193.36 mgAFDW.m-2.year-1 and 128.38 mgAFDW.m-2.year-1, respectively. Annual P/B were
1.97 year-1 and 1.59 year-1, respectively. Adult Trichoptera in Huai Kaew comprised 1,332 male
specimens, which were classified into 17 families, 34 genera, 86 species and 1 new species. Correlation
analyses of adult Trichoptera with physico-chemical parameters were conducted. Many species of adult
Trichoptera showed both positive and negative correlations with physico-chemical parameters (p<0.05,
r<0.75, r>-0.75).
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การติดตามตรวจสอบชั้นคุณภาพลุมน้ําและสภาพแวดลอมดวยกลุมแมลงหนอนปลอกน้ํา
ศิราภรณ ชื่นบาล (นักศึกษา), พรทิพย จันทรมงคล (อาจารยที่ปรึกษา)
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การติดตามตรวจสอบชั้นคุณภาพลุมน้ําและสภาพแวดลอมดวยกลุมแมลงหนอนปลอกน้ํา ไดแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน
คือ สวนแรก ทําการเก็บตัวอยางตัวเต็มวัยของแมลงหนอนปลอกน้ําและคุณภาพน้ําใน 7 ลุมน้ํายอย ของลุมน้ําปง ทําการ
เก็บตัวอยาง 70 จุด ระยะเวลา 1 ป ตั้งแตเดือนมกราคม 2543-ธันวาคม 2543 โดยแบงเก็บเปน 3 ฤดู (การนําเสนอนี้ จะ
ใชขอมูลเฉพาะฤดูหนาวและฤดูรอนเทานั้น) โดยศึกษาถึงชนิดของแมลงหนอนปลอกน้ําที่พบโดยทั่วไป และการกระจายตัว
จุดเก็บตัวอยางและขอมูลของแมลงหนอนปลอกน้ําวิเคราะหผลโดยใช Multivariate technique โดยโปรแกรม PATN พบวา
จุดเก็บตัวอยางสามารถแบงออกเปน 3 กลุม คือ 1) กลุมซึ่งไดรับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษยนอย ประกอบดวย
จุดเก็บตัวอยางที่สวนมากอยูในชั้นคุณภาพน้ําชั้น 1 และชั้น 2 2) กลุมที่ไดรับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษยระดับ
ปานกลางและบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม ประกอบดวย จุดเก็บตัวอยางที่สวนมากอยูในชั้นคุณภาพน้ําชั้น 3 และชั้น 4 และ
3) กลุมไดรบั ผลกระทบจากชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม ประกอบดวย จุดเก็บตัวอยางที่สวนมากอยูในชั้นคุณภาพน้ําชั้น 5
ในสวนที่สอง จุดเก็บตัวอยางอยูบริเวณกอนและหลังผานระบบบําบัดน้ําเสียของมหาวิทยาลัยแมโจ โดยเก็บตัวอยางทุกเดือน
เปนเวลาหนึ่งป พบวามีแมลงหนอนปลอกน้ําบางชนิดที่สามารถใชเปนดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ําได เชน Cheumatopsyche
cognita, Amphisyche meridiana และบางชนิดในวงค Leptoceridae
Watershed Classification and Environmental Monitoring Using Trichoptera
S. Cheunbal (Graduate Student), P. Chantaramongkol (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202

This research was separated into two parts. In the first part, adult Trichoptera and measures of water
parameters were collected in 7 sampling subwatersheds of the Ping River Basin. Seventy sampling sites
were investigated for one year from January 2000 to December 2000 in three seasons (in this
presentation, only data from the hot and cool seasons were discussed). The common species of
Trichoptera and their distributions were discussed. The sampling sites and Trichoptera data set were
analyzed using Multivariate techniques in the computer software package, PATN. Sampling sites were
grouped into 3 groups. The first group, which had less impact from human activity, consisted of most
sampling sites in WSC1 and WSC2. The second group, which had moderate impacts from human
activity and agricultural areas, consisted of most sampling sites in WSC3 and WSC4. The third group,
which had heavy impacts from urban and agricultural areas, consisted of most sampling sites in WSC5.
In the second part, sampling sites located up stream and down stream from the Maejo University
treatment plant were investigated monthly for one year. Some species of Trichoptera can be used as
bioindicators of water quality, e.g., Cheumatopsyche cognita, Amphisyche meridiana and some species in
the family Leptoceridae.
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การศึกษาการกระจายตัวของตัวออนแมลงกลุม Ephemeroptera Plecoptera และ Trichoptera (EPT)
ในลําธารตนน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นฤมล แสงประดับ1, ยรรยงค อินทรมวง2, ชุติมา หาญจวณิช1, อาษา อาษาไชย1 และประยุทธิ์ อุดรพิมาย1
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง ขอนแกน 40002
2
ศูนยอนามัยสิ่งแวดลอมเขต 6 กรมอนามัย ถ.กลางเมือง อ.เมือง ขอนแกน 40000

การศึกษาการกระจายตัวของตัวออนแมลงกลุม EPT ในลําธารตนน้ํา 22 สาย ของลุมน้ําชี ลุมน้ําปาสัก และลุมน้ําโขง ในเขต
จังหวัดชัยภูมิ เพชรบูรณ และเลย โดยการเก็บตัวออนแมลงดวย surber sampler ลําธารละ 6 ซ้ํา และเก็บตัวอยางตัวเต็มวัย
ดวยกับดักแสงไฟอัลตราไวโอเลต ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2541 - กรกฎาคม 2542 รวมกับการใช emergent trap และ
การนําตัวออนระยะสุดทายหรือดักแดมาเลี้ยงในหองปฏิบัติการ เพื่อเชื่อมโยงตัวเต็มวัยกับตัวออน พบวาสามารถเชื่อมโยงตัว
ออนแมลงชีปะขาวได 4 สกุล และแมลงหนอนปลอกน้ํา 11 ชนิด สวนแมลงสโตนฟลาย ยังไมสามารถเชื่อมโยงได ตัวออน
แมลงกลุม EPT มีความหลากหลายมาก โดยพบแมลงชีปะขาว แมลงสโตนฟลาย และแมลงหนอนปลอกน้ํา อยางนอย 46
ชนิด 13 ชนิด และ 64 ชนิด ตามลําดับ ปจจัยที่มีผลมากตอการกระจายตัวของตัวออน คือ ปริมาณปาไมปกคลุม ระดับความ
สูงจากระดับน้ําทะเล ความลึกและความเร็วของน้ํา ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา คาการนําไฟฟาของน้ํา และคาของแข็งละลาย
น้ํา ตัวออนแมลงกลุม EPT มีการกระจายตัวมากที่สุดในลําธารของลุมน้ําปาสัก รองลงมา คือ ลุมน้ําชี และลุมน้ําโขง
ตามลําดับ ซึ่งสัมพันธกับปริมาณปาไมปกคลุมลําธาร และพบวาตัวออนของแมลงสโตนฟลายซึ่งเปนสัตวที่มีความออนไหว
มากที่สุดตอมลภาวะ และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม มีการกระจายตัวมากในลําธารตนน้ําของลุมน้ําปาสัก แสดงใหเห็น
วาปาตนน้ําบริเวณนี้ถูกรบกวนนอยกวาอีกสองลุมน้ํา
Distribution of Ephemeropteran, Plecopteran and Trichopteran Larvae
in Watershed Streams of Northeast Thailand
N. Sangpradub1, Y. Inmuong2, C Hanjavanit1, A. Asachai1 and P. Udonphimai1
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kean University, Muang District, Khon Kaen 40002
2
Environmental Health Center Region 6, Department of Health, Klang Muang Road, Muang District, Khon Kaen 40000
1

The distribution of Ephemeropteran, Plecopteran and Trichopteran larvae in 22 headwater streams of the
Chi, Pasak and Mekong basins was investigated in Chaiyabhom, Petchabun and Loei provinces. Larvae
were collected monthly (6 replicates per stream) using Surber Samplers from November 1998 to July
1999. Adults were caught using ultraviolet light traps, which were set over night. In addition, emergent
traps were used to collect adults, and last instar larvae or pupae were reared in the laboratory. We
succeeded in associating adults of four mayfly genera and eleven caddis fly species with larvae, but not
any of the stonefly species. Ephemeropteran, Plecopteran and Trichopteran larvae were very diverse with
at least 46, 13 and 64 species, respectively, being identified. Forest cover, altitude, water depth, water
velocity, dissolved oxygen, conductivity and total dissolved solids affected the distribution of larvae.
Larvae were most diverse in the streams of the Pasak basin followed by the Chi and Mekong basins and
this corresponded with the amount of forest cover. The presence of Plecopteran larvae, which are most
sensitive to disturbance, showed that the Pasak watershed was less disturbed than the others.
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ความหลากชนิดของแมลงหนอนปลอกน้ําวงศ Hydropsychidae
บริเวณหวยพรมแลง และหวยหญาเครือ อุทยานแหงชาติน้ําหนาว
ศุภลักษณ ระดมสุข (นักศึกษา), นฤมล แสงประดับ (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง ขอนแกน 40002

จากการสํารวจแมลงหนอนปลอกน้ําวงศ Hydropsychidae ในหวยพรมแลงและหวยหญาเครือ อุทยานแหงชาติน้ําหนาว
ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2539-กันยายน 2540 เก็บตัวอยางดวยกับดักแสงไฟเดือนละ 1 ครั้ง พบตัวเต็มวัยทั้งสิ้น 8 สกุล 16
ชนิด หวยหญาเครือมีความหลากชนิดมากกวาหวยพรมแลง ที่หวยหญาเครือพบ 7 สกุล 14 ชนิด คือ Cheumatopsyche
charites, C. chrysotermis, C. copia, C. globosa, Diplectrona sp.1, Hydromanicus serubabel, Hydatomanicus klanklini,
Macrostemum dohrni, M. midas, M. floridum, M. fenestratum, Hydropsyche (Ceratopsyche) sp.1, Hydropsyche
(Ceratopsyche) sp.2, และ Pseudoleptonema supalak หวยพรมแลงพบ 8 สกุล 13 ชนิดไดแก Amphisyche sp.1, C.
charites, C. chrysothemis, C. copia, C. globosa, Diplectrona sp.1, H. chattrakan, H. serubabel, M. floridum, M.
fenestratum, Hydropsyche (Ceratopsyche) sp.1, Hydropsyche (Ceratopsyche) sp.2 และ P. supalak พบตัวออนทั้งหมด
7 สกุล 9 ชนิด คือ Hydropsyche (Ceratopsyche) sp.1, Hydropsyche (Ceratopsyche) sp.2, Cheumatopsyche spp.,
Diplectrona sp.1, Hydatomanicus klanklini, M. fenestratum, Oestropsyche sp.1 และ P. supalak ยกเวน H. docteri และ
Oestropsyche sp.1 ซึ่งพบเฉพาะที่หวยพรมแลงเทานั้น อีก 7 ชนิดที่เหลือพบในทั้งสองลําหวย P. supalak เปนชนิดเดนใน
หวยพรมแลง สวน Cheumatopsyche พบมากที่สุดในหวยหญาเครือ ลักษณะของพื้นลําธารและความเร็วกระแสน้ําเปนปจจัย
สําคัญที่มีผลตอการกระจายตัวและความชุกชุมของตัวออน
ภาวะน้ําหลากเปนปจจัยควบคุมประชากรของตัวออน
Cheumatopsyche, Hydropsyche และ Macrostemum ในขณะที่ภาวะน้ําแหงเปนปจจัยควบคุมประชากรของ P. supalak
การศึกษาครั้งนี้สามารถเชื่อมโยงตัวออนและตัวเต็มวัยรวมทั้งศึกษาชีวประวัติได 6 ชนิด คือ Diplectrona sp.1, Hydropsyche
(Ceratopsyche) sp.1, Hydropsyche (Ceratopsyche) sp.2, H. klanklini, M. fenestratum และ P. supalak
Species Diversity of Caddisflies (Trichoptera: Hydropsychidae)
in Promlaeng and Yakruea Streams, Nam Nao National Park, Thailand
S. Radomsuk (Graduate Student), N. Sangpradub (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

Hydropsychid adults were collected monthly using black light traps in Promlaeng and Yakruea streams
within Nam Nao National Park from July 1996 to September 1997. Thirteen species of caddis fly adults
were collected from Promlaeng stream. They comprised Amphisyche sp.1, Cheumatopsyche charites, C.
copia, C. globosa, C. chrysothemis, Pseudoleptonema supalak, Hydromanicus chattrakan, H. serubabel,
Diplectrona sp.1, Macrostemum floridum, M. fenestratum, Hydropsyche (Ceratopsyche) sp.1 and H.
chattrakan. These 13 species, plus M. dohrni, M. midas and Hydatomanicus klanklini, were also
collected from Yakruea stream. Nine species of hydropsychid larvae inhabited Promlaeng stream. They
were Hydropsyche (Ceratopsyche) sp.1, Hydropsyche (Ceratopsyche) sp.2, Hydropsyche doctersi,
Cheumatopsyche sp., Diplectrona sp.1, H. klanklini, M. fenestratum, Oestropsyche sp.1 and P. supalak.
With the exception of H. doctersi and Oestropsyche sp.1, larval species found in Promlaeng stream were
the same as those found in Yakruea stream. Pseudoleptonema supalak was the dominant species in
Promlaeng stream whereas Cheumatopsyche larvae were the most abundant in Yakruea stream.
Substrate types and water velocity were important factors that influenced the distribution and abundance
of hydropsychid larvae. Flooding was a factor that controlled populations of Cheumatopsyche,
Hydropsyche and Macrostemum. Dryness was a factor that controlled populations of P. supalak. The
association of larval with adult stage was successful for Diplectrona sp.1, Hydropsyche (Ceratopsyche)
sp.1, Hydropsyche (Ceratopsyche) sp.2, H. klanklini, M. fenestratum and P. supalak, and life history
studies of these species were undertaken.
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ความหลากชนิดของแมลงหนอนปลอกน้ําวงศ Leptoceridae
ในลําธารหวยหญาเครือและหวยพรมแลง อุทยานแหงชาติน้ําหนาว
ประสาท เนืองเฉลิม (นักศึกษา), นฤมล แสงประดับ (อาจารยที่ปรึกษา), ชุติมา หาญจวณิช (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง ขอนแกน 40002

การศึกษาความหลากชนิดของระยะตัวออนและระยะตัวเต็มวัยแมลงหนอน-ปลอกน้ําวงศ Leptoceridae ศึกษาชีวประวัติ และ
การไดมาของอาหารในตัวออนระยะสุดทายของแมลงหนอนปลอกน้ําวงศนี้ โดยเก็บตัวอยางจากลําธารหวยหญาเครือและหวย
พรมแลง อุทยานแหงชาติน้ําหนาว ระหวางเดือนกรกฎาคม 2541 - มิถุนายน 2542 พบระยะตัวเต็มวัยทั้งหมด 6 สกุล 11
ชนิด ไดแก Adicella capitata, A. dryope, Ceraclea sp.1, Ceraclea sp.2, Leptocerus chatadalaja, Oecetis biramosa, O.
Meghadouta, O. evirga, Setodes alampata, Setodes sp.1 และ Triaenodes pellectus พบระยะตัวออนทั้งหมด 5 สกุล 8
ชนิด ไดแก Adicella sp.1, Adicella sp.2, Athripsodes sp.1, Leptocerus sp.1, Leptocerus sp.2, Oecetis sp.1, Oecetis
sp.2 และ Setodes sp.1 ชีวประวัติของ Leptocerus sp.1, Leptocerus sp.2, และ Setodes sp.1 เปนแบบ non-seasonal สวน
Adicella sp.1, Adicella sp.2, Athripsodes sp.1, Oecetis sp.1 และ Oecetis sp.2 มีขอมูลไมเพียงพอ จึงไมสามารถศึกษา
ชีวประวัติได จากการวิเคราะหทางเดินอาหารตัวออนของ Leptocerus sp.1 Leptocerus sp.2 และ Setodes sp.1 พบวาตัว
ออนทั้งสามชนิดเปนสัตวกินเศษซากอินทรียและสัตวกินพืช
Species Diversity of Leptoceridae (Insecta: Trichoptera)
in Yakruae and Phromlaeng Streams at Nam Nao National Park, Thailand
P. Nuangchalerm(Graduate student), N. Sangpradub (Thesis Advisor), C. Hanjavanit (Thesis Co-Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

The objectives of this study were to (1) investigate species diversity of larval and adult leptocerid
caddisflies, (2) investigate their life histories and (3) conduct gut analyses of the last larval stage. The
specimens were collected from Yakruae and Phromlaeng streams, Nam Nao National Park from July
1998 to June 1999. Eleven species in six genera of leptocerid caddisfly adults were found: Adicella
capitata, A. dryope, Ceraclea sp.1, Ceraclea sp.2, Leptocerus chatadalaja, Oecetis biramosa, O.
meghadouta, O. evirga, Setodes alampata, Setodes sp.1 and Triaenodes pellectus. Eight species in five
genera of caddisfly larvae were found: Adicella sp.1, Adicella sp.2, Athripsodes sp.1, Leptocerus sp.1,
Leptocerus sp.2, Oecetis sp.1, Oecetis sp.2 and Setodes sp.1. The life histories of Leptocerus sp.1,
Leptocerus sp.2 and Setodes sp.1 were determined to be non-seasonal. However, there was insufficient
data to determine the life histories of Adicella sp.1, Adicella sp.2, Athripsodes sp.1, Oecetis sp.1 and
Oecetis sp.2. The final instar of Leptocerus sp.1, Leptocerus sp.2 and Setodes sp.1 were classified as
detritivore and herbivore.
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ความหลากชนิดของแมลงหนอนปลอกน้ําวงศ Philopotamidae
ในหวยหญาเครือ และหวยพรมแลง อุทยานแหงชาติน้ําหนาว
วิไลลักษณ ไชยปะ (นักศึกษา), นฤมล แสงประดับ (อาจารยที่ปรึกษา),ชุติมา หาญจวณิช (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง ขอนแกน 40002

จากการสํารวจแมลงหนอนปลอกน้ําวงศ Philopotamidae ในหวยหญาเครือ และหวยพรมแลง อุทยานแหงชาติน้ําหนาว
ตั้งแตเดือนธันวาคม 2541 - มีนาคม 2543 โดยเก็บตัวอยางระยะตัวออน ดักแด และตัวเต็มวัย เชิงคุณภาพทุกเดือน พบ
ตัวเต็มวัย 1 สกุล 5 ชนิด คือ Chimarra akkaorum, C. bimbltona, C. khamuorum, C. pipake และ C. spinifera โดยที่
หวยพรมแลงพบเพียง 2 ชนิด คือ C. khamuorum และ C. bimbltona ขณะที่หวยหญาเครือพบทั้ง 5 ชนิด สวนตัวออนของ
แมลงวงศนี้พบทั้งสิ้น 2 สกุล 6 ชนิด คือ Chimarra akkaorum, C. khamuorum, C. sp.1, C. sp.2,
C. sp.3 และ Wormaldia sp.1 ตามลําดับ ตัวออนของ C. khamuorum มีลักษณะทางสัณฐานวิทยา 2 แบบ ตัวออนของแมลง
หนอนปลอกน้ําวงศนี้ มีความสัมพันธเชิงบวกกับความเร็วของกระแสน้ํา และความลึกของน้ํา (r=0.60, p=0.03 และ
r=0.75, p=0.02 ตามลําดับ) ตัวออนอาศัยอยูในแหลงอาศัยยอยที่ไมแตกตางกัน แตตัวออนบริโภคอาหารแตกตางกัน
(แสดง diet partitioning) รูปรางตาขายตัวออนระยะที่ 5 ของ C. akkaorum เปนเสนไหมพาดทับกันไปมาหลายชั้นไมเปน
ระเบียบ สวนรูปรางตาขายของ C. khamuorum เปนสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดเล็กจัดเรียงตัวกันอยางเปนระเบียบโดย
C. khamuorum แบบ 1 และ C. khamuorum แบบ 2 มีขนาดความกวางและความยาวของชองตาขายเฉลี่ย 0.60x3.75 และ
0.77x4.25 ไมโครเมตร ตามลําดับ ในการศึกษาครั้งนี้สามารถเชื่อมโยงระยะตัวออน ดักแดและตัวเต็มวัยไดสําเร็จ 2 ชนิด
คือ C. akkaorum ซึ่งมีแนวโนมวาอาจมีชีวประวัติเปนแบบ univoltine และตัวออนของ C. khamuorum ทั้งสองแบบ
เปนแบบ non-seasonal
Species Diversity of Caddisflies (Trichoptera: Philopotamidae)
in Yakruea and Phromlaeng Streams, Nam Nao National Park, Thailand
W. Chaiyapa (Graduate Student), N. Sangprudub (Thesis Advisor), C. Hanjavanit (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

Adults, pupae and larvae of Philopotamid caddisflies were monthly qualitatively sampled from Yakruea
and Phromlaeng streams, Nam Nao National Park, from December 1998 to March 2000. Five species of
Chimarra adults, Chimarra akkaorum, C. bimbltona, C. khamuorum, C. spinifera and C. pipake, were
collected from Yakruea stream and only C. bimbltona and C. khamuorum were found in Phromlaeng
stream. The larvae of Chimarra akkaorum, C. khamuorum, Chimarra sp.1 and Wormaldia sp.1 inhabited
both streams, Chimarra sp.2 was only present in Phromlaeng stream while Chimarra sp.3 occurred only
in Yakruea stream. The larvae of C. khamuorum showed two morphological variations. There was a
positive correlation between the number of larval individuals with water velocity (r=0.60, p=0.03) and
depth of water (r=0.75, p=0.02). Larvae can coexist in the same microhabitat because of diet partitioning.
Nets of mature C. akkaorum larvae were composed of several layers with variable mesh sizes whereas
nets of C. khamuorum type 1 and C. khamuorum type 2 larvae formed lattice-like networks that varied
from square to rectangular shapes. Average mesh sizes of capture nets of the 5th instar of C. khamuorum
type 1 and C. khamuorum type 2 were approximately 0.60 μm wide x 3.75 μm long and 0.77 μm wide x
4.25 μm long, respectively. The life history of C. akkaorum showed a tendency to be univoltine but C.
khamuorum had a non-seasonal pattern.
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ความหลากชนิดของแมลงชีปะขาววงศ Leptophlebiidae
ในหวยหญาเครือและหวยพรมแลง อุทยานแหงชาติน้ําหนาว
อลงกรณ ผาผง (นักศึกษา), นฤมล แสงประดับ (อาจารยที่ปรึกษา), ชุติมา หาญจวณิช (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ. เมือง ขอนแกน 40000

สํารวจแมลงชีปะขาววงศ Leptophlebiidae ในหวยหญาเครือ และหวยพรมแลง อุทยานแหงชาติน้ําหนาว ตั้งแตเดือน
กรกฎาคม 2541 - เดือน ธันวาคม 2542 พบตัวออนทั้งหมด 5 สกุล 9 ชนิด และตัวเต็มวัย 6 สกุล 8 ชนิด ตัวออนและ
ตัวเต็มวัยของ Choroterpes (Euthraulus) sp. 1. และ Cryptopenella sp. มีจํานวนมากในทั้งสองลําธาร ตัวออนของ
Choroterpes (Choroterpes) proba พบเฉพาะที่หวยหญาเครือเทานั้น พบเฉพาะตัวออน Isca sp. และตัวเต็มวัย
Habrophlebioides sp. ที่หวยพรมแลง พบ new record ของประเทศไทยทั้งหมด 6 ชนิด และสามารถเชื่อมโยงระยะตัวออน
กับระยะตัวเต็มวัยไดสําเร็จ 4 ชนิด พบวาตัวออนแมลงชีปะขาวสี่ชนิดมีชีวประวัติแบบ non-seasonal พบตัวเต็มวัยเกือบ
ตลอดทั้งป ศึกษาแหลงอาศัยยอยของตัวออน พบวาจํานวนและขนาดของตัวออนมีความสัมพันธเชิงบวกกับขนาดของกอนหิน
และตัวออนของ Choroterpes (Euthraulus) spp. ชอบอาศัยอยูใน cobble มากที่สุด ตัวออน Choroterpes (Euthraulus) spp.
และ Cryptopenella sp. บริโภคซากอินทรียสารมากที่สุด จํานวนตัวออนมีความสัมพันธเชิงบวกกับคา DO แตมีความสัมพันธ
เชิงลบกับคา TDS
Species Diversity of Mayflies (Ephemeroptera: Leptophlebiidae)
in Yakraue and Phromlaeng Streams, Nam Nao National Park
A. Phaphong (Graduate Student), N. Sangpradub (Thesis Advisor), C. Hanjavanit (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

Qualitative samplings of Leptophlebiidae (Ephemeroptera) from two streams of Nam Nao National Park,
namely Yakraue and Phromlaeng streams, were conducted monthly from July 1998 to December 1999.
Six genera and eight species of adults were collected from Yakraue stream and five genera and seven
species were found in Phromlaeng stream. Five genera and nine species of nymphs were found in
Yakraue stream whereas four genera and eight species were collected from Phromlaeng stream. Both
nymphal and adult stages of Choroterpes (Euthraulus) sp. 1 and Cryptopenella sp. were abundant in both
streams. Choroterpes (Choroterpes) proba was present only in Yakraue stream while Habrophlebiodes
sp. and Isca sp. occurred only in Phromlaeng stream. Four species were newly recorded for Thailand. C.
(E.) sp. 1, C. (E.) sp. 2, Cryptopenella sp. and Choroterpides sp. showed non-seasonal life history
patterns and adults occurred throughout the year. Observation of microhabitat selection indicated that
nymphs of Choroterpes (Euthraulus) spp. showed a preference for cobble. Numbers of nymphs were
positively correlated to substrate size. Based on gut analyses, the nymphal stages of Choroterpes
(Euthraulus) spp. and Cryptopenella sp. fed mainly on detritus. By rearing nymphs in the laboratory, the
nymphal stages were successful associated with the imagoes of C. (E.) sp. 1, C. (E.) sp. 3, Choroterpides sp.
and Cryptopenella sp.
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ความหลากชนิดของแมลงชีปะขาววงศ Heptageniidae
ในลําธารหวยหญาเครือ และหวยพรมแลง อุทยานแหงชาติน้ําหนาว
บุญเสฐียร บุญสูง1 (นักศึกษา), นฤมล แสงประดับ1 (อาจารยที่ปรึกษา), สุพัตรา ปานรงค 2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง ขอนแกน 40002
2
ภาควิชาวาริชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ สงขลา 90112

การศึกษาความหลากชนิดของแมลงชีปะขาววงศ Heptageniidae ในลําธารหวยหญาเครือและหวยพรมแลง อุทยานแหงชาติ
น้ําหนาว โดยเก็บตัวอยางตัวออนและตัวเต็มวัยดวยวิธีเชิงคุณภาพเดือนละครั้ง ระหวางเดือนกันยายน 2542 - ธันวาคม
2543 พบตัวออนแมลงชีปะขาววงศ Heptageniidae ทั้งหมด 4 สกุล 5 ชนิด คือ Asionurus sp., Cinygmina sp.1,
Cinygmina sp.2, Rhithrogeniella sp. และ Thalerosphyrus sp. ไดนําตัวออนมาเลี้ยงใหเจริญเปนตัวเต็มวัย สําหรับเชื่อมโยง
ตัวออนและตัวเต็มวัยเพื่อยืนยันชนิดของตัวออนที่พบ สามารถเชื่อมโยงตัวออนและตัวเต็มวัยได 4 ชนิด ดังขางตน ยกเวน
Cinygmina sp.2 พบวาตัวออนและตัวเต็มวัยของ Cinygmina sp.1 มีความชุกชุมมากที่สุด รองลงมา คือ Thalerosphyrus sp.
ไดบรรยายลักษณะและรวบรวมขอมูลดานสัณฐานวิทยาภายนอกของตัวออนตัวเต็มวัย และไขของแมลงชีปะขาวทั้ง 5 ชนิดไว
ลักษณะนิเวศวิทยาบางประการของแมลงชีปะขาววงศนี้ พบวาตัวออนสวนมากอาศัยอยูบริเวณแหลงน้ําไหล ที่พื้นอาศัยเปน
กอนหินคละกัน ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการกระจายตัวของตัวออนคือ ลักษณะพื้นอาศัย และความเร็วกระแสน้ํา ชีวประวัติของ
แมลงชีปะขาว Cinygmina sp.1 อาจมีแนวโนมเปนแบบ non-seasonal multivoltine และผลจากการวิเคราะหทางเดินอาหาร
พบวา ตัวออนบริโภคอาหารแบบไมเลือก โดยบริโภคเศษซากสารอินทรีย และไดอะตอมเปนสวนใหญ จัดเปนกลุมที่มี
ลักษณะการไดอาหาร โดยวิธีการขูดกินอาหารที่เกาะอยูตามพื้นอาศัย
Species Diversity of Heptageniid Maflies (Ephemeroptera: Heptageniidae)
in Yakruae and Phromlaeng Streams, Nam Nao National Park
B. Boonsoong1 (Graduate Student), N. Sangpradub1 (Thesis Advisor), S. Parnrong2 (Thesis Co-advisor)
1
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002
2
Department of Aquatic Science, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University,
Hat Yai District, Songkhla 90112

Qualitative sampling of heptageniid mayflies from two streams at Nam Nao National Park, Thailand,
were conducted monthly from September 1999 to December 2000. Four genera and 5 species were
found: Asionurus sp., Cinygmina sp.1, Cinygmina sp.2, Rhithrogeniella sp. and Thalerosphyrus sp.
Cinygmina sp.1 was the most abundant heptageniid in both streams, followed by Thalerosphyrus sp. The
nymphal stage was successfully associated with the imago in 4 species but not for Cinygmina sp.2. The
morphology of the nymphs and adults are described and illustrated. Some ecological aspects of
heptageniid mayfly larvae showed that they occupied fast-flowing areas with cobble/pebble/gravel
substrates. The distribution of nymphs depended on substrate type and water current. Cinygmina sp.1 has
a tendency to be a non-seasonal multivoltine species. Based on gut analysis, Cinygmina sp.1 nymphs are
non-selective generalists. They fed mainly on detritus and diatoms and would be categorized as scrapers.
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การเปรียบเทียบความหลากชนิดของมวนน้ําจืดในแหลงน้ํานิ่งและแหลงน้ําไหล
ศิริพร แซเฮง (นักศึกษา), นฤมล แสงประดับ (อาจารยที่ปรึกษา), ชุติมา หาญจวณิช (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ. เมือง ขอนแกน 40002

การศึกษาความหลากชนิดของมวนน้ําจืดในแหลงน้ํานิ่ง และแหลงน้ําไหล อุทยานแหงชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร ดวยวิธี
เชิงคุณภาพทุกเดือน ตั้งแตเดือน กรกฎาคม 2541 - มิถุนายน 2542 พบมวนน้ําจืดทั้งหมด 11 วงศ 34 สกุล 44 ชนิด
โดยแหลงน้ํานิ่งพบ 11 วงศ 25 สกุล 28 ชนิด สวนแหลงน้ําไหลพบ 10 วงศ 30 สกุล 38 ชนิด ชนิดของมวนน้ําจืดที่พบใน
แหลงน้ําทั้งสองมีความแตกตางกันมากถึง 21 ชนิด ในแหลงน้ํานิ่งพบ Rhyacobates imadatei Andersen and Chen และ
Chenevelia stridulans Zettel มากที่สุด สวนแหลงน้ําไหลพบ Limnometra matsudai Chen and Zettel
Comparison of Species Diversity of Freshwater Bugs (O. Hemiptera: Insecta)
between Lentic and Lotic Habitats
S. Saeheng (Graduate Student), N. Sangprodub (Thesis Advisor), C. Hangavanich (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

Lentic and lotic freshwater bugs (Hemiptera) were monthly qualitatively sampled from Phu Phan National
Park, Sakonnakorn province, from July 1998 to June 1999. A total of 11 families, 34 genera and 44 species of
aquatic bug were found in both habitats. Eleven families, 25 genera and 28 species of freshwater bugs
occurred in the lentic habitat, whereas 10 families, 30 genera and 38 species were found in the lotic habitat.
Twenty-one species of bugs were very different in the two habitats. Rhyacobates imadatei Andersen and
Chen and Chenevelia stridulans Zettel were abundant in the lentic habitat, whereas Limnometra matsudai
Chen and Zettel was abundant in the lotic habitat.
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ความหลากหลายและพันธุศาสตรเชิงประชากรของสปชีสของริ้นดําในประเทศไทย
เฉลียว กุวังคะดิลก1 , ชัยณรงค บุญเข็มทอง2 และสุวรรณี พยุหเสนา1
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
2
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช. 73/1 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

การใชหลักอนุกรมวิธานรูปรางลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกของตัวออนและตัวดักแด สามารถแยกชนิดของแมลงริ้นดําที่
เก็บจากแหลงน้ําไหลธรรมชาติจํานวน 91 แหง ในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคใตของประเทศไทย ออกเปน 42 สปชีส เปนสปชีสที่มีรายงานการพบและตั้งชื่อวิทยาศาสตรแลว 30 สปชีส เปนสปชีสที่ยัง
ไมไดตั้งชื่อและอาจเปนสปชีสที่มีรายงานแลว แตมีรูปรางเปลี่ยนไปจากเดิม 6 สปชีส และเปนสปชีสใหมที่ยังไมมีรายงานการ
พบ 6 สปชีส ริ้นดําเหลานี้ถูกจําแนกเปน 13 กลุมยอย ใน 6 สกุลยอยที่มีรายงานแลว และอีก 1 สกุลยอย ที่ยังไมมี
รายงานของสกุล Simulium Latreille s.l. การกระจายของริ้นดําบางสปชีสมีขอบเขตจํากัดเฉพาะในแหลงน้ําไหลบางแหลงใน
เขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต นอกจากนี้การแพรกระจายและความหนาแนนของตัวออนริ้นดํา
ในแหลงน้ําไหลธรรมชาติ 9 แหงในเขตภาคใต มีความสัมพันธกับระดับความสูงและคุณภาพทางกายภาพและเคมีของ
แหลงน้ําเพาะพันธุ เชน อุณหภูมิ ความเร็ว และความกระดางของน้ํา การศึกษาเซลลพันธุศาสตรของริ้นดําจํานวน 18 สปชีส
ซึ่งแยกอยูใน 4 subgenera คือ Gomphostilbia, Nevermannia, Simulium และ Montistriatum พบวามีจํานวนโครโมโซม
3 คู (2N=6) ซึ่งเรียงจากแทงที่ยาวที่สุดไปยังแทงที่สั้นที่สุด แบบแผนการเรียงตัวของแบนดบนโพลีทีนโครโมโซมเปน
ลักษณะจําเพาะของแตละสปชีสแมวาแบนดบางแบนดบนโครโมโซมแขนสั้นของโครโมโซมคูที่ II และ III มีลักษณะ
เหมือนกัน นอกจากนี้ ยังพบพาราเซนทริกอินเวอรชันบนโครโมโซมบางแขนในริ้นดําจํานวน 8 สปชีส อินเวอรชันเหลานี้ไมมี
ความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับเพศ ดังนั้นจึงไมสามารถแยกโครโมโซมเพศ X และ Y ออกจากออโทโซมในสปชีสเหลานี้ได
อยางไรก็ตาม จากการยอมแถบสีซีแสดงใหเห็นวาแบนด 84B2 ซึ่งอยูบนแขนยาวของโครโมโซมคูที่ III ของริ้นดําชนิด
S. nakhonense เปนเฮเทโรโครมาทินที่มีความสัมพันธกับเพศและเกี่ยวของกับดิฟเฟเรนทิเอชันของสวนของโครโมโซม X และ Y
Diversity and Population Genetics of Simulium Species in Thailand
C. Kuvangkadilok1, C. Boonkemtong2 and S. Phayuhasena1
Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University, Rajdhevee, Bangkok 10400
2
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, NSTDA, 73/1, Rajdhevee, Bangkok 10400
1

On the basis of external morphological characters of larvae and pupae, a total of 42 simulium species
consisting of 30 known species, 6 unknown species and 6 new species, collected from 91 localities in
northern, eastern, northeastern, central and southern thailand, were identified and placed into 13 speciesgroups within 6 subgenera and 1 unknown subgenus of the genus simulium latreille s.l. The distribution
of some simulium species is restricted to some localities in northern, northeastern and southern Thailand.
Additionally, the distribution and abundance of larvae collected from 9 localities correlate with altitude
and some physico-chemical parameters at the larval sites, such as water temperature, water velocity and
hardness. Eighteen simulium species within 4 subgenera, i.e., Gomphostilbia, nevermannia, simulium and
montistriatum, that were cytologically studied have 3 pairs of chromosomes (2n=6) which are arranged
from the longest to the shortest. The polytene chromosome banding patterns of these species are speciesspecific, although some banding sequences in the short arms of chromosomes ii and iii are homologous.
Moreover, wild populations of 8 species have paracentric inversions in some chromosome arms, but
there is no indication of sex linkage associated with inversion sequences in these populations. Thus the x
and y chromosomes of these species could not be recognized in this study. However, the c-banding
technique successfully revealed that band 84b2 on chromosome arm iiil of s. Nakhonense is a sex-linked
heterochromatic band, which is involved in differentiation of genetic x-chromosomal and y-chromosomal
segments.
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การศึกษาไมโททิกคาริโอไทปเพื่อจําแนกชนิดแมลงวันผลไม
กลุมสปชีสซับซอน Bactrocera dorsalis Complex ในประเทศไทย
เฉลา สําราญดี (นักศึกษา), วิสุทธิ์ ใบไม (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ผลการวิเคราะหไมโททิกโครโมโซมจากตัวอยางหนอนของแมลงวันผลไม (Diptera: Tephritidae) จากประชากรธรรมชาติ
ที่พบในประเทศไทย บนพื้นฐานของปริมาณและการกระจายของคอนสทิทิวทีพเฮเทโรโครมาทินในโครโมโซมเพศ และ/หรือ
ออโตโซม พบ 10 รูปแบบ ของเมทาเฟสคาริโอไทปที่มีลักษณะเฉพาะ หลักฐานจากการศึกษาทั้งในระดับเซลลพันธุศาสตร
ควบคูกับการศึกษาความแตกตางของสัณฐานวิทยาภายนอก และความจําเพาะของการชอบพืชอาศัยของแมลงวันผลไม ทําให
การจําแนกชนิดของแมลงวันผลไมในกลุมสปชีสซับซอน Bactrocera. dorsalis complex มีความถูกตองมากยิ่งขึ้น ใน
การศึกษานี้พบ B. dorsalis complex ชนิดใหม 10 ชนิด คือ สปชีส Q, R, S, T, U, V, W, X, Y และ Z เมื่อจัดกลุมตาม
ปริมาณเฮเทโรโครมาทินในยีโนม สามารถจัดไดเปน 4 กลุม คือ กลุมที่ 1 ประกอบดวย สปชีส Q, R, W, X, Y และ Z
ซึ่งออโทโซมทุกคู และโครโมโซม X มีเพอริเซนตริกเฮเทโรโครมาทินในปริมาณปานกลาง กลุมที่ 2 ประกอบดวย สปชีส S
ซึ่งออโทโซมทุกคูมีเพอริเซนตริกเฮเทโรโครมาทินปริมาณนอยที่สุด กลุมที่ 3 ประกอบดวย สปชีส T ซึ่งโครโมโซมทุกคูมี
เพอริเซนตริกเฮเทโรโครมาทินปริมาณมากที่สุด และกลุมที่ 4 ประกอบดวย สปชีส U และ V ซึ่งมีลักษณะคาริโอไทปที่
เดนชัด คือ โครโมโซม X มีขนาดใหญ และมีเพอริเซนตริกเฮเทโรโครมาทินในปริมาณมาก ความแตกตางแปรผันของ
เฮเทโรโครมาทินในไมโททิกโครโมโซม สะทอนใหเห็นบทบาทของเพอริเซนตริกเฮเทโรโครมาทิน มีความสําคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของโครโมโซม
Mitotic Karyotypes for Identifying Sibling Species within the Bactrocera dorsalis Complex
in Thailand
C. Sumrandee (Graduate Student), V. Baimai (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University, Rajdhevee, Bangkok 10400

Analysis of mitotic karyotypes of Oriental fruit fly larvae (Diptera: Tephritidae) from natural populations
in Thailand revealed 10 distinct forms of metaphase karyotype, based on the amount and distribution of
constitutive heterochromatin in sex chromosomes and/or autosomes. Such cytological evidence coupled
with differences in external morphology and specific host plant preferences allow the accurate
identification of species within the Bactrocera dorsalis complex. In this study, we found ten new species
in the B. dorsalis complex, designated as species Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z. On the basis of the
gross quantity of heterochromatin accumulation in the genome, four groups of mitotic karyotypes were
characterized. Group 1 is composed of species Q, R, W, X, Y and Z in which all autosomes and the X
chromosome contain considerable amounts of pericentric heterochromatin. Group 2 comprises species S,
the autosomes of which show a minimum amount of pericentric heterochromatin. Group 3 consists of
species T in which its X chromosome exhibits a unique pattern of euchromatin and heterochromatin. In
addition, all autosome pairs contain a very large amount of pericentric heterochromatin. Group 4 consists
of species U and V, showing a most striking feature in that the X chromosome has an enormous size and
comprises prominent blocks of pericentric heterochromatin. The different degrees of variation in
pericentric heterochromatin in mitotic chromosomes, as revealed in this study, appears to have played a
significant role in chromosomal evolution.

บทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 5
8-11 ตุลาคม 2544 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

206

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของแมลงวันผลไมกลุมสปชีส Bactrocera tau
(Diptera: Tephritidae) ในประเทศไทย โดยใชเทคนิคเอนไซมอิเล็คโทรฟอริซิส
อัญชลี แซหลี (นักศึกษา), วิสุทธิ์ ใบไม (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

แมลงวันผลไมกลุม Bactrocera (Zeugodacus) tau เปนแมลงศัตรูพืชที่สําคัญของพืชตระกูลแตง (cucurbit) ในประเทศไทย
ซึ่งมักกอใหเกิดความสับสนแกนักอนุกรมวิธาน
เนื่องจากแมลงวันผลไมกลุมนี้มีความแตกตางแปรผันทางรูปรางลักษณะ
ภายนอก ทําใหยากตอการตัดสินใจวาเปนความแปรผันทางสัณฐานภายในสปชีสเดียวกัน หรือเปนความแตกตางระหวางสป
ชีส การศึกษาทางสัณฐานวิทยาและเซลลพันธุศาสตรไดศึกษาและจําแนกแมลงวันผลไมกลุมนี้ออกเปน 7 สปชีส คือ สปชีส A
(=B. tau), C, D, E, F, G และ I งานวิจัยนี้ไดศึกษาความแปรผันทางพันธุกรรมของแมลงวันผลไมกลุม B. tau complex
โดยใชเทคนิคโพลิอะคริลาไมดเจล อิเล็กโทรฟอริซีสในแนวราบของเอนไซม 9 ระบบ ซึ่งประกอบดวย 12 โลไซ จากผลการ
วิเคราะห พบวาประชากร B. tau ทั้ง 28 ประชากรในประเทศไทยมีคาเฉลี่ยเฮเทโรไซโกซิตี (Ho) และคาเฉลี่ยความแตกตาง
ทางพันธุกรรม (D) ต่ํามาก และไมมีความสัมพันธกับชนิดของพืชอาศัยและภูมิศาสตร นอกจากนี้พบวามีเอนไซมบางโลไซ
ซึ่งมีระยะทางการเคลื่อนที่บนเจล เปรียบเทียบกับมาตรฐานเปนแบบเฉพาะ สามารถใชในการจําแนกสปชีส B. tau complex
ได สําหรับบางสปชีสซึ่งมีการแสดงอัลลีลรวมกันอยูในบางโลไซ สามารถใชโลไซมากกวา 2 โลไซขึ้นไปรวมกัน เพื่อจําแนกส
ปชีสไดในระดับความเชื่อมั่นสูง จากการวิเคราะหคาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของ B. tau complex โดยใชเทคนิค
UPGMA cluster analysis พบวาสามารถแบงออกเปน 3 กลุม คือ 1) กลุมแมลงวันผลไมที่มีความสัมพันธใกลเคียงกันมาก
(B. tau, สปชีส E, F และ G), 2) กลุมสปชีส C และ I และ 3) กลุมสปชีส D
Electrophoretic Study of the Bactrocera tau Group
(Diptera: Tephritidae) in Natural Populations in Thailand
A. Saelee (Graduate Student ), V. Baimai (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University, Rajdhevee, Bangkok 10400

The Bactrocera (Zeugodacus) tau-like flies are some of the most important agricultural pests of southeast Asian cucurbit crops and form a complex of species. There has always been taxonomic confusion
regarding the separation of species within this species complex. This is because it is difficult to determine
if differences between B. tau flies are due to genetic variation within species or genetic differentiation
between species. Morphological observations coupled with cytological evidence has revealed at least
seven genetic species within this taxon, temporarily designated as species A (=B. tau), C, D, E, F, G and
I. In this study, allozyme electrophoresis was used to confirm these seven species of the B. tau complex.
Nine enzyme systems, which were composed of twelve loci, were used. Twenty-eight populations of B.
tau were characterized by low genetic variability as indicated by low values of average heterozygosity
(H0) and mean genetic distance (D). No geographical pattern relationships were displayed because the
level of genetic differentiation was similar between populations in the same geographical region and
between populations originating from different geographical regions. In the same manner, populations
from the same host plant species had similar levels of genetic differentiation as those from different host
species. Single diagnostic alleles with specific relative mobilities, which can be used as genetic markers
for species classification within the B. tau complex, were discovered only in species D. Although, no
single allele was diagnostic for the other six species, the use of more than two alleles permitted the
correct classification of nearly all individuals of even the two most closely related species. A
phylogenetic tree was estimated by using a UPGMA clustering of Nei’s unbiased genetic distance. The
tree indicates that three main lineages exist in the B. tau complex. The first group consists of a complex
of extremely similar species (B. tau, species E, F and G). The second group consists of species C and I
and the last group consists of species D.
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การศึกษาความหลากหลายของแตนเบียนศัตรูแมลงวันผลไมโดยการตรวจสอบโครโมโซม
สิริพงศ สิงหพงษ (นักศึกษา), สังวรณ กิจทวี (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

การศึกษาไมโตติกโครโมโซมของแตนเบียนในวงศ Braconidae 4 สปชีส โดยใชเทคนิค air-drying จากเซลลสมอง (cerebral
ganglia) ของตัวหนอนแตนเบียนระยะสุดทาย พบวาแตนเบียนชนิด Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead) ซึ่งเปน
แตนเบียนของแมลงวันผลไม Bactrocera correcta (Diptera: Tephritidae) มีจํานวนโครโมโซม (2n)=40 โดยที่เพศเมียมี
โครโมโซมสองชุด (diploid) และเพศผูมีโครโมโซมชุดเดียว (haploid) (n)=20 รูปแบบของโครโมโซม ประกอบดวย 5
Metacentric, 13 Submetacentric และ 2 Subtelocentric แตนเบียนชนิด Diachasmimorpha sp. เปนแตนเบียนของแมลงวัน
ผลไม B. cucurbitae (Coquillett) มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาคลายกับ D. longicaudata และมีจํานวนโครโมโซมเทากัน
(2n)=40 แตมีรปู แบบของโครโมโซมตางกัน ซึ่งรูปแบบของโครโมโซมประกอบดวย 6 Metacentric, 12 Submetacentric
และ 2 Subtelocentric สวนแตนเบียนชนิด Psytallia incisi (Silvestri) ซึ่งเปนแตนเบียนของ B. dorsalis เพศเมียมีจํานวน
โครโมโซมสองชุด (2n)=34 สวนเพศผูมีจํานวนโครโมโซมเพียงชุดเดียว (n)=17 รูปแบบของโครโมโซมประกอบดวย 5
Metacentric, 9 Submetacentric, และ 3 Subtelocentric แตนเบียนชนิด Psytallia fletcheri (Silvestri) เปนแตนเบียนของ
แมลงวันผลไมชนิด B. cucurbitae มีจํานวนโครโมโซมเทากับ P. incisi แตรูปแบบของโครโมโซมประกอบดวย 7
Metacentric, 6 Submetacentric และ 4 Subtelocentric และแตนเบียนกลุมสุดทาย คือชนิด Fopius arisanus (Sonan) เปน
แตนเบียนของ B. dorsalis เพศเมียมีจํานวนโครโมโซมสองชุด (2n)= 46 สวนเพศผูมีจํานวนโครโมโซมเพียงชุดเดียว
(n)=23 รูปแบบของโครโมโซมประกอบดวย 5 Metacentric, 13 Submetacentric และ 5 Subtelocentric
Mitotic Chromosome Diversity in Tephritid Fruit Fly Parasitoids
S. Singhapong(Graduate Student), S. Kitthawee (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University, Rajdhevee, Bangkok 10400

Four species of parasitoids (Hymenoptera: Braconidae) of tephritid fruit flies were studied cytologically.
Mitotic chromosomes were prepared from the cerebral ganglia of prepupae using the air-drying
technique. Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead), a solitary endoparasitoid of Bactrocera correcta
(Diptera: Tephritidae), possessed a (2n)=40 karyotype. Females are diploid and males are haploid
(n)=20. The haploid mitotic karyotype comprised 5 Metacentric, 13 Submetacentric and 2 Subteloentric
chromosomes. Diachasmimorpha sp. is a parasitoid of B. cucurbitae (Coquillett). The morphology of
this species is very similar to D. longicaudata and it also has a chromosome number of (2n)=40.
However, the haploid mitotic karyotype is different with 6 Metacentric, 12 Submetacentric and 2
Subtelocentric chromosomes. Psytallia incisi (Silvestri) and P. fletcheri (Silvestri) are both solitary
endoparasitoids of B. dorsalis and B. cucurbitae respectively. Both of them have a chromosome number
of (2n)=34. Females are diploid and males are haploid with (n)=17. The haploid mitotic karyotype of P.
incisi comprises 5 Metacentric, 9 Submetacentric and 3 Subtelocentric chromosomes and that of P.
fletcheri comprises 7 Metacentric, 6 Submetacentric and 4 Subtelocentric chromosomes. The haploid
karyotype of Fopous arisanus (Sonan) (n=23) consists of 5 Metacentric, 13 Submetacentric and 5
Subtelocentric chromosomes.
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การศึกษาความหลากหลายของประชากรหิ่งหอยในบริเวณที่สูงและที่ราบ
อัญชนา ทานเจริญ (นักศึกษา), สังวรณ กิจทวี (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

การศึกษาความหลากหลายของประชากรหิ่งหอยในพื้นที่ที่มีระดับความสูงแตกตางกัน คือ บริเวณที่สูงและที่ราบต่ํา โดยมี
วัตถุประสงคในการศึกษาความหลากหลายของชนิด ลักษณะนิเวศวิทยา และศึกษาผลกระทบของปจจัยทางกายภาพและ
แสงจันทรตอความชุกชุมของหิ่งหอยที่พบ การศึกษาแบงออกเปน 2 ชวง คือ การติดตามผลความชุกชุมทุกเดือน เปนเวลา
18 เดือน และการติดตามผลความชุกชุมทุกชั่วโมงตลอดคืน พรอมทั้งศึกษาอิทธิพลของแสงจันทร เปนเวลา 3 เดือน หิ่งหอย
ในบริเวณที่สูงมีความหลากหลายของชนิดสูงกวาบริเวณที่ราบ ในบริเวณที่สูงพบหิ่งหอย 13 สปชีส จาก 7 สกุล ในขณะที่
บริเวณที่ราบต่ําพบเพียง 3 สปชีส จาก 2 สกุล จะพบความหลากหลายของชนิดหิ่งหอยในฤดูฝนสูงกวาในฤดูแลง การศึกษา
ฤดูกาลของหิ่งหอยในทั้งสองพี้นที่วิจัยใหผลที่คลายกัน คือ มีประชากรสูงในชวงฤดูฝนและแนวโนมคอยๆ ลดลงเมื่อเขาสูฤดู
แลง ปจจัยกายภาพสงผลตอแนวโนมของประชากรหิ่งหอยในทั้งสองพื้นที่วิจัยแตกตางกัน นอกจากนี้อิทธิพลของแสงจันทรมี
ผลตอการประชากรหิ่งหอย บริเวณที่มีหิ่งหอยหลายชนิดในบริเวณเดียวกัน (บริเวณที่สูง) หิ่งหอยแตละชนิดมีชวงเวลาในการ
ออกกระพริบแสงแตกตางกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหาคูผสมพันธุ ตัวออนของหิ่งหอยในบริเวณที่สูงก็มีการแบงแยก
พื้นที่อาศัยเชนกัน เพื่อลดการแกงแยงและศัตรู หิ่งหอยเพศผูและเพศเมียมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน ทั้งสองเพศใชชีวิตสวน
ใหญในการบิน แตเพศผูมีสัดสวนของพฤติกรรมบินสูงกวา ในขณะที่เพศเมียมีสัดสวนการดํารงชีวิตอยูใกลพื้นดินมากกวา
เพศผู อาจเปนผลเนื่องมาจากเพศเมียตองทําหนาที่วางไข
Diversity of Firefly Populations in Highland and Lowland Habitats
A. Thancharoen (Graduate Student), S. Kitthawee (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University, Rajdhevee, Bangkok 10400

A field study of the diversity of firefly populations was carried out in habitats at 2 different altitude
levels— highland and lowland habitats. The two purposes of the study were to survey firefly diversity
and ecology, and to investigate the effects of climatic and moonlight factors on firefly abundance.
Monthly monitoring of firefly abundance was carried out for 18 months, and hourly and moon phase
monitoring were conducted in 3 moon cycles. Firefly diversity was greater in the highlands than in the
lowlands. Eleven species in 7 genera were found in the highland, whereas only 3 species were found in
the lowlands. There was a higher diversity of highland fireflies in wet than in dry periods. Seasonal
occurrence in both habitats showed a similar trend; the density was low in winter and gradually increased
during the rainy season. Fluctuation in climatic factors was the major factor influencing firefly
abundance in different habitats. Moonlight influenced the abundance of fireflies in the first half of the
night in the highlands. Highland species showed temporal flashing activities, which were important
characteristics that could be used for isolating species in the same habitat. Larvae of different species also
utilized different niches to reduce competition. Male and female adults showed different behavior. Both
sexes spent most of their lives flying around, especially the males. The females stayed near the ground
more often than the males, due to their oviposition activity.
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การวิเคราะหทางมอรโฟเมตริกของผึ้งมิ้ม Apis florea Fabricius, 1787 ในประเทศไทย
ทรรศนีย ไชยวงศ1 (นักศึกษา), สิริวัฒน วงษศิริ1 (อาจารยที่ปรึกษา), สุรีรัตน เดี่ยววาณิชย1, R. Hepburn2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2
Department of Zoology and Entomology, Rhodes University, Grahamstown, South Africa 6140

ผึ้งมิ้ม Apis florea Fabricius, 1787 เปนผึ้งพื้นเมืองชนิดหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งมีการศึกษาทางดานมอรโฟเมตริกนอย
มาก การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาความแตกตางลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผึ้งมิ้มที่อยูเหนือและใต เสนละติจูดที่
12o เหนือของประเทศไทย โดยการวิเคราะหทางมอรโฟเมตริก และจัดกลุมประชากรของผึ้งมิ้มในประเทศไทย โดยทําการสุม
เก็บตัวอยางผึ้งงานจากรังผึ้งมิ้มที่อยูเหนือและใตเสนละติจูดที่ 12o เหนือบริเวณละ 30 รัง ๆ ละ 20 ตัว เก็บรักษาตัวอยางใน
70% alcohol และเลือกผาตัดสวนตางๆ ที่ใชศึกษาลักษณะ 9 ชนิด ไดแก โพรบอสซิส หนวด ปกหนา ปกหลัง ขาหลัง
สเตอรไนตที่ 3 และ 6 และเทอรไกตที่ 3 และ 4 ติดตัวอยางบนสไลดดวยน้ํายาฮอยเออร และอบใหแหงที่อุณหภูมิ 40oC
ศึกษาลักษณะตางๆ ภายใตกลอง stereo และบันทึกภาพลงในคอมพิวเตอรเพื่อวัดขนาดความกวาง ความยาว และมุมของ
ลักษณะที่ศึกษา วิเคราะหผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร วิเคราะหขอมูลทางสถิติ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา
ครั้งนี้ คือ สามารถจัดกลุมประชากรของผึ้งมิ้มในประเทศไทยโดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยา และไดขอมูลเพื่อนําไปใช
ประกอบการศึกษาทางชีววิทยา วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา การกระจายตัวทางภูมิศาสตร และพันธุศาสตร นอกจากนี้สามารถ
นําไปใชประกอบการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผึ้งชนิดตางๆ ของประเทศไทยเพื่อการอนุรักษตอไป
Morphometric Analysis of the Dwarf Honey Bee, Apis florea Fabricius 1787, in Thailand
T. Chaiyawong1 (Graduate Student), S. Wongsiri1 (Thesis Advisor), S. Deowanish1 and R. Hepburn2 (Thesis Co-advisor)
1
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330
2
Department of Zoology and Entomology, Rhodes University, Grahamstown, South Africa 6140

Apis florea Fabricius 1787 is a native honey bee species of Thailand. Little data from morphometric
analysis of this species has been reported. The objectives of this study are to determine the
morphological differences between A. florea colonies sampled from north and south of latitude 12oN in
Thailand and to determine the population structure of A. florea in Thailand. Worker bees of
A. florea from north and south of latitude 12oN were randomly collected with approximately twenty
bees/colony from thirty colonies/locality. The bees were preserved in 70% alcohol until they were
dissected. Nine body parts were selected for studying characters: the proboscis, antennae, forewings,
hindwings, hind legs, the third and the sixth sternites, and the third and the fourth tergites. These parts
were mounted on slides using Hoyer’s solution and warmed at 40oC. Measurements of width, length and
angles of these body parts were carried out and recorded into a computer using a stereo microscope. The
results will be analyzed by morphometric and statistical analysis programs. This study can provide the
population structure of A. florea in Thailand using morphometric analysis and the knowledge generated
can be further used for studying biology, evolution, ecology, zoogeography and genetics. Moreover, it
can provide additional knowledge for conservation of honey bees in Thailand.
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ความหลากหลายของจีโนไทปของผึ้งโพรงในประเทศไทยซึ่งแสดงโดยพอลิมอรฟซึมของดีเอ็นเอ
ศิริพร สิทธิประณีต1, นภา ศิวรังสรรค1, กนกทิพย ภักดีบํารุง1 และสิริวัฒน วงษศิริ2
1
หนวยปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2
หนวยปฏิบัติการวิจัยผึ้ง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสรางกลุมประชากรของผึ้งโพรง (Apis cerana) ในประเทศไทย โดยใช
1) PCR-RFLP ของบางบริเวณไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ (sRNA gene, IrRNA gene, inter COI-COII) และ
ATPase 6-ATPase 8 gene, 2) การวิเคราะหลําดับเบสของยีน IrRNA ในไมโทคอนเดรีย และ nuclear internal transcribed
spacer (ITS) region และ 3) ความแตกตางของ microsatellite DNA ตัวอยางผึ้งโพรงสําหรับการวิเคราะหดังกลาว มีจํานวน
172-265 รัง จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ผลจากการวิเคราะหดวย PCR-RFLP ของไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอหลาย
ๆ บริเวณ แสดงวาพันธุกรรมของผึ้งโพรงในประเทศไทยแบงไดเปน 3 กลุม 1) กลุมผึ้งตอนเหนือ (ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง) 2) กลุมผึ้งภาคใต และ 3) กลุมผึ้งบนเกาะสมุย การศึกษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมดวยการวิเคราะหลําดับเบสของ IrRNA (659 คูเบส) และ ITS region (511 คูเบส) ใหผลเชนเดียวกับการศึกษา
ดวย PCR-RFLP ของไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ สวนการวิเคราะห microsatellite DNA โดยใช microsatellite ของผึ้งพันธุ
(Apis millifera) จํานวน 13 ตําแหนง พบวาในผึ้งโพรงจะมีความหลากหลายเพียง 3 ตําแหนง (A28, A107 และ A113)
โดยมีจํานวนอัลลีล (alleles) เปน 24, 10 และ 3 อัลลีล ตามลําดับ คา heterozygosity เฉลี่ยของผึ้งโพรงไทยจะเปน 0.180.46 การวิเคราะห geographic heterogeneity และการสรางสายวิวัฒนาการดวยหลักการของ Neighbor-joining พบวา
สามารถแบงผึ้งโพรงในประเทศไทยออกเปน 4 กลุม โดยแบงผึ้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกจากกลุมผึ้งตอนเหนือได
อีกหนึ่งกลุม
Genotypic Diversity of Apis Cerana in Thailand Revealed by DNA Polymorphism
S. Sittipraneed1, N. Siwarungson1,K. Packdibamrung1 and S. Wongsiri2
Unit cell of Genetic Engineering, Department of Biochemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University,
Pathumwan, Bangkok 10330
2
Bee Biology Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan,
Bangkok 10330
1

The genetic variation and population structure of the Thai honeybee, Apis cerana, was investigated
using: (1) PCR-RFLP of mtDNA regions (sRNA gene, IrRNA gene, inter COI-COOO region) and
ATPase 6 - ATPase 8 gene; (2) Sequences of mitochondrial IrRNA gene and the nuclear internal
transcribed spacer (ITS) region of nuclear ribosomal DNA; and (3) variation of microsatellite DNA.
Samples used for PCR-RFLP and microsatellite analysis were collected from 172 to 265 colonies
covering all geographic locations of Thailand. PCR-RFLP analysis of the mtDNA regions showed three
genetically distinct groups, namely Northern (North, North-east and Central), Southern and Samui
Island. The results of sequence analysis of the mitochondrial IrRNA gene (659 bp) and the nuclear ITS
region (511 bp) was similar to those using PCR-RFLP of mtDNA. Microsatellite DNA analysis was
performed by using 13 A. mellifera microsatellite loci. Three microsatellite loci, namely A28, A107 and
A113, were shown to be polymorphic with numbers of alleles at each locus of 24, ten and three alleles,
respectively. The average heterozygosities of Thai A. cerana, estimated from these microsaellite loci,
ranged from 0.18 to 0.46. Analysis of geographic heterogeneity and phylogenetic reconstruction using
the Neighbor-joining approach divided A. cerana samples from the five geographic locations into three
different groups: Northern (North, Central and North-east); Southern; and Samui Island.
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การศึกษาอนุกรมวิธานของดวงมูลสัตวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยุพา หาญบุญทรง1, สมหมาย ชื่นราม2, สุระ พิมพะสาลี2 และ Rowan Emberson3
1
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง ขอนแกน 40002
2
กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
3
Entomology Research Museum, Lincoln University, New Zealand

จากการสํารวจดวงมูลสัตวในบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม และเขตปาไมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบ
ดวงมูลสัตว 18 สกุล จํานวน 160 ชนิด ดวงมูลสัตวสกุล Onthophagous มีความหลากหลายของชนิดมากที่สุด โดยพบมาก
ถึง 97 ชนิด สกุล Caccobius, Cassolus, Panelus, Phacosoma และ Sisyphus พบมากในเขตพื้นที่ปาไม ในขณะที่สกุล
Onitis และ Oniticellus พบทั่วไปในเขตพื้นที่เกษตรกรรม นอกจากนี้ไดศึกษาทางนิเวศวิทยาของดวงมูลสัตวแตละชนิดดวย
The Scarabaeinae Dung Beetle Fauna of Northeast Thailand
Y. Hanboonsong1, S. Chunram2, S. Pimpasalee2 and R. Emberson3
Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002
2
Division of Entomology and Zoology, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives,
Chatuchak, Bangkok 10900
3
Entomology Research Museum, Lincoln University, New Zealand
1

A list of Scarabaeinae dung beetles collected from both agricultural land and forested areas in the
Northeast of Thailand is presented. All together 160 species in 18 genera are recorded. The genus
Onthophagous is the most diverse species group in which 97 species were found. The genera of
Caccobius, Cassolus, Panelus, Phacosoma and Sisyphus are mainly confined to forested habitats while
the genera, Onitis and Oniticellus, occur very commonly in domestic animals dung. The ecological
habitat of each dung beetle species that was found is also presented.
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การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายของชนิดและความชุกชุมของดวงมูลสัตว
(Coleoptera : Scarabaeidae) ระหวางปาที่สมบูรณและปาที่ถูกรบกวน
บริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง จังหวัดสงขลา
สิงโต บุญโรจนพงศ1 (นักศึกษา), จุฑามาส ผลพันธิน1 (อาจารยที่ปรึกษา), ยุพา หาญบุญทรง2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ สงขลา 90112
2
ภาควิชากีฎวิทยา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง ขอนแกน 40002

การศึกษาชนิดและความชุกชุมของดวงมูลสัตวเปรียบเทียบระหวางปาสมบูรณกับปาที่ถูกรบกวน ระหวางเดือนเมษายน
2542-พฤษภาคม 2543 ในเขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง จ.สงขลา พบดวงมูลสัตวทั้งหมด 61,366 ตัว ใน 29 ชนิด
8 สกุล 5 เผาพันธุ และ 2 วงศยอย ความหลากหลายของชนิดในปาทั้งสองแบบมีความแตกตางกัน คือ ปาสมบูรณ พบ
ดวงมูลสัตว 29 ชนิด 8 สกุล 5 เผาพันธุ มีคาความหลากหลายและความสม่ําเสมอของชนิดเทากับ 2.3357 และ 0.6936
ตามลําดับ สวนดวงมูลสัตวในปาที่ถูกรบกวนพบ 22 ชนิด 6 สกุล 5 เผาพันธุ มีคาความหลากหลายและความสม่ําเสมอ
ของชนิดเทากับ 2.046 และ 0.6622 ตามลําดับ โดยชนิดของดวงมูลสัตวที่มีความชุกชุมมากที่สุด คือ Onthophagus มี
ทั้งหมด 18 ชนิด การศึกษาครั้งนี้ยังทราบถึงนิเวศวิทยาบางประการของดวงมูลสัตว เชน ดวงมูลสัตวในเขตรักษาพันธุสัตวปา
โตนงาชาง สามารถจัดกลุมตาม Functional groups ได 2 กลุม คือ กลุมที่กลิ้งกอนมูลสัตว (Rollers หรือ Telocoprids)
และกลุมที่ขุดโพรงใตกองมูล (Tunnellers หรือ Paracoprids) และทราบถึงชวงเวลาที่ดวงมูลสัตวแตละสกุลมีกิจกรรม เชน
ดวงมูลสัตวในสกุล Copris มีกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืน สวนดวงมูลสัตวในสกุล Sisyphus และ Onthophagus เปนกลุม
ที่มีกิจกรรมชวงกลางคืน เปนตน จากการศึกษาสรุปวา ชนิดและความชุกชุมของดวงมูลสัตวในปาสมบูรณมีคามากกวา
ในปาที่ถูกรบกวน
Dung Beetles (Coleoptera: Scarabaeidae) in Primary and Secondary Forest
at Ton-Nga Chang Wildlife Sanctuary, Songkhla Province
S. Boonrotpong 1 (Graduate Student), C. Pholpunthin 1 (Thesis Advisor), Y. Hanboonsong2 (Thesis Co-advisor)
1
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai District, Songkhla 90112
2
Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Khonkaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

We carried out a comparative study of species diversity and abundance of dung beetles in the primary
and the secondary forest from April 1999 to May 2000 at Ton-Nga Chang Wildlife Sanctuary. A total of
61,366
individuals,
belonging
to
29
species
of
8
genera,
5
tribes
and
2 subfamilies, were collected. In the primary forest, dung beetle samples belonging to 29 species of 8
genera, 5 tribes and 2 subfamilies were recorded. The species diversity and evenness of dung beetles
were 2.3357 and 0.6936, respectively. In the secondary forest, dung beetle samples belonging to 22
species of 6 genera, 5 tribes and 2 subfamilies were collected. The species diversity and evenness of
dung beetles were 2.0467 and 0.6622, respectively. The most diverse dung beetle species was
Onthophagus. Dung beetle samples were studied in part for some ecological properties: functional
groups and diurnal/nocturnal activity. A total of 29 species were classified into 2 types of functional
groups, i.e., 1) Rollers (Telocoprids) and 2) Tunnellers (Paracoprids). Copris species were nocturnal
species and Sisyphus species and Onthophagus species were diurnal species.
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บทบาทของดวงมูลสัตวในการเคลื่อนยายเมล็ดพืชจากกองมูลของชะนีมือขาว
จรรยา เจตนเจริญ (นักศึกษา), วรเรณ บรอคเคลแมน (อาจารยที่ปรึกษา), สมโภชน ศรีโกสามาตร, วัชโรบล ธีรคุปต (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

จากการศึกษาบทบาทของดวงมูลสัตวในการเคลื่อนยายเมล็ดพืชจากกองมูลของชะนีมือขาว ในชวงเวลา 1 ป พบเมล็ดพืช 45
ชนิด ในมูลชะนี ตั้งแตเมล็ดไทรเล็กๆ ที่มีความยาวนอยกวา 0.1 ซม. จนถึงเมล็ดขนาดใหญ เชน เมล็ดเงาะปาและกระทอน
ปา ที่มีความยาวกวา 3 ซม. สวนดวงมูลสัตวพบไมนอยกวา 44 ชนิด ใน 11 สกุล ซึ่งแบงตามชนิด ขนาด และลักษณะการ
เคลื่อนยายเมล็ดพืชได 4 กลุม คือ 1) สกุล Onthophagus ซึ่งพบจํานวนมากที่สุดตลอดป ถึง 31 ชนิด และ Copris 3 ชนิด
โดยดวงกลุมนี้ มีขนาดระหวาง 0.5-1.5 ซม. และมักชวยกระจายมูลและเมล็ด โดยสวนใหญเปนระยะทางไมเกิน 50 ซม.
และมักฝงลึกจากผิวดินไมเกิน 3 ซม. 2) ดวง Synapsis boonlongi ซึ่งยาว 2.5 ซม. มีขาหลังโคงยาว สามารถพาเมล็ดทั้ง
ขนาดเล็กและใหญ 3) สกุล Sisyphus ซึ่งพบ 2 ชนิด คือ S. thoracicus และ S. maniti แมจะมีขนาดเล็ก คือ 0.8 และ 0.4
ซม. แตมีขาหลังเรียวยาวคลายเคียว สามารถปนมูลเปนกอนกลมและพาไปจากกองมูลไดไกลกวา 200 ซม. เชนเดียวกับ
Synapsis boonlongi แต Sisyphus มักชวยกระจายเฉพาะเมล็ดที่มีขนาดเล็ก 4) ดวงสกุลอื่นๆ ที่มีจํานวนไมมากนัก เชน
Caccobius และ Cassolus หรือมีขนาดเล็กมากเพียง 0.2-0.3 ซม. เชน Aphodius คาดวาดวงกลุมนี้อาจจะไมมีบทบาทสําคัญ
นักในการกระจายเมล็ดพืชจากมูลชะนี
Post-Dispersal of Seeds in Feces of White-Handed Gibbons (Hylobates lar) by Dung Beetles
(Coleoptera: Scarabaeidae)
J. Jadejaroen (Graduate Student), Warren Brockelman (Thesis Advisor), Sompoad Srikosamatara, Vacharobon
Thirakhupt (Thesis Co-advisors)
Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University, Rajdhevee, Bangkok 10400

During one year of study, 45 species of seeds were found in gibbon feces ranging from tiny fig (Ficus
spp.) seeds of <0.1 cm in length to large Nephelium melliferum and Sandoricum koetjape seeds of >3 cm.
At least 44 species in 11 genera of dung beetles have been identified. These insects are classified into 4
groups. The first consists of 31 species of Onthophagus which were found all year and 3 species of
Copris and their sizes were between 0.5−1.5 cm in length. These beetles generally buried feces with
seeds under the piles or rolled it for a distance of approximately 50 cm before burying them. They
normally left seeds at depths of 3 cm or less in the ground. The second group is Synapsis boonlongi,
which has a large body, 2.5 cm long, and also strong, long, curved hindlegs. This group can disperse both
small and large plant seeds for longer distances of more than 200 cm. Sisyphus thoracicus and S. maniti,
having body lengths of 0.4 and 0.8 cm, respectively, and long sickle-like hindlegs, are in the third group.
They also roll feces with seeds away for the same distance as the second group, but they can take only
tiny seeds. The last group include other rare genera (e.g. Caccobius and Cassolus) or genera of small size
of 0.2 to 0.3 cm in length such as Aphodius. It is expected that this last group has little role in dispersing
seeds from gibbon feces.
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ความหลากหลายของแมลงกินไดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
องุน ลิ่ววานิช1, สมหมาย ชื่นราม1, นําชัย เจริญเทศประสิทธิ์ 2 และยุพา หาญบุญทรง3
1
กลุมงานอนุกรมวิธานแมลง กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2
ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง ขอนแกน 40002
3
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง ขอนแกน 40002

การสํารวจและรวบรวมแมลงกินไดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหวางเดือนตุลาคม 2541 กันยายน 2543 นํามาจําแนกชนิดได 8 อันดับ 33 วงศ 184 ชนิด แมลงแตละชนิดมีวิธีการนํามาปรุงเปนอาหารและฤดูกาล
ที่พบแตกตางกันไป แมลงที่นิยมนํามารับประทานมาก ไดแก แมลงกินูนหลายชนิดในสกุล Anomala แมลงกุดจี่ในสกุล
Onitis และ Onthophagus แมลงดานา (Lethocerus indicus Lep-Serv.) ตัวออนผึ้ง (Apis spp.) มดแดง (Oecophylla
smaragdina Fabricius) ตัวออนตอ (Vespa spp.) หนอนไมไผ (Omphisa fuscidentalis Hampson)
จิ้งโกรง (Tarbinskiellus portentosus Lichtenstein) จิ้งหรีดและตั๊กแตนหลายชนิดในอันดับ Orthoptera จากการวิเคราะห
องคประกอบทางเคมีของแมลงกินได 32 ตัวอยาง พบวาตั๊กแตนปาทังกา (Patanga succincta Linnaeus) ใหโปรตีนมากที่สุด
25.88 กรัม/100 กรัม หนอนไมไผ (Omphisa fuscidentalis Hampson) มีไขมันมากที่สุด 19.17 กรัม/100 กรัม ตั๊กแตน
หญาคา (Choroedocus illustris Walker) ใหพลังงานมากที่สุด 237.26 กิโลแคลอรี/100 กรัม หนอนนก (Tenebrio
molitor Linnaeus) มีแคลเซี่ยมมากที่สุด 0.59 กรัม/100 กรัม และแมลงทับขาแดง (Sternocerus ruficornis Saunders) มี
ฟอสฟอรัสมากที่สุด 0.34 กรัม/100 กรัม
Diversity of Edible Insects รin the North and North-East of Thailand
A. Lewvanich1, S. Chunram1, N. Chareontesprasit2 and Y. Hanboonsong3
Insect Taxonomy Group, Entomology and Zoology Division, Department of Agriculture,
Chatuchak, Bangkok 10900
2
Department of Fishery, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002
3
Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002
1

Edible insect surveys were conducted in provinces in the north and northeast of Thailand between
October 1998 and September 2000. The collected insect specimens were classified into 8 Orders, 33
families and 184 species. Seasonal occurrence and methods of eating these insects varied among species.
Common consumed species included many species of leaf-eating beetles in the genus Anomala, dung
beetles in the genera Onitis and Onthophagus, giant waterbugs (Lethocerus indicus Lep-Serv.), larvae of
bees (Apis spp.), red ants (Oecophylla smaragdina Fabricius), larvae of wasps (Vespa spp.), bamboo
caterpillars (Omphisa fuscidentalis Hampson), mole crickets (Tarbinskiellus portentosus Lichtenstein),
and many species of crickets and grasshoppers in the order Orthoptera. The chemical composition of 32
edible insect samples was determined. The bombay-locust (Patanga succincta Linnaeus) contained the
highest protein content at 25.88 gm/100 gm. The bamboo caterpillar (Omphisa fuscidentalis Hampson)
had the highest lipid content at 19.17 gm/100 gm. The grasshopper (Choroedocus illustris Walker) had
the highest energy content at 237.26 Kcal/100 gm. The mineral elements, calcium and phosphorus, were
obtained from the mealworm (Tenebrio molitor Linnaeus) and the red-legged metallic wood-boring
beetle at 0.59 gm/100 gm and 0.34 gm/100 gm, respectively.
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ความหลากหลายของสัตวในทองถิ่นบางชนิดที่ใชเปนอาหารในภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย
สุวิทย วรรณศรี
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ อ. เมือง เพชรบูรณ 67000

การศึกษาสัตวในทองถิ่นที่ประชาชนใชบริโภคเปนอาหารในภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย โดยการเก็บตัวอยางของสัตว
ที่ประชาชนบริโภคเปนอาหารจากตลาดนัดและตลาดสดทั้งเชาและเย็น ในเขตชุมชนของอําเภอตาง ๆ ใน 9 จังหวัด
คือ เพชรบูรณ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค อุทัยธานี กําแพงเพชร สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2541 พฤษภาคม 2543 พบสัตวทั้งหมด 168 ชนิด จําแนกได 3 ไฟลัม 7 ชั้น 43 วงศ สัตวที่มีจํานวนชนิดมากที่สุด คือ ปลาน้ําจืด
46.4% รองลงมา คือ แมลง 23.1 หอยน้ําจืด 17.0 สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 6.7 ปูน้ําจืด 4.1 กุงน้ําจืด 2.7 และ
สัตวเลื้อยคลาน 0.1% ตามลําดับ สัตวที่พบตลอดป ไดแก ปลาน้ําจืด และสัตวเลื้อยคลาน พวกแมลงพบมากทั้งจํานวนตัว
และชนิด ในชวงฤดูรอนถึงฤดูฝน (มกราคม–พฤษภาคม) สวนสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก กุงน้ําจืด หอยน้ําจืด และปูน้ําจืด พบ
ในฤดูฝน (เมษายน-ตุลาคม) การกระจายของสัตวที่พบขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญ คือ ลักษณะทางภูมิศาสตรของแตละอําเภอ
และจังหวัดและฤดูกาล
Diversity of Local Edible Animals in Lower Northern Thailand
S. Wunnasri
Department of Biology, Faculty of Science and Technology, Rajabhat Institute Phetchabun,
Muang District, Phetchabun 67000

Specimens of 168 species (81 species of invertebrates and 87 species of vertebrates) of local edible
animals were collected from morning and evening markets of communities in the following nine
provinces in lower northern Thailand: Phetchaboon, Phissanulok, Phichit, Nakonsawan, Utraraddit,
Kampangphet, Sukhothai, Tak, and Utraradit. The collections were made from October 1998 to
November 2000. Specimens were classified into three phyla, seven classes and 39 families. In order of
the number of species eaten, most were fresh water fishes (46.4%), followed by insects (23.1%), fresh
water molluscs (17.0%), amphibians (6.7%), freshwater crabs (4.1%), freshwater shimps (2.7%) and
reptiles (0.1%). Amphibians, fresh water shrimps, fresh water crabs, apple-snails and pond-snails were
found only in the rainy season from April to October. Fresh water fishes and reptiles were found all year
round. Fresh water fishes were found in large quantities. Insects were found most abundantly, both in
terms of numbers of individuals and species, in the summer and rainy seasons, from January to May.
The diversity of edible animals seemed to depend on two main factors, the local geography of each
district and on the season.
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ความหลากหลายของแมลงในเขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง (เทือกเขาบรรทัด)
จุฑามาส ผลพันธิน1, ศุภฤกษ วัฒนสิทธิ1์ และสุรไกร เพิ่มคํา2
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ สงขลา 90112
2
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ สงขลา 90112

ทําการศึกษาโดยเลือกบริเวณปาดิบชื้นสมบูรณในเขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชางขนาด 100x100 เมตร แบงเปนแปลงยอย
ขนาด 10x10 เมตร เพื่อการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงทางดานนิเวศวิทยา สุมตัวอยางแมลงโดยใชกับดักชนิดตาง
ๆ ไดแก light trap ใชเก็บแมลงที่หากินเวลากลางคืน โดยเริ่มเก็บแมลงตั้งแตเวลา 18.00-24.00 น. เปนเวลา 3 คืน
ตอเนื่องกัน ตั้ง malaise trap, flight intercept trap, pitfall trap และ yellow pan trap ทิ้งไว 5 วัน ในการออกเก็บตัวอยาง
แตละครั้ง ไดเก็บซากใบไมเพื่อนําไปศึกษาแมลงที่อาศัยอยูตามผิวดินและซากใบไมดวย จากการเก็บตัวอยางในดูแลงและฤดู
ฝน ฤดูกาลละ 2 ครั้ง เปนเวลา 2 ป พบแมลงทั้งหมด 14 อันดับ มีแมลงในอันดับ Collembola, Coleoptera, Diptera,
Hymenoptera และ Lepidoptera เปนกลุมเดนของทั้งสองฤดูกาล ซึ่งมีประมาณ 90 เปอรเซ็นตของแมลงที่จับไดทั้งหมด แตมี
ความชุกชุมเปลี่ยนไปตามฤดูกาล จากการศึกษาอยางละเอียดในแมลงกลุมเดน และกลุมที่อาจใชเปนดัชนีบงชี้สภาพปา ไดแก
มด (Formicidae: Hymenoptera) และหนอนคืบ (Geometridae: Lepidoptera) พบมดทั้งสิ้น 59 ชนิดใน 31 สกุลของ 7
วงศยอย และพบหนอนคืบชนิดใหมของโลก 6 ชนิด อยูในสกุล Achrosis, Biston, Ourapteryx และ Xeropteryx ซึ่งผลจาก
การศึกษานี้จะเปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการจัดการและการอนุรักษปาในอนาคต
Biodiversity of Insects at Ton-Nga-Chang Wildlife Sanctuary
(Bantad Mountain Range)
C. Pholpunthin1, S. Watanasit1 and S. Permkam2
Biology Department, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112
2
Department of Pest Management, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112
1

An area of primary rainforest was selected and a permanent study site of 100x100 m was established.
The site was divided into small 10x10 m quadrats for long-term ecological study. Light traps were set up
to collect insects for three consecutive nights. Insects were hand-picked from the light traps from 6.00
p.m. until midnight. Malaise traps, flight intercept traps, pitfall traps and yellow pan traps were left for
five days whereas litter samples were taken at one time. Insect monitoring was conducted twice during
each dry and wet season for a two year period. Monitoring at the permanent site revealed insects from 14
orders. Although the same five orders (Collembola, Coleoptera, Diptera, Hymenoptera and Lepidoptera)
comprised the majority of the insects caught (~90%) for both seasons, there were seasonal changes in
their abundance. Detailed study was carried out on the dominant groups which were considered to be
insect indicators of forest health, i.e. ants (Formicidae: Hymenoptera) and loopers (Geometridae:
Lepidoptera). A total of 59 species in 31 genera of seven subfamilies were listed for ants. Six geometrid
species in the genera Achrosis, Biston, Ourapteryx and Xeropteryx are confirmed to be new to science.
The results from this study will form an important database to be used for purposes of rain forest
conservation and management in the future.
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ความหลากหลายของแมลงดอกสักและนิเวศนวิทยาการผสมเกสรของไมสัก
สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ1, Robert.Cunningham1,ประสิทธิ เพียรอนุรักษ1, สุภโชติ อึ้งวิจารณปญญา1, องุน ลิ่ววานิช2 และสุระ พิมพะสาลี2
1
สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2
งานอนุกรมวิธานแมลง กองกีฏวิทยา กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาความหลากหลายของแมลงดอกสักจากปาสักธรรมชาติและปาปลูก แบงแมลงที่พบซึ่งจัดอยูใน 11 อันดับ เปน
3 กลุม เรียงตามจํานวนชนิดแมลง คือ แมลงศัตรูพืช (342) แมลงที่เปนประโยชน (278) และแมลงผสมเกสร (73)
จํานวนชนิดและจํานวนแมลงในปาธรรมชาติมากกวาปาปลูก คือ ปาสักธรรมชาติมีแมลง 552 ชนิด และจํานวนแมลงตอตน
484±36 และปาปลูกมีแมลง 340 ชนิด และจํานวนแมลงตอตน 259±40 แมลงในปาปลูกมีพฤติกรรมบินระหวางชอดอก
มากกวาที่พบในปาธรรมชาติ ทําใหมีโอกาสเกิดการผสมขามตนไดมากขึ้น ซึ่งทําใหการถายละอองเกสรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และพบวาจํานวนละอองเกสรเฉลี่ยตอดอกของตนสักในปาปลูก (5.9±0.79) สูงกวาปาธรรมชาติ (2.96±0.74) ทั้งสอง
ปจจัยนี้นาจะมีผลชวยเพิ่มอัตราการติดผลของตนสักในปาปลูก สอดคลองกับที่พบวา คาความสําเร็จของการสืบพันธุ และคา
seed-to-ovule ratio ในปาปลูกมากกวาในปาธรรมชาติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แมลงผสมเกสรที่พบมากที่สุดและถือวามี
ความสําคัญ คือ Trigona collina ซึ่งใชเวลาหาอาหารที่ดอกนานที่สุดที่เวลา 10:00 น. (7.3 วินาที/ดอก) และลดลงเรื่อยๆ
จนนอยที่สุดที่เวลา 14:00 น. (4.8 วินาที/ดอก)
The Diversity and Abundance of Insect Visitors to Flowers
and the Pollination Ecology of Teak
S. Tangmitcharoen1, R. Cunningham1, P.Pianhanuruk1, S. Angvichanpanya1, A. Lewvanich2, S.Pimpasalee2
1
Forest Research Office, Royal Forest Department. Chatuchak, Bangkok 10900
2
Taxonomy Group, Entomology and Zoology Division, Department of Agriculture, Chatuchak, Bangkok 10900The

diversity and abundance of insect visitors to teak flowers was studied in natural and plantation forests.
The insects observed belonged to 11 orders and were classified into three groups: 1) pest (342 species);
2) natural enemies (278 species); and 3) pollinators (73 species). Diversity indices revealed that the total
species diversity and abundance of insects in the natural forest was higher than in the plantations. The
total species richness for trees in the natural forest was 552 species while in the plantation it was only
340 species. The mean abundance per tree was also higher in the natural forest (484±36) than in the
plantation (259±40). In plantations, pollinators were more likely to fly between inflorescences than in
natural forest. The number of pollen grains on teak stigmas in the plantation (5.90±0.79) was higher than
in the natural forest (2.96±0.74). The behavior of the insects in the plantation, flying among
inflorescences (with increased probability of cross-pollination) as well as the more effective transfer of
pollen in the plantation (more pollen delivered to the stigma) are factors likely to lead to higher fruit set
rates in plantations. This was confirmed by a study which found that the reproductive success and seedto-ovule ratio of plantation trees was significantly higher than natural forest trees. The most numerous
species found, Trigona collina, was the most important pollinator of teak. The visit time of Trigona
collina was longest at 1000h (7.3 seconds/flower) and gradually decreased during the day (4.8
seconds/flower at 1400 h).
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การพัฒนารูปแบบการสํารวจและตรวจสอบติดตามเพื่อการจัดการพื้นที่คุมครอง:
การใชแมลงเปนดรรชนีของความหลากหลายทางชีวภาพ
ฉวีวรรณ หุตะเจริญ1 และ C. J. Dickinson1, 2
1
สวนวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมปาไม สํานักวิชาการกรมปาไม กรมปาไม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2
ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเบอรมิงแฮม ประเทศอังกฤษ

ขอมูลพื้นฐานดานความหลากหลายทางชีวภาพเปนสิ่งจําเปนที่จะทําใหการจัดการพื้นที่อนุรักษประสบผลสําเร็จ การสํารวจ
โดยเนนเฉพาะกลุมเปาหมายที่จะใชเปนดรรชนี ซึ่งสามารถบอกถึงขอมูลดานนิเวศวิทยาและชื่อภูมิศาสตรในพื้นที่นั้น ๆ การ
ใชสัณฐานลักษณะในการระบุชนิด ทําใหการประเมินการสุมสํารวจ และวิธีการในการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ
สามารถทําไดเร็วยิ่งขึ้น งานวิจัยไดดําเนินการที่เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยคัดเลือกแมลง 4 จําพวก ไดแก
ดวงมูลสัตว (Coleoptera: Scarabaeidae) มด (Hymenoptera: Formicidae) ผีเสื้อกลางวันและผีเสื้อกลางคืน (Lepidoptera:
Rhopalocera) และผีเสื้อกลางคืน (Lepidoptera: Geometroidae and Sphingidae) มีเปาหมายที่จะจัดทําขอมูลพื้นฐานใน
เรื่องฤดูกาลและอุณหภูมิที่หลากหลาย เพื่อระบุระบบนิเวศที่จําเปนสําหรับชนิดพันธุนั้น ๆ และความสัมพันธกับรูปแบบของ
ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับอื่น ๆ ตอไป และศึกษาหาเวลาที่เหมาะสมในการสุมสํารวจ วิธีการที่เชื่อถือได ในการ
ประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ทั้งหมด จากการสํารวจพบแมลงมากกวา 1,202 สัณฐานลักษณะ คือ ผีเสื้อ
กลางวัน 345 ชนิด ดวงมูลสัตว 49 ชนิด มด 230 ชนิด และผีเสื้อกลางคืนมากกวา 578 ชนิด ในจํานวนนี้เปนผีเสื้อกลางคืน
วงศ Sphingidae จํานวน 59 ชนิด และวงศ Geometridae จํานวน 519 ชนิด
Using Insects as Indicators of Biodiversity: The Development of Biodiversity Survey and
Monitoring Protocols for Enhanced Protected Area Management
1

C. Huthatchahern1 and C .J. Dickinson 1,2
Forest Environment Research & Development Division, Forest Research Office, Royal Forest Department,
Chatuchak, Bangkok 10900
2
Department of Biological Sciences, University of Birmingham, Edgbaston, United Kingdom

Baseline biological diversity data is a requirement for successful conservation. Methodologies for
streamlining biotic inventories have been proposed by concentrating on target indicator groups, using
“morphospecies” to facilitate rapid biodiversity assessment and determining sampling times and
methodologies that produce biodiversity estimates consistent with more intensive sampling programmes.
To evaluate these concepts a case-study has been undertaken at Phu Khieo Wildlife Sanctuary,
Chaiyaphum, NE Thailand. Four insect taxa have been selected as potential indicators, namely dung
beetles (Coleoptera: Scarabaeidae), ants (Hymenoptera: Formicidae), butterflies (Lepidoptera:
Rhopalocera) and moths (Lepidoptera: Geometroidea and Sphingidae). The research aims to establish
baseline data regarding their seasonal and temporal diversity, to identify ecological requirements of
species and to determine their correlation to wider patterns of biodiversity. In addition, the project has
investigated the issue of sampling times, effort and methods needed to determine reliable estimates of
overall site biodiversity. Fieldwork has resulted in over 1202 morphospecies, with 345 butterflies, 49
dung beetles, 230 ants, and over 578 moths, with 59 and 519 from Sphingidae and Geometroidea,
respectively.
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การสํารวจไรสี่ขาในประเทศไทย
อังศุมาลย จันทราปตย
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ไรสี่ขาเปนไรที่มีความเฉพาะเจาะจงกับพืชอาศัยมากกวาไรศัตรูพืชชนิดอื่น และดํารงชีวิตไดดวยการดูดกินน้ําเลี้ยงจากพืชเปน
อาหาร การสํารวจไรสี่ขาบนพืชชนิดตาง ๆ จํานวน 175 ชนิดในพื้นที่ 27 จังหวัด ซึ่งเปนตัวแทนของจังหวัดในภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใตของประเทศไทย ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2539 ถึงเดือน
ตุลาคม 2540 เก็บตัวอยางไรสี่ขาได 492 ตัวอยาง ทําการวิเคราะหชนิดของไรสี่ขาได 76 ชนิด ประกอบดวยไรชนิดใหม 58
ชนิด ในจํานวนนี้เปนไรสกุลใหมที่พบครั้งแรกในประเทศไทยจํานวน 15 สกุล และไรที่เคยไดรับการตั้งชื่อไวแลวอีก 9 ชนิด
โดยแยกเปนไรที่เคยมีรายงานการพบในประเทศไทยแลว และไรที่พบเปนครั้งแรกในประเทศไทยกลุมละ 9 ชนิด
นอกจากนั้นเปนไรที่ยังไมไดรับการวิเคราะหชื่ออีกประมาณ 125 ชนิด ไรที่เก็บรวบรวมไดสวนใหญจัดเปนไรจรจัด ซึ่งไมทํา
ใหพืชแสดงอาการผิดปกติ ไรสี่ขาซึ่งนับวาเปนศัตรูสําคัญของพืช เชน Cisaberoptes kenyae Keifer, Phyllocoptruta
oleiivora (Ashmead), Aceria sandorici (Nal), และ Visinus dimocarpi Chandrapatya ซึ่งทําลายมะมวง, สมเขียวหวาน,
กระทอน และลําใย ตามลําดับ
Survey of the Four-Legged Mites in Thailand
A. Chandrapatya
Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

The four-legged or eriophyoid mite is highly specific to host plants as compared to other phytophagous
mites. These small creatures live by feeding exclusively on plant cell contents. A total of 492 mite
samples were collected from 175 different plant species in 27 provinces representing the northern, northeastern, central, eastern and southern parts of Thailand from November 1996 to October 1997. Seventysix species and 15 genera of eriophyoid mites were described which include 58 new species, 9 species
previously found in Thailand and 9 new records for Thailand. Approximately 125 species are not yet
described. Most species are considered as vagrant mites which do not cause any damage to the host plant.
Various pest species such as Cisaberoptes kenyae Keifer, Phyllocoptruta oleiivora (Ashmead), Aceria
sandorici (Nal) and Visinus dimocarpi Chandrapatya feed on mango, citrus, santol and longan,
respectively.
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ความหลากหลายของไรสี่ขาบนพืชสมุนไพรในจังหวัดนครปฐม
ภาวินี หนูชนะภัย ( นักศึกษา), อังศุมาลย จันทราปตย (อาจารยที่ปรึกษา)
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ไรสี่ขาเปนไรศัตรูพืชที่สําคัญชนิดหนึ่ง โดยดูดกินน้ําเลี้ยงและทําความเสียหายใหกับพืชไดหลายชนิด ในประเทศไทยมี
การศึกษาเกี่ยวกับไรสี่ขานอยมาก การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาความหลากหลายของไรสี่ขาบนพืชสมุนไพรในจังหวัด
นครปฐม และศึกษาความเสียหายของพืชที่ถูกไรสี่ขาทําลาย จากการสํารวจและเก็บตัวอยางพบไรสี่ขาบนพืชสมุนไพร 70
ชนิด พืชสมุนไพรที่ถูกไรสี่ขาทําลายจนเกิดความเสียหายมี 14 ชนิด แบงลักษณะความเสียหายเปน 3 ลักษณะ คือ สีสนิมปุม
ปม และแผงขนกํามะหยี่ ซึ่งเกิดตามใบพืช ไรสี่ขาที่อาศัยดูดกินน้ําเลี้ยงบนพืชสมุนไพร และไมทําใหพืชสมุนไพรเกิดอาการ
ผิดปกติแตอยางใดมี 56 ชนิด
Diversity of the Four–Legged Mite (Acari: Eriophyoidea) on Medicinal Plants at
Nakhon Pathom Province
P. Noochanapai (Graduate Student), A. Chandrapatya (Thesis Advisor)
Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

Eriophyoid mites are considered as some of the most important pests of plants. Some eriophyoid mites
can damage plants by sucking up cell contents. However a paucity of information on eriophyoid mites
occurs in Thailand. The purpose of this project is to study the diversity of eriophyoid mites on medicinal
plants in Nakhon Pathom Province and the host plant injuries caused by these mites. Surveys of mites
infesting medicinal plants in Nakhon Pathom Province found 70 species of medicinal plants that were
invaded by eriophyid mites. Only 14 species of these medicinal plants showed symptoms caused by mite
feeding. These 3 symptoms were rust, gall and erinea. There were 56 species of medicinal plants which
had no symptoms of mite feeding.

221

บทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 5
8-11 ตุลาคม 2544 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

สันฐานวิทยาภายนอก ชีววิทยาและเขตแพรกระจายของไรศัตรูผลิตภัณฑอาหารทะเลแหง
(Lardoglyphus konoi (Sasa and Asanuma))
เบญจวรรณ ศิริเวชวิวัฒน (นักศึกษา), อังศุมาลย จันทราปตย (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ไร (Lardoglyphus konoi) ที่อาศัยในผลิตภัณฑอาหารทะเลแหงหลายชนิด เชน กุงแหง ปลาหมึกแหง ปลาแหง เปนตน ใน
ประเทศไทยยังไมมีผูศึกษาไรชนิดนี้มากอน
จึงไมทราบวาไรชนิดนี้กอใหเกิดปญหาทางดานสุขอนามัยและปญหาดาน
เศรษฐกิจ วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาถึงสัณฐานวิทยาภายนอก ชีววิทยา และเขตแพรกระจายของไร L. konoi
การศึกษาวงจรชีวิตของไรเพศเมีย และเพศผู ที่อุณหภูมิ 24oC ความชื้นสัมพัทธ 91-92% พบวาไรใชเวลาในการ
เจริญเติบโตจนครบวงชีวิต 11.31 และ 9.51 วัน ตามลําดับ ไรจะเจริญเติบโตเร็วขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ฉะนั้น เมื่อนํามา
เลี้ยงที่อุณหภูมิ 28oC ไรเพศเมียและเพศผูจะใชเวลาเจริญเติบโตเพียง 7.38 และ 7.15 วัน ไรเพศเมียจําเปนตองไดรับการ
ผสมพันธุจึงจะสามารถวางไขได จากการศึกษาพบวาที่อุณหภูมิ 24oC ไรสามารถวางไขได 176.22 ฟอง/ตัวโดยเฉลี่ย และที่
อุณหภูมิ 28oC ไรสามารถวางไขได 283.54 ฟอง/ตัวโดยเฉลี่ย การสํารวจไรชนิดนี้บนผลิตภัณฑอาหารทะเลแหงในพื้นที่ 3
จังหวัด คือ ระยอง ฉะเชิงเทรา และชลบุรี พบผลิตภัณฑที่มีไร L. konoi ลงทําลายจํานวน 11 ชนิด ไดแก หอยแมลงภูตาก
แหง, กุงแหง, ปลาหมึกแหง, ปลาขางเหลืองหวาน, กางปลาขางเหลือง, ปลากะตัก, ปลาไสตัน, ปลาชอนทะเลตากแหง, ปลา
กะเบนตากแหง, ปลาริวกิว และปลาแกวกรอบ
External Morphology, Biology and Distribution of the Dried Fishery Product Mite,
Lardoglyphus konoi (Sasa and Asanuma)
B. Siriwetwiwat (Graduate Student), A. Chandrapatya (Thesis Advisor)
Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

Lardoglyphus konoi is known as an important pest of dried fishery products. At present, there is no
research dealing with this mite in Thailand. Therefore, no data are available on their economic
importance, including sanitary issues. The objectives of this study were to study the morphology, biology
and distribution of this mite in the eastern part of Thailand (Rayong, Chachoengsao and Chonburi). The
life cycles of females and males at 24oC and 91-92%R.H. were 11.31 and 9.51 days, respectively. The
mite can develop in a shorter time when reared at 28oC and 91-92% R.H., with females taking 7.38 days
and males 7.15 days. The number of eggs was 176.22 at 24oC and 283.54 at 28oC. Lardoglyphus konoi
was found on many dried fishery products in 3 provinces. The products were sea mussels, shrimps, squid,
cobia, sting rays, anchovy fish and giant catfish.
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นิเวศวิทยาของไรแดงมะมวง Oligonychus mangiferus Rahman and Sapra และ
การปองกันกําจัดดวยสารสกัดจาก กระเพรา โหระพา ตะไครหอม และสะเดา
ชุติมา แสงสีจันทร (นักศึกษา), อังศุมาลย จันทราปตย (อาจารยที่ปรึกษา)
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ไรแดงมะมวง Oligonychus mangiferus (Rahman and Sapra) จัดเปนศัตรูมะมวงที่สําคัญชนิดหนึ่ง สามารถทําลายมะมวงได
ทุกระยะการเจริญเติบโต โดยดูดน้ําเลี้ยงจากใบทําใหพืชสูญเสียคลอโรฟล ออนแอ ชะงักการเจริญเติบโต และใหผลผลิต
ลดลง ไรแดงมะมวงมีวงจรชีวิตที่สั้นมาก สามารถขยายพันธุไดโดยอาศัยเพศ และไมอาศัยเพศ จึงทําใหการแพรระบาด
เปนไปอยางตอเนื่อง วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาชีววิทยา และการปองกันกําจัดดวยสารสกัดจากพืช การศึกษา
ดานชีววิทยาพบวา ไรแดงมะมวงใชเวลาประมาณ 8-10 วัน ในการพัฒนาการเจริญเติบโตจากไขจนกระทั่งเปนตัวเต็มวัยที่
อุณหภูมิ 28oC ความชื้นสัมพัทธ 84% ตัวเต็มมีอายุขัยประมาณ 19-21 วัน ตัวเมียที่ไดรับการผสมจากเพศผูสามารถวางไข
ไดสูงสุด 34 ฟอง/ตัว และที่ไมไดรับการผสมสามารถวางไขไดสูงสุด 31 ฟอง/ตัว การศึกษาผลของสารสกัดจากพืชกําลังอยู
ในระหวางการทดลอง
Bionomics of the Mango Red Mite, Oligonychus mangiferus Rahman and Sapra, and its
Control Using Holy Basil, Lemon Grass and Neem Extracts
C. Sangsrijun (Graduate Student), A. Chandrapatya (Thesis Advisor)
Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

Oligonychus mangiferus (Rahman and Sapra) is one of the most serious pests of Mangifera indica. This
mite feeds on palisade and epidermal cells which in turn reduces plant vigor and causes yield loss. The
mite has a short life cycle and it can reproduce both sexually and asexually. The objective of this study is
to investigate mite biology and the effect of plant extracts for controlling the mite population.
Oligonychus mangiferus required 8-10 days to complete the life cycle. Female longevity was 19 – 20
days. A fertilized female laid an average of 34 eggs through its entire life whereas an average of 31 eggs
was laid by unfertilized females.
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ความตานทานและกลไกความตานทานตอสารฆาไรบางชนิด
ของไรแดงแอฟริกัน Eutetranychus africanus (Tucker)
เทวินทร กุลปยะวัฒน 1 (นักศึกษา), ณิศ กีรติบุตร 2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
กลุมงานวิจัยไรและแมงมุม กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ไรแดงแอฟริกัน Eutetranychus africanus (Tucker) เปนศัตรูสําคัญของสมเขียวหวานในประเทศไทย ทําการเก็บรวบรวม
ไรแดงแอฟริกัน จํานวน 10 สายพันธุ จากแหลงปลูกสมเขียวหวานที่พนสารฆาไร amitraz และ dicofol ผลทดสอบความ
ตานทานตอสารฆาไร amitraz และ dicofol ของไรแดงแอฟริกันพบวา สายพันธุตางๆ จากแหลงปลูกสมเขียวหวานเปน
สายพันธุที่ทนทาน (tolerance) ตอสารฆาไร amitraz มีคาอัตราความตานทาน 1.57–6.99 เทา สายพันธุหาดใหญ
องครักษ และฝางเปนสายพันธุที่ตานทาน (resistance) ตอสารฆาไร dicofol มีคาอัตราความตานทาน 13.32–31.71 เทา
สวนสายพันธุนครชัยศรี สุพรรณบุรี บานหมี่ หนองแค พระแสง หนองเสือ และพบพระ เปนสายพันธุที่ทนทานตอสารฆาไร
dicofol มีคาอัตราความตานทาน 1.16–7.02 เทา จํานวนไขทั้งหมดที่วางโดยตัวเต็มวัยเพศเมียที่ไดรับการผสมพันธุ
ของสายพันธุออนแอ วางไดนอยกวาสายพันธุที่มีคาอัตราความตานทานระดับตางๆ บางสายพันธุซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ไมพบความสัมพันธระหวางจํานวนไขทั้งหมดที่วางโดยตัวเต็มวัยเพศเมียที่ไดรับการผสมพันธุกับอัตราความตานทานตอ
สารฆาไร amitraz และ dicofol แสดงวาจํานวนไขที่วางไมไดเปนปจจัยที่มีผลตออัตราความตานทาน เชนเดียวกับลักษณะทาง
ชีววิทยาอื่นๆ วิธีการทดสอบอีกวิธีหนึ่งคือ การใชวิธีการทางชีวเคมี (biochemical technique) โดยการสกัดเอนไซมขจัดพิษ
2 ชนิด ไดแก esterase และ glutathione S-transferase ผลการทดลองพบวา glutathione S-transferase มีอิทธิพลตออัตรา
ความตานทานตอสารฆาไร dicofol ของไรแดงแอฟริกัน โดยความสัมพันธเปนไปในทางเดียวกันคือ ความตานทานตอ
สารฆาไร dicofol ของไรแดงแอฟริกัน เกิดจาก glutathione S-transferase สารฆาไร pyridaben, tebufenpyrad, propargite
และ fenbutation oxide ปนพิษสูงมาก (LC50<100 ppm) ตอไรแดงแอฟริกัน สารฆาไร propargite เปนทางเลือกหนึ่งในการ
ปองกันและกําจัดไรแดงแอฟริกัน สวนสารฆาไรที่เหลือภายหลังการขึ้นทะเบียนแลวจะเปนทางเลือกในอนาคตอันใกลนี้
Resistance and Resistance Mechanisms of Some Acaricides in the African Red Mite,
Eutetranychus africanus (Tucker) (Acari: Tetranychidae)
T. Kulpiyawat 1 (Graduate Student), N. Kirtibutr 2 (Thesis Advisor)
Entomology and Zoology Division, Department of Agriculture, Chatuchak, Bangkok 10900
2
Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900
1

The African red mite, Eutetranychus africanus (Tucker), is a major pest of tangerine in Thailand. Ten
strains of this mite were collected from various tangerine orchards where amitraz and dicofol were
widely used. Resistance ratios (RR) were obtained by comparing the LC50 (ppm) values of field strains
with that of the susceptible strain. The summarized results showed that all field strains were tolerant to
amitraz (RR ranged from 1.57 - 6.99), Fang, Ongkharak and Hat Yai strains were resistant to dicofol (RR
ranged from 13.32 - 31.71), while Nakhon Chaisi, Suphan Buri, Ban Mi, Nong Khae, Phrasaeng, Nong
Sua and Pob Phra strains were tolerant to dicofol (RR ranged from 1.16 - 7.02). The fecundity of
fertilized females of the susceptible strain was significantly less than those of some field strains. The
relationship between the eggs laid by fertilized females and RR of field strains revealed that there was
not a significant positive correlation. Another method of investigating resistance was a biochemical
technique that extracted the two detoxification enzymes, esterase and glutathione S-transferase. The
results indicated that only glutathione S-transferase had an influence upon RR of dicofol. It showed a
positive relationship. Levels of glutathione S-transferases indicated a biochemical mechanism for dicofol
resistance in this mite. Some acaricides, namely pyridaben, tebufenpyrad, propargite and fenbutatin
oxide, were highly toxic (LC50<100 ppm) to the African red mite. Propargite will be an alternative
acaricide for controlling this mite in tangerine, and the rest, after registration, will be used in the near
future for resistance management.
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1

วิธีการสมมติเหตุการณใหประเมินมูลคาความเต็มใจที่จะจายเพื่อการอนุรักษทรัพยากรประมงในพื้นที่ชุมน้ําบึงละหาน จ.ชัยภูมิ
โดยใชคําถามแบบ Dichotomous choice วา “ทานและครัวเรือนเต็มใจที่จะจายเงินเพื่อการอนุรักษทรัพยากรประมง (ปลา
และสัตวน้ํา) ในบึงละหานหรือไม” สอบถามจํานวน 300 ครัวเรือน ในพื้นที่ศึกษา 20 หมูบาน 4 ตําบล คือ หนองบัวบาน
ละหาน บานกอก และหนองบัวใหญ โดยใชระดับราคาที่ถามแตกตางกันคือ 50, 100, 300 และ 500 บาท/ครัวเรือน/ป
ผลการศึกษาพบวา คาเฉลี่ยและคามัธยฐานของจํานวนเงินที่ครัวเรือนเต็มใจจะจายเพื่อการอนุรักษทรัพยากรประมงในพื้นที่
ชุมน้ําบึงละหานเทากับ 417.16 และ 259.04 บาท/ครัวเรือน/ป ตามลําดับ คิดเปนมูลคารวมทั้งหมดที่ครัวเรือนใน
พื้นที่ศึกษา 4,035 ครัวเรือน เมื่อคิดมูลคาความเต็มใจที่จะจายเพื่ออนุรักษทรัพยากรประมงในพื้นที่ชุมน้ําบึงละหานเทากับ
1,683,240.6 บาท/ป ซึ่งเปรียบเทียบกับมูลคาผลประโยชนที่ไดรับจากการจับปลาและสัตวน้ําในบึงละหาน เฉลี่ยเทากับ
20,349.2 บาท/ครัวเรือน/ป หรือเปนมูลคาผลประโยชนทั้งหมดที่ครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา 4,035 ครัวเรือน ไดรับเทากับ
82,109,022 บาท/ป โดยมีปจจัยหลักซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ที่กําหนดขนาดของมูลคาความเต็มใจที่จะจายเพื่อ
อนุรักษทรัพยากรประมงในบึงละหานคือ ที่ตั้งของครัวเรือน ความสําคัญของทรัพยากรประมงในบึงละหานตอครัวเรือน และ
แหลงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษปลาและสัตวน้ําในบึงละหาน
สามารถประยุกตงานวิจัยนี้เพื่อวางแผนการจัดการ
ทรัพยากรประมงในบึงละหานได เชน การเก็บคาอาญาบัตรการทําประมงหรือภาษีทองถิ่นจากการทําประมงในบึงละหาน
รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณเพื่ออนุรักษและจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังชวยสะทอนถึงความตองการของ
ครัวเรือนที่จะอนุรักษทรัพยากรประมงไดอีกนัยหนึ่ง
The Contingent Valuation Method Applied to Conservation of Fishery Resources
in Bung Lahan Wetland, Chaiyaphum
1

N. Papamontol 1(Graduate Student), S. Choowaew2 (Thesis Advisor)
Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, Salaya, Nakhonpathom 73170
2
Faculty of Science, Mahidol University, Salaya, Nakhonpathom 73170

This research used the Contingent Valuation Method and dichotomous choice questions, “Are you and
your household willing to pay for conservation of fishery resources in Bung Lahan? If so, how much?” to
survey fishermen of 300 households in 20 villages of 4 sub-districts (Nong Bua Ban, Lahan, Ban Kok
and Nong Bua Yai) located in the 3 km vicinity of Bung Lahan. The first-bids used in the question were
50, 100, 300 and 500 Baht/household/year. The results indicated that 38.3% of sampled households were
households with over 50% of the total income derived from fisheries in Bung Lahan. The mean and
median values that fishery households were willing to pay for conservation of fishery resources in Bung
Lahan were 417.16 and 259.04 Baht/household/year, respectively. The total value for the 4,035
households in the study area that altogether were willing to pay for conservation of fishery resources in
Bung Lahan was 1,683,240.6 Baht/year. In comparison, fishery households benefited 20,349.2
Baht/household/year on average from capture fisheries in Bung Lahan. The total benefit which the 4,035
households altogether derived from this wetland was 82,109,022 Baht/year. Key factors that significantly
determined the economic value for conservation of fishery resources in Bung Lahan (p<0.05) were
housing location, importance of fishery resources to households, and sources of information about
conservation of fishery resources. These research outputs can be used for fishery resource management
planning, local taxation from fishing activities, and budget allocation for fishery resource conservation in
Bung Lahan. In addition, this research reflected the level of awareness and needs of fishermen and
fishery households for fishery resources conservation in this wetland.
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ศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินภายหลังการจัดการดวยระบบเกษตรยั่งยืน โดยศึกษาชนิดและปริมาณ
ของสิ่งมีชีวิตในดิน ไดแก สัตว จุลินทรีย และแมลงเหนือผิวดิน นําขอมูลมาวิเคราะหความสัมพันธระหวางความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิตในดินตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน พื้นที่ศึกษาเปนแปลงสาธิตของโครงการวิจัย
ระบบเกษตรยั่งยืนในศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 2537 บนดิน
ชุดมาบบอนกลุมชุดดินที่ 35 โดยวิธีปรับปรุงดินดวยปุยหมักเปรียบเทียบปุยหมักธรรมชาติในพืชผักพบวา คุณสมบัติของดิน
ภายหลังที่มีการจัดการดวยระบบเกษตรยั่งยืน
มีแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
โดยพิจารณาจากคา
ความสามารถในการอุมน้ําของดิน ความชื้น ปริมาณอินทรียวัตถุ C/N ratio ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ปริมาณฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชน ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได และคาความอิ่มตัวดวยดาง เหลานี้ ที่มีคาเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด นอกจากนี้ ยัง
พบความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในดินและเหนือดิน ซึ่งเปนดัชนีชี้วัดความสมบูรณทางชีวภาพของดิน โดยพบสิ่งมีชีวิตพวก
ไสเดือนดิน รองลงมา ไดแก พวกแมลงกลุมตางๆ ตะขาบ แมงมุม และกิ้งกือ ตามลําดับ สวนแมลงเหนือผิวดินที่พบมาก
ที่สุดจัดอยูใน Order Coleoptera รองลงมา คือ Order Homoptera , Diptera และ Orthoptera ซึ่งแมลงที่พบสวนใหญเปน
แมลงที่มีประโยชน เชน แมลงตัวห้ํา แมลงตัวเบียน และแมลงผสมเกสร ขณะเดียวกันมีแนวโนมทําใหปริมาณจุลินทรียที่เปน
ประโยชนในดินเพิ่มขึ้นดวย โดยพบจุลินทรียยอยสลายเศษพืช เชน รากลุม Aspergillus spp., Penicillium sp., Trichoderma
sp. และ Streptomyces spp. เปนตน
Effect of Agricultural Management in Sustainable Agricultural Systems
on Soil Properties and Soil Organisms
K. Charoenpanit 1(Graduate Student), K. Kulpradit 1 (Thesis Advisor),
B. Prapagdee 1, P. Limtong 2,C. Hungprayur 3(Thesis Co-advisor)
1
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2
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3
Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140

The effects of agricultural management systems on a soil was assessed by evaluating changes to soil
properties and to soil flora and fauna. Relationships between soil physico-chemical properties and soil
organisms were determined and bio-indicator species of soil quality and health were identified. The
experiment was conducted at Khao Hin Sorn Royal Development Study Center, Chachoengsao Province
and began in 1994. The soil was that of the Maphon soil series (group 35) and the soil properties
measured were soil water holding capacity, moisture content, organic carbon, C/N ratio, total N,
available P, exchangeable K and base saturation. The soil organisms, in terms of species numbers and
diversity, were assessed both above and below the soil surface. Five different soil surface mulch systems
were tested. All of the soil mulch systems that were tested improved the general quality of the soil. The
most easily observed macro-organisms in decreasing order of abundance were earthworms, centipedes,
spiders and millipedes. In turn, these macro-organisms could be used as bio-indicators of soil health in
the same order as given above. Soil surface insects that were found, in order of greatest diversity, were
Order Coleoptera, Homoptera, Diptera and Orthoptera. Most of these are beneficial insects, such as
insect predators, insect parasites or plant pollinators. There were also beneficial soil micro-organisms
found at significantly greater densities in the mulched plots compared to the control plot, with some of
the species being absent in the control plots. Some of the beneficial micro-organisms found in the
mulched plots included Aspergillus sp., Penicillium sp. Trichoderma sp. and Streptomyces sp.
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ความหลากชนิดของปลากลุมปลาบู (Gobioidei: Perciformes) ในพื้นที่ปาชายเลนของอาวไทยตอนบน
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1
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การวิจัยเกี่ยวกับความหลากชนิดของปลากลุมปลาบู ในปาชายเลนของอาวไทยตอนบน โดยสํารวจและรวบรวมตัวอยางจาก
เครื่องมือประมงพื้นบานตางๆ ตั้งแตจังหวัดเพชรบุรี ถึงตราด ระหวางเดือน ตุลาคม 2543-กรกฎาคม 2544 พบปลา
ในวงศปลาบูอยางนอย 69 ชนิด 36 สกุล 5 วงศยอย คือ วงศยอยปลาบูทราย Eleotrinae, ปลาบู Gobiinae,
ปลาบูรําไพ Gobionellinae, ปลาตีน Oxudercinae และปลาเขือ Amblyopinae ลักษณะสําคัญที่ใชในการจําแนกระดับสกุล
คือ ลักษณะของสวนหัว ปาก ลําตัว ครีบ และรูปแบบของเสนขางตัว รู และติ่งบนหัว สวนลักษณะที่ใชในการจําแนกระดับ
ชนิด คือ รายละเอียดและจํานวนของเสนขางตัว รู และติ่งบนหัว รูปแบบของสีบนหัว ตัว และครีบ จํานวนของแถวเกล็ด
ตางๆ กานครีบ และสัดสวนของบางลักษณะ และพบวาความหลากชนิดของปลาบูสามารถใชเปนตัวชี้วัดทางชีวภาพของ
คุณภาพถิ่นอาศัยไดดี ในพื้นที่ที่มีความสมบูรณและสภาพดีจะพบจํานวนชนิดและสกุลมากกวาพื้นที่ที่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือ
มีมลภาวะ แมปลาบูจะรูจักกันดีวามีความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงสภาพน้ําหรือมลภาวะ แตเปนเพียงบางชนิดเทานั้น
เชน ปลาบูเกล็ดแข็งสกุล Butis, Bostrichus ปลาบูเขี้ยว Acentrogobius spp. และปลาตีน Boleophthalmus spp. ชนิดที่มี
ความออนไหวตอสภาพพื้นที่ เชน วงศยอยปลาเขือ (Amblyopinae), ปลาบูมหิดล Mahidolia และปลาพรวดสกุล
Pseudapocryptes, Scartelaos เปนตน กลุมชนิดที่มีปญหาทางอนุกรมวิธานมากที่สุด คือ สกุล Acentrogobius,
Mugilogobius และปลาเขือสกุล Trypauchen และ Taenioides ซึ่งมีหลายชนิดที่ยังจําแนกชนิดไดยากและอาจพบชนิดใหม
Diversity of Gobies (Suborder Gobioidei: Perciformes)
in Estuarine Habitats of the Upper Gulf of Thailand
S. Premcharoen1 and C. Vidthayanon2
Zoology Section, Faculty of Liberal Arts and Sciences, Kasetsart University, Kamphaengsaen, Nakon Pathom 73140
2
Fisheries Museum Division, Department of Fisheries, Kaset-klang, Chatuchak, Bangkok 10900

1

A survey of estuarine gobiid fishes diversity in the upper Gulf of Thailand was carried out from October
2000 to July 2001 from Petchaburi to Trad. The fishes were collected through several small-scale fishing
activities. At least 69 species from 36 genera of 5 subfamilies of Gobiidae occurred: Eleotrinae,
Gobiidae, Gobionellidae, Oxudercinae and Amblyopinae. Key characters for generic identification are
head shape, mouth, body and fin shape and the cephalic system of the lateral line, pores and papilae
patterns. Specific key characters are the number of lines, pores and papilae in the cephalic system, the
color patterns of head, body and fins, and some meristic and morphometric characters. This study has
shown that species diversity and occurrence are good bio-indicators for estuarine habitats, although some
gobiids are known as highly tolerant species. In undisturbed areas can be encountered a greater diversity
of species than altered areas. Sensitive indicator species are the Amblyopinae, the goby genus Mahidolia
and the eel mudskipper genera, Pseudapocryptes and Scartelaos. Highly tolerant species are the sleeper
(Eleotrinae) genera, Butis and Bostrichus, the gobies, Acentrogobius spp., and the mudskippers,
Boleophthalmus spp., which occur in a wide range of habitats. The greatest taxonomic problems occur
with the unknown species of the genera Acentrogobius, Mugilogobius, Trypauchen and Taenioides,
which possibly are new species.
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อนุกรมวิธานของปลาวงศกุเรา (Pisces: Polynemidae) ในนานน้ําไทย
รติมา ครุวรรณเจริญ1 (นักศึกษา), วิมล เหมะจันทร2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง ชลบุรี 20131
2
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การศึกษาอนุกรมวิธานของปลาในกลุมกุเรา ดวยการวัดนับ เปรียบเทียบสัดสวน และการวิเคราะหกลุมทางสถิติแบบหลาย
ตัวแปร โดยใชตัวอยางปลาที่รวบรวมไดจากแหลงน้ําจืดและทะเลระหวางป พ.ศ. 2540-2542 และจากตัวอยางที่ถูกเก็บ
รักษาไวในพิพิธภัณฑและสถาบันตางๆ สามารถจําแนกชนิดปลาในกลุมกุเราที่พบในนานน้ําไทยได 2 สกุล 17 ชนิด ไดแก
สกุล Eleutheronema พบ 2 ชนิด คือ E. tridactylum และ E. tetradactylum ซึ่งพบในน้ํากรอยและทะเล และสกุล
Polynemus ไดแก P. indicus, P. microstoma, P. plebeius, P. kuru, P. sextarius, P. hexanemus, P. heptadactylus,
P. melanochir เปนชนิดที่พบในทะเล P. dubius, P. longipectoralis, P. multifilis ซึ่งพบในน้ํากรอยและน้ําจืด P. sheridani,
P. borneensis, P. hornadayi ไมเคยมีรายงานวาพบในประเทศไทยมากอน และ Polynemus undescribed species ซึ่งอาจเปน
ชนิดใหม
Taxonomy of Threadfin (Pisces: Polynemide) in Riverine and Marine Habitats
R. Karuwancharoen1 (Graduate Student), W. Hemachanthara2 (Thesis Advisor)
1
Institute of Marine Science, Burapha University, Bangsean, Chonburi 20131
2
Department of Marine Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330

This taxonomic study of threadfins was based on meristic measure and morphometric comparisons of
overall characters using multivariate discriminant analysis. Specimens were collected from both riverine
and marine habitats throughout the country during the 1997 to 1998 period and compared with reference
specimens held at various Thai museums and academic institutions. At least 17 species belonging to the
genus Eleutheronema and genus Polynemus were described. E. tridactylum and E. tetradactylum
occurred throughout coastal areas. P. indicus, P. microstoma, P. plebeius, P. kuru,
P. sextarius, P. hexanemus, P. heptadactyuls and P. melanochir inhabited mainly marine areas. P.
dubius, P. longipectoralis and P. multifilis occurred in both estuarine and freshwater habitats. P.
sheridani, P. borneensis and P. hornadayi are newly recorded in Thai waters and an undescribed species
of Polynemus is reported in this recent study as new to science.
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การศึกษาอนุกรมวิธานของปลาในแมน้ํายม
ธงชัย จําปาศรี1, 2 (อาจารย), สืบสิน สนธิรัตน2 (อาจารยที่ปรึกษา), ประจิตร วงศรัตน2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ที่ติดตอปจจุบัน: ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง ขอนแกน 40002
2
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตัวอยางปลาที่พบในแมน้ํายมและลําน้ําสาขา
ลักษณะที่ใชในการจําแนกทาง
อนุกรมวิธานเพื่อจําแนกและวิเคราะหชนิด ตลอดจนสรุปความหลากหลายของชนิด ความชุกชุม และการแพรกระจายของ
ปลาชนิดตาง ๆ ในลุมน้ํายม ทําการศึกษาตั้งแตเดือนมิถุนายน 2540 - พฤษภาคม 2541 โดยศึกษาจากตัวอยางที่เก็บรักษา
ไวในอดีต และตัวอยางที่เก็บรวบรวมใหม จากการศึกษาพบวามีปลาอยูทั้งสิ้นจํานวน 28 วงศ ไดแก Ambassidae,
Amblycipitidae, Anabantidae, Bagridae, Belonidae, Channidae, Cichlidae, Clariidae, Clupeidae, Cobitidae,
Cynoglossidae, Cyprinidae, Dasyatidae, Eleotridae, Gobiidae, Gyrinocheilidae, Hemirhamphidae, Homalopteridae,
Mastacembelidae, Notopteridae, Pangasiidae, Pristolepidae, Schilbeidae, Siluridae, Sisoridae, Soleidae,
Tetraodontidae และ Toxotidae รวมทั้งหมด 144 ชนิด
Systematic Studies on Fishes of the Yom River
T. Champasri1, 2 (Lecturer), S. Sontirat2 (Thesis Advisor), P. Wongrat2 (Thesis Co-advisor)
1
Present address: Department of Fisheries, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University,
Muang District, Khon Kaen 40002
2
Department of Fishery Biology, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

The objectives of this study were as follows: to study fish species diversity of the Yom river and its
tributaries; to find out diagnostic characters used for the purposes of identification and classification; to
determine the distribution and abundance of each species. The study was performed from June, 1997 to
May, 1998 from specimens collected in the past and those newly collected by the author. There were 144
species in 28 families. They belong to the following families: Ambassidae, Amblycipitidae, Anabantidae,
Bagridae, Belonidae, Channidae, Cichlidae, Clariidae, Clupeidae, Cobitidae, Cynoglossidae, Cyprinidae,
Dasyatidae,
Eleotridae,
Gobiidae,
Gyrinocheilidae,
Hemirhamphidae,
Homalopteridae,
Mastacembelidae, Notopteridae, Pangasiidae, Pristolepidae, Schilbeidae, Siluridae, Sisoridae, Soleidae,
Tetrodontidae and Toxotidae.
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การศึกษาคาริโอไทปของปลาคอ (สกุล Schistura) จากลุมน้ําสาขาของแมน้ําปง จังหวัดเชียงใหม
เกรียงไกร สีตะพันธุ (นักศึกษา), ปริศนา จริยวิทยาวัฒน (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202

การศึกษาคาริโอไทปในปลาคอสกุล Schistura จํานวน 9 ชนิด คือ Schistura nicholsi, S. obeini, S. poculi, S. spilota,
Schistura sp. 1, Schistura sp. 2, Schistura sp. 3, Schistura sp. 4 และ Schistura sp. 5 จากลุมน้ําสาขายอย ของ
แมน้ําปง จังหวัดเชียงใหม พบวาปลาทั้งหมดมีจํานวนโครโมโซมเทากัน คือ 2n=50 ประกอบดวยโครโมโซมแบบ
8M+14SM+4A+24T, 12M+16SM+2A+20T, 10M+10SM+30T, 12M+10SM+28T, 6M+12SM+2A+30T,
8M+12SM+30T, 8M+22SM+6A+14T, 8M+20SM+6A+16T และ 6M+16SM+2A+26T ตามลําดับ สําหรับการ
ยอมแถบสีโครโมโซมแบบ C-band, G-band, Q-band และ NORs กําลังอยูระหวางการวิเคราะหผล
A Karyotype Study of Stone Loach Fish (Schistura spp.) from Tributaries of the
Ping River, Chiang Mai Province, Thailand
K. Seetapan (Graduate Student), P. Chariyavidhayawat (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202

The karyotypes of stone loach fish (Schistura) were determined for nine species, Schistura nicholsi, S.
obeini, S. poculi, S. spilota, Schistura sp.1, Schistura sp.2, Schistura sp.3, Schistura sp.4, and Schistura
sp.5, collected from the tributaries of the Ping River, Chiang Mai Province. The number of chromosomes
were equal for all species (2n=50). Karyotypes in these species were as follows: 8M+14SM+4A+24T,
12M+16SM+2A+20T, 10M+10SM+30T, 12M+10SM+28T, 6M+12SM+2A+30T, 8M+12SM+30T,
8M+22SM+6A+14T, 8M+20SM+6A+16T and 6M+16SM+2A+26T. Studies using C-bands, G-bands,
Q-bands and NORs will be conducted.
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การศึกษาความแตกตางทางพันธุกรรมของปลาสกุล Clarias และ Prophagorus
ในประเทศไทย โดยใชเทคนิค Protein Electrophoresis และ RAPD-PCR
อุทัยรัตน ณ นคร1, พนม สอดศุข2, ประจิตร วงศรตั น1, สมศรี งามวงศชน2, พงษเชฏฐ พิชิตกุล1 และสมหมาย เจนกิจการ1
1
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2
กรมประมง เขตคลองหลวง ปทุมธานี 12120

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาดุกอุย 25 ประชากร (ศึกษาจากยีนควบคุมไอโซไซม 18 ตําแหนง เปนยีน
ในสภาพหลากรูป 8 ตําแหนง) พบวาระดับความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในประชากรแตกตางไปตามทองถิ่น คาเฉลี่ย
เฮตเทอโรไซโกซิตี (Ho) มีคา 0.046 ประชากรจากโรงเพาะฟกมีคา Ho=0.06 ความแตกตางทางพันธุกรรมระหวาง
ประชากรอยูในระดับสูง (Fst=0.162) ระยะหางทางพันธุกรรม (D) มีคาเฉลี่ย 0.011±0.038 ประชากรทั่วประเทศ
แบงออกเปน 2 กลุม พบการปนเปอนของยีนปลาดุกยักษในประชากรปลาดุกอุย ความหลากหลายทางพันธุกรรมภายใน
ประชากรของปลาดุกดาน 18 ประชากร (ศึกษายีนควบคุมไอโซไซม 22 ตําแหนง เปนยีนสภาพหลากรูป 14 ตําแหนง)
มีคาคอนขางต่ํา (H0=0.025) ปลาดุกดานในประเทศไทยแบงออกเปนประชากรยอยที่มีความแตกตางทางพันธุกรรมใน
ระดับสูง (Fst=0.545) คาระยะหางทางพันธุกรรม (D) เฉลี่ย เทากับ 0.066±0.071 ประชากรเหลานี้แบงออกเปน 2 กลุม
ใหญ ความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในประชากรปลาดุกลําพัน 5 ประชากร (ศึกษายีนควบคุมไอโซไซม 20 ตําแหนง
เปนยีนสภาพหลากรูป 9 ตําแหนง) มีคาคอนขางสูง (Ho=0.041) ประชากรปลาดุกลําพันในประเทศไทยแบงออกเปน
ประชากรยอย โดยมีความแตกตางทางพันธุกรรมในระดับสูง (Fst=0.484) คาระยะหางทางพันธุกรรม (D) เฉลี่ย เทากับ
0.08±0.10 นอกจากนี้ โครงการฯ ไดศึกษาความแตกตางทางพันธุกรรมระหวางชนิดของปลาสกุล Clarias และคาดวาไดพบ
ปลาดุกชนิดใหม ซึ่งจะไดศึกษาในรายละเอียดตอไป
Genetic Differentiation of Fishes in the Genera,
Clarias and Prophagorus, in Thailand, Using Protein Electrophoresis and RAPD-PCR
U. Na-Nakorn1, P. Sodsuk2, P. Wongrat1, S. Ngamwongchon2, P. Pichitkul1 and S. Janekitkarn1
1
Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900
2
Department of Fisheries, Klong Luang District, Pathum Thani 12120

A genetic diversity study of 25 populations of Clarias macrocephalus based on variation of 18 isozyme
loci (8 polymorphic loci) showed that genetic variation within populations varied according to location.
The average value of heterozygosity (Ho) was 0.046. A hatchery population had Ho=0.06. Population
structuring was distinct as revealed by a significant Fst value of 0.162. Average genetic distance (D) was
0.011±0.038. Natural populations could be genetically grouped into two clades. Evidence for
introgression of C. gariepinus genes into C. macrocephalus genome was found. A genetic diversity study
of 18 populations of Clarias batrachus in Thailand based on variation of 22 isozyme loci (14
polymorphic loci) showed that genetic variation within populations was low (Ho=0.025). The Fst value of
0.545 was significant thus suggesting strong population structuring. Average genetic distance between
populations was 0.066±0.071. Two major population groups were identified. A genetic variation study of
five populations of Prophagorus nieuhofii based on 20 isozyme loci (9 polymorphic loci) showed that
genetic variation within populations was high (Ho=0.041). Population structuring was shown, with a
relatively high level of genetic differentiation (Fst=0.484). Average genetic distance was 0.08±0.10. A
study of genetic differentiation among species of Clarias catfishes was also included in this project and it
is likely that a new species in the genus Clarias was found.
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การจําแนกชนิดและการกระจายของปลาวัยออนในบริเวณปาชายเลน อ.สิเกา จ.ตรัง
ประเสริฐ ทองหนูนุย1, 2 (อาจารย), ณิฎฐารัตน ปภาวสิทธิ2์ (อาจารยที่ปรึกษา), อภิชาติ เติมวิชชากร3 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ที่ติดตอปจจุบัน: ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล อ.สิเกา ตรัง 92150
2
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
3
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

ศึกษาการจําแนกชนิดและการกระจายของปลาวัยออนในบริเวณปาชายเลน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระหวางเดือนพฤษภาคม
2539 – พฤษภาคม 2540 โดยเก็บตัวอยางทุก 2 เดือน ณ จุดเก็บตัวอยาง 6 สถานี จากปากคลองจนถึงบริเวณปาชายเลน
ตอนใน เก็บตัวอยาง 2 ชวง คือ ขณะน้ํากําลังขึ้น และขณะน้ําขึ้นสูงสุด พรอมกับไดดําเนินการตรวจวัดความเค็ม อุณหภูมิ
ความเปนกรด-ดาง ความโปรงแสง และปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา ผลการศึกษาพบปลาวัยออน 20 วงศ สวนใหญเปน
ปลาทะเลที่เขามาในบริเวณนี้ วงศที่มีปริมาณมากที่สุดและมีการกระจายอยูทั่วไป คือ Gobiidae รองลงมา ไดแก Clupeidae
และ Blenniidae ตามลําดับ ปลาทะเลที่จัดวาเปนกลุมที่อาศัยพึ่งพิงปาชายเลนโดยพบเปนกลุมที่อยูถาวรในบริเวณนี้พบรวม
ทั้งสิ้น 9 วงศ สวนปลาที่พบวาเขามาบริเวณปาชายเลนในระยะวัยออนเพื่อเปนแหลงอนุบาล และกลับเขามาหาอาหารในระยะ
โตเต็มวัยอีกครั้งหนึ่ง มีทั้งสิ้น 10 วงศ สวนไขปลาพบไดตลอดชวงที่ทําการศึกษา
Identification and Distribution of Fish Larvae
in a Mangrove Forest at Sikao District, Trang Province
P. Tongnunui 1, 2 (Lecturer), N. Paphavasit 2 (Thesis Advisor), A. Termvidchakorn 3 (Thesis Co-advisor)
Present address: Department of Marine Science, Faculty of Science and Fisheries Technology, Rajamangkala
Institute of Technology, Sikao District, Trang 92150
2
Department of Marine Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330
3
Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Chatuchak, Bangkok 10900

1

Fish larvae were identified and their distributions were determined in a mangrove forest in Sikao District,
Trang Province, from May 1996 to May 1997. Sampling periods were scheduled every two months at six
stations from coastal waters to inner mangrove forests. Fish larval tows were conducted twice each
sampling period during the in-coming tide and the highest high tide. Salinity, temperature, pH,
transparency and dissolved oxygen were recorded. Most fish collected were marine. Of the total 20
families of fish larvae recorded, the family Gobiidae was the dominant group in terms of abundance and
distribution. Fish larvae in the families, Clupeidae and Blenniidae, were next in terms of abundance. The
Sikao mangrove forest serves as a nursing ground, and provides food and shelter for various fish. Marine
fish that were classified as true mangrove dependent species were permanent resident species in the 9
families. And 10 families of fish that came into the forest during their spawning period and occasionally
came in to feed in the mangroves when mature. Fish eggs were recorded throughout the sampling period
with the highest density in May.
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นิเวศวิทยาการกินอาหารของปลาในหนองทะเลสองหอง จังหวัดตรัง
กิตติพันธุ ทรัพยคูณ (นักศึกษา), พิมลพรรณ ลีละวัฒนากูล (อาจารยที่ปรึกษา), วชิระ เหล็กนิ่ม (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ สงขลา 90112

การศึกษาในครั้งนี้เพื่อหาความสัมพันธในการกินอาหารของปลาและสายใยอาหารภายในหนองทะเลสองหอง ซึ่งเปนแหลงน้ํา
ธรรมชาติในเขตจังหวัดตรัง โดยสุมเก็บตัวอยางปลาและอาหารในธรรมชาติของปลา พรอมทั้งตรวจวัดคุณภาพน้ําในหนอง
ทะเลสองหองทุก 2 เดือน ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2542 - พฤศจิกายน 2543 พบปลา 4 อันดับ 18 สปชีส แพลงกตอน
พืช 3 ดิวิชั่น 11 อันดับ แพลงกตอนสัตว 3 ไฟลัม 5 อันดับ สัตวหนาดิน 1 ไฟลัม 2 อันดับ สัตวที่อาศัยรวมกับพืชริมตลิ่ง 2
ไฟลัม 11 อันดับ น้ํามีอุณหภูมิ 29.58-33.19°C พีเอช 6.6-7.8 ออกซิเจนละลายน้ํา 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. จากการศึกษาองคประกอบ
อาหารในกระเพาะอาหารของปลา ทั้งหมดจํานวน 1,395 ตัว ปลาสวนใหญแสดงแนวโนมในการเลือกกินอาหาร ซึ่งจะเลือก
กินทั้งชนิดและปริมาณอาหารที่ผันแปรไปตามฤดูกาล
และจากการวิเคราะหการซอนทับกันของแหลงอาหารในเบื้องตน
พบวาปลามีแนวโนมในการแกงแยงอาหารที่เปนตัวออนแมลงน้ําในอันดับดิปเทอรา
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, Had Yai District, Songkhla 90112

The aim of the present study is to determine trophic relationships of fish and food webs in Nhong Thale
Song Hong, a natural freshwater lake in Trang province. To achieve this, bimonthly sampling for fish,
phytoplankton, zooplankton, benthos, fauna associated with macrophytes and water was conducted from
November 1999 to November 2000. The study, so far, recognized 4 orders and 18 species of freshwater
fishes, 3 divisions and 11 orders of phytoplankton, 3 phyla and 5 orders of zooplankton, 1 phylum and 2
orders of benthic fauna, and 2 phyla and 11 orders of fauna associated with macrophytes. The ranges of
water quality parameters were: water temperature 29.58-33.19 0C, water pH 6.6-7.8, dissolved oxygen
5.85-7.27 mg/l, alkalinity 4.00-11.33 mg/l, phosphorus 0.07-0.40 mg/l and nitrogen 0.01-0.90 mg/l.
Stomach contents of 1,395 individuals of fish showed seasonal changes in diets, which varied in both
quality and quantity of foods. Preliminary analysis of diet overlap suggested that there was some overlap
of Diptera larvae.

บทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 5
8-11 ตุลาคม 2544 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

233

ความหลากชนิดของกบตัวเต็มวัยและลูกออดในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
โกวิท นอยโคตร (นักศึกษา), วีรยุทธ เลาหะจินดา (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การสํารวจและเก็บตัวอยางกบตัวเต็มวัยและลูกออดในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ในชวงระหวางเดือน
เมษายน 2543 - เมษายน 2544 สํารวจเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3-4 วัน โดยเก็บขอมูลชนิดที่พบ ขั้นตอนการเจริญ
สภาพนิเวศทั่วไปของแหลงที่พบ เพื่อทําการเปรียบเทียบความหลากชนิดที่พบในแตละเดือนและความสัมพันธุกับภูมิอากาศ
ของพื้นที่ ชวงเวลาการวางไข การพบตัวลูกออดและตัวเต็มวัย นิเวศวิทยาของแหลงวางไข และแหลงอาศัยของลูกออดและกบ
ตัวเต็มวัยในแตละชนิด ผลการศึกษาพบกบตัวเต็มวัยและลูกออดทั้งสิ้น 29 ชนิด และพบวาเดือนมิถุนายนมีความหลากชนิด
สูงที่สุด คือ พบทั้งหมด 21 ชนิด สวนเดือนธันวาคมมีความหลากชนิดต่ําที่สุด คือ พบเพียง 10 ชนิด โดยเดือนที่พบ
ตัวเต็มวัยมากที่สุดคือ เดือนมิถุนายน พบ 19 ชนิด และเดือนที่พบลูกออดมากที่สุดคือ เดือนมิถุนายนและกันยายน พบ 13
ชนิด สวนเดือนที่พบตัวเต็มวัยนอยที่สุดคือ เดือนธันวาคม พบ 9 ชนิด และเดือนที่พบลูกออดนอยที่สุดคือ เดือนเมษายน
พบเพียง 3 ชนิด นอกจากนี้แลวยังพบวาลูกออดที่อาศัยในแหลงน้ําถาวรที่เปนน้ําไหลที่พบในแตละเดือนมีจํานวนชนิด
ใกลเคียงกัน คือ 1-3 ชนิด สวนลูกออดที่อาศัยในแหลงน้ําชั่วคราวหรือน้ํานิ่งที่พบในแตละเดือนมีความแตกตางกันตั้งแต
2-11 ชนิด ซึ่งเดือนที่พบลูกออดในแหลงน้ําชั่วคราวมากที่สุดคือ เดือนมิถุนายนและกันยายน (งานวิจัยกําลังอยูระหวางการ
วิเคราะหผล และเรียบเรียงวิทยานิพนธ)
Diversity of Mature Anurans and Their Tadpoles in Khaokitchahut National Park,
Chanthaburi Province
K. Noikotr (Graduate Student), V. Lauhachinda (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

Surveying and sampling of mature anurans and their tadpoles was carried out monthly in Khaokitchakut
National Park, Chanthaburi province, Thailand, from April 2000 to March 2001 to determine species
diversity for each month and relations with climate, time of egg laying, appearance of adults and
tadpoles, and their ecology. Twenty-nine species were found in the survey. The highest number of
species was found in June (21 species) and the least in December (10 species). The highest number of
adult species found was in June (19 species) and the most tadpole species were found in June and
September. The lowest number of adult species found was in December (9 species) and the lowest
number of tadpole species occurred in April (3 species). In addition, numbers of lotic tadpole species in
each month were nearly the same and ranged from 1 to 3 species. On the other hand, numbers of tadpole
species that inhabited lentic and temporary water were quite different in each month and ranged from 2
to 11 species with the most being in June and September.
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สัณฐานวิทยาและกิจกรรมของอวัยวะสรางเซลลสืบพันธุในอึ่งอางกนขีดในฤดูกาลที่แตกตางกัน
สุรพล อาจสูงเนิน (นักศึกษา), วีรยุทธ เลาหะจินดา (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาความแตกตางระหวางฤดูกาลทางชีววิทยาการสืบพันธุของอึ่งอางกนขีดจากแหลงอาศัยในธรรมชาติ โดยพิจารณา
จากโครงสรางและกิจกรรมของอวัยวะสรางเซลลสืบพันธุดวยกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสองทะลุ
กลองจุลทรรศน
ธรรมดา และกลองจุลทรรศนสามมิติ พบวาเซลลสืบพันธุเพศผูแบงเปน 5 ระยะ คือ primary spermatogonia, secondary
spermatogonia, spermatocytes, spermatids และ spermatozoa จากการประเมินระยะเซลลสืบพันธุเพศผูไดขอมูล
กิจกรรมการสรางเซลลสืบพันธุเชิงโครงสรางและปริมาณตลอดป ในระหวางการสรางเซลลดังกลาวพบวา Leydig cells มี
lipid droplets และ agranular reticulum เพิ่มขึ้นในชวงฤดูสืบพันธุ การพัฒนาของเซลลไขแบงเปน 6 ระยะ โดยพิจารณาจาก
ขนาด สี โครงสรางเซลล และปริมาณไขแดง จากการประเมินสถานะภาพของรังไขพบวา กลุมตัวอยางประชากรอึ่งอางกนขีด
เพศเมีย ประกอบดวย รังไขหลายสถานะในชวงเดียวกัน ไดแก รังไขออน รังไขในสภาพที่กําลังสะสมไขแดงขั้นตางๆ รังไขที่มี
เซลลไขพัฒนาเต็มที่ และรังไขที่ปลอยไขแลว สถานะภาพของรังไขมีความสัมพันธุกับชวงเวลาในรอบป
Morphology and Activity of Gonads in the Median-Striped Burrowing Frog,
Kaloula mediolineata, in Different Seasons
S. Ardsungnoen (Graduate Student), V.Laohajinda (Thesis Advisor)
Department of Zoology, Faculty of Science, Kasetsart University, Chatujak, Bangkok 10900

The seasonal pattern of reproduction in a free-living population of the median-striped burrowing frog
Kaloula mediolineata was examined. Transmission electron, light and stereo microscopy were used to
study gonad morphology and reproductive patterns in this organism. Gonad samples were collected
throughout the year. Sectioned testes were quantitatively assessed for spermatogenic activity and the
mean diameter of seminiferous tubules per individual was determined. Based on nuclear characteristics,
five stages of male germ cells could be identified in the seminiferous tubules. During the breeding
period, there are abundant spermatozoa and round spermatids in seminiferous tubules. During the nonbreeding period, such cells are much fewer in number. During spermatogenesis in sexually mature frogs,
Leydig and Sertoli cells were morphologically differentiated. For Leydig cells, the most prominent
organelles were lipid droplets and an agranular reticulum. Developing oocytes in adult females can be
divided into six stages based on size, color and histology. Several functional states of the ovaries could
be found simultaneously within a sample of frogs, ranging from the immature stage through all stages of
vitellogenic growth of a complement of oocytes, to ovaries with full-grown oocytes, and to the postspawning stage. Patterns of seasonal variation in reproductive parameters of seasonal groups of
individuals can be elucidated based on the annual activity pattern.
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การตรวจสอบโครโมโซมเพศของกบนา Rana rugulosa ดวยเทคนิคการยอมแถบสีโครโมโซม
เพลินพิศ โชคชัยชํานาญกิจ1 (นักศึกษา), วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกลู 1 (อาจารยที่ปรึกษา), ผุสตี ปริยานนท2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
สาขาวิชาพันธุศาสตร ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

กบนาเปนสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก อยูในวงศ Ranidae พบอยูทั่วทุกภาคของประเทศไทย มีความสําคัญตอระบบนิเวศ
ทําใหเกิดความสมดุลในหวงโซและสายใยอาหาร สามารถใชเปนตัวบงชี้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม และเปนอาหารที่
ใหคุณคาโปรตีนตอมนุษย อยางไรก็ตาม ยังไมมีรายงานการศึกษาโครโมโซมเพศในกบนา ซึ่งการศึกษาโครโมโซมเพศใน
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกมีความสําคัญและนาสนใจ เนื่องจากแตละชนิดจะมีรูปแบบของโครโมโซมเพศที่แตกตางกันไป
การศึกษาครั้งนี้จึงไดศึกษาเปรียบเทียบคาริโอไทปของกบนาเพศผูและเพศเมียดวยการยอมสีแบบธรรมดา พบวากบนาทั้ง
สองเพศมีจํานวนโครโมโซม 2n=26 จัดเปนโครโมโซมขนาดใหญ 5 คู มีรูปรางเปนเมทาเซนทริก 4 คู และอีก 1 คู มีรูปราง
เปนสับเมทาเซนทริก และโครโมโซมขนาดเล็ก 8 คู มีรูปรางเปนเมทาเซนทริก 4 คู และอีก 4 คู มีรูปรางเปนสับเมทาเซนท
ริก และพบเซคันดารีคอนสทริกชันบนแขนขางยาวของโครโมโซมคูที่ 8 ทั้งสองเพศ เมื่อการยอมแถบสีโครโมโซมแบบจี แบบ
ซี ยอมเพื่อตรวจสอบตําแหนงนิวคลีโอลารออรแกไนเซอร และยอมเพื่อตรวจสอบรูปแบบการจําลองตัวเอง พบวาโครโมโซม
ทั้ง 13 คู เปนฮอโมมอรฟกโครโมโซม เนื่องจากโครโมโซมแตละคูมีรูปแบบของแถบสีไมแตกตางกันทั้งสองเพศคือ
ไมพบโครโมโซมเพศในกบนา แสดงวาโครโมโซมเพศของกบนายังไมมีวิวัฒนาการของโครโมโซมเพศ
Sex Chromosome Identification of the Frog Rana rugulosa
by Chromosome Banding Techniques
P. Chockchaichomnankit1 (Graduate Student), W. Chulalaksananukul1 (Thesis Advisor),
P. Pariyanonth2 (Thesis Co-advisor)
1
Program Genetics, Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University,
Patumwan, Bangkok 10330
2
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Patumwan, Bangkok 10330

Rana rugulosa, family Ranidae, are common amphibians that can be found in most regions of Thailand.
The animals play a very important role in the ecosystem. It is well known that they contribute
tremendously to the food chain and have great influence on the environment surrounding their particular
habitat. Moreover, the frogs can serve as a very good protein source for men. However, the sex
chromosomes in this frog have not been identified. The studies on this animal’ s sex chromosomes are
therefore not only interesting but also important since each species will exhibit different forms of the
chromosomes. This study compared the karyotypes between males and females using conventional
staining methods. It was found that the number of sex chromosomes in both males and females was
similar, namely 2n=26. Five pairs of large chromosomes were classified as follows: four pairs as
metacentric and the other as submetacentric. Four of the eight remaining pairs were metacentric and the
other 4 were submetacentric. Moreover, secondary constrictions were found on the long arms of the eight
in both male and female chromosomes. G-band and C-band stainings were conducted in order to indicate
the position of the nucleolar organizer regions and also to check on the type of self replication. It was
found that 13 pairs of chromosomes were homomorphic since no differences in each pair of
chromosomes were obviously detectable between these male and female frogs. From these results, it
could be concluded that the sex chromosomes in Rana rugulosa have not yet evolutionarily developed.
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การสํารวจและศึกษาคาริโอไทปของคางคกสกุล Bufo ในประเทศไทย
พรณรงค สิริปยะสิงห1 (นักศึกษา), วรวุฒิ จุลักษณานุกูล1 (อาจารยทปี่ รึกษา), ผุสตี ปริยานนท2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
สาขาวิชาพันธุศาสตร ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

คางคกเปนสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกจัดอยูในไฟลัม Chordata ชั้น Amphibia อันดับ Anura มีรายงานการศึกษาใน
ประเทศไทยสกุล Bufo พบวามี 4 ชนิด คือ คางคกบาน (Bufo melanostictus Schneider) จงโครง (Bufo asper
Garvenhorst) คางคกหัวราบ (Bufo marcotis Boulenger) และคางคกแคระ (Bufo parvus Boulenger) พบวาคางคกทั้ง 4
ชนิด มีจํานวนโครโมโซม 2n=22 เทากัน ซึ่งมีขนาดและรูปรางใกลเคียงกันมาก สามารถสรุปสูตรคาริโอไทปไดดังนี้ คางคก
บาน 2n=22; Lm10+Sm8+Ssm4 จงโครง 2n=22; Lm8+Lsm2+Sm8+Ssm4 คางคกหัวราบ 2n=22; Lm10+Mm2+Sm8+Ssm2 และ
คางคกแคระ 2n=22; Lm8+Lsm2+Mm2+Sm8+Ssm2 การศึกษาที่ผานมามีการรายงานจํานวนโครโมโซมของคางคกสกุล Bufo
ในประเทศไทยเพียง 2 ชนิด คือ คางคกบาน และคางคกแคระ โดยคางคกบานมีสูตรคาริโอไทปเปน 2n=22;
Lm8+Lsm2+Mm2+Sm8+Ssm2 ซึ่งแตกตางจากผลการศึกษาในครั้งนี้ สวนคางคกแคระไมมีการรายงานสูตรคาริโอไทป สําหรับ
จงโครงและคางคกหัวราบเปนการรายงานครั้งแรก
Survey and Karyotypic Study of the Genus Bufo in Thailand
P. Siripiyasing1 (Graduate Student), W. Chulalaksananukul1 (Thesis Advisor),
P. Pariyanonth2 (Thesis Co-advisor)
1
Program Genetics, Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Patumwan, Bangkok 10330
2
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University,Patumwan, Bangkok 10330

Toads are classified in the phylum Chordata, class Amphibia, order Anura, Family Bufonidae. This
investigation was performed for survey, collection and karyotypic study of 4 types of toads in the genus
Bufo, namely Bufo melanostictus Schneider, Bufo asper Garvenhost, Bufo macrotis Boulenger and Bufo
parvus Boulenger. The results showed that all four species found in Thailand have the same chromosome
numbers (2n=22), and the chromosomes are relatively identical in shape and size. The karyotypic
formulae of all 4 Bufo species can be summarized as follows: Bufo melanostictus Schneider, 2n=22,
Lm10+Sm8+Ssm4; Bufo asper Garvenhost, 2n=22, Lm8+Lsm2+Sm8+Ssm4; Bufo marcotis Boulenger, and
2n=22, Lm10+Mm2+Sm8+Ssm2; Bufo parvus Boulenger, 2n=22, Lm8+Lsm2+Mm2+Sm8+Ssm2. Chromosomal
studies of only two species of Bufo have previously been reported. They were Bufo melanosticus
Schneider and Bufo parvus Boulenger, whose karyotypic formulae were not given. Therefore, this
karyotypic study has served to complete this information on Bufo.
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การศึกษาเซลลพันธุศาสตรของสัตวบางชนิดในเขตอุทยานแหงชาติภูพาน
อําพา เหลืองภิรมย1, สุมนทิพย บุนนาค1, อรอนงค กฤชเพชรัตน2 และชวลิต กฤชเพชรัตน3
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง ขอนแกน 40002
2
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง ขอนแกน 40002
3
ภาควิชาจุลทรรศนคลีนิค คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง ขอนแกน 40002

การศึกษาเซลลพันธุศาสตรของสัตวสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก สัตวเลื้อยคลาน และแมลงในอันดับออรธอปเธอรา ในเขต
อุทยานแหงชาติภูพาน ในชวงเดือนมกราคม 2540 - มกราคม 2543 โดยการเก็บตัวอยางเดือนละครั้งจากบริเวณ
หวยปลาดุก ผานางเมิน รอบอางเก็บน้ําหวยเวียนไพร รอบอางเก็บน้ําหลังที่ทําการอุทยานแหงชาติภูพาน และหลังคายพัก
แรม นําตัวอยางสัตวมาจําแนกชื่อวิทยาศาสตร วงศ และอันดับ พบสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก สัตวเลื้อยคลาน และแมลง
ทั้งสิ้น 23 ชนิด (5 วงศ), 30 ชนิด (9 วงศ) และ 42 ชนิด (6 วงศ) ตามลําดับ และทําการศึกษาเซลลพันธุศาสตรของ
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลานโดยใชเซลลจากไขกระดูก สวนในแมลงใชเซลลจากอวัยวะเฮพปาติกซีกา นําเซลล
ที่มีการแบงเซลลในระยะเมตาเฟสมานับจํานวนและจําแนกชนิดของโครโมโซม (คาริโอไทป) ผลการศึกษาในสัตวสะเทินน้ํา
สะเทินบก จํานวน 16 ชนิด พบวาวงศ Bufonidae มีจํานวน 2n=22, Microhylidae 2n=24-28, Ranidae 2n=26 และ
Rhacophoridae 2n=26 สัตวเลื้อยคลาน จํานวน 14 ชนิด พบวาวงศ Gekkonidae มีจํานวน 2n=32-44, Agimidae
2n=34-36, Scincidae 2n=28-32 และ Columbridae 2n=30-32 สวนแมลงในอันดับออรธอปเธอรา จํานวน 29 ชนิด
พบวาวงศ Acrididae มีจํานวน 2n=22-30, Tettigonidae 2n=22-36, Pyromophidae 2n=24, Gryllidae 2n=12 และ
Gryllotalpidae 2n=16
Cytogenetic Studies of Amphibians, Reptiles and Orthopteran Insects
in Phu-Phan National Park
A. Luangpirom1, S. Bunnag1, O. Kritpetcharat2 and C. Kritpetcharat3
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002
2
Pathology Department, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002
3
Clinical Microscopy Department, Faculty of Associated Medical Science, Khon Kaen University,
Muang District, Khon Kaen 40002
1

Cytogenetic studies of amphibians, of reptiles and of insects in the Order Orthoptera from Phu Phan
National Park were undertaken from January 1997 to January 2000. The study areas were Hui Pla Duk,
Pha Nang Men, the area around the Hui Vein Pai reservoir, the area around the reservoir behind the Phu
Phan National Park office and the area around the camp. Amphibians, reptiles and Orthopteran insects
were collected once a month. They were identified taxonomically. Cells from the bone marrow of
amphibians and reptiles, and cells from the hepatic caeca of Orthopteran insects were used for
cytogenetic studies. Twenty-three species (5 families) of amphibians, thirty species (9 families) of
reptiles and forty-two species (6 families) of insects were found. Karyological studies of 16 amphibian
species were conducted including species in the families Bufonidae (2n=22), Microhylidae (2n=24-28),
Ranidae (2n=26) and Rhacophoridae (2n=26). Diploid chromosome numbers were determined for 14
species of reptiles comprising the families Gekkonidae (2n=32-44), Agamidae (2n= 34-36), Scincidae
(2n=28-32) and Columbridae (2n=30-32). The karyotypes of 29 species of Orthopteran insects were
determined, comprising the families Acrididae (2n=22-30), Tettiginidae (2n=22-36), Pyromorphidae
(2n=24), Gryllidae (2n=12) and Gryllotalpidae (2n=16).
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การสํารวจชนิดสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก บริเวณปาเตาดํา จังหวัดกาญจนบุรี
กัมปนาท ธาราภูมิ และกัลยา ศรีพุทธชาติ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อ. เมือง นครปฐม 73000

การสํารวจชนิดสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกตามลําหวยเตาดําใหญ และบริเวณริมลําหวยในปาเตาดํา จังหวัดกาญจนบุรี ในชวงฤดู
แลง ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2542 เมษายน 2543 พบสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก จํานวน 5 วงศ 8 ชนิด คือ วงศ
Pelobatidae พบ 1 ชนิด วงศ Bufonidae พบ 3 ชนิด วงศ Microhylidae พบ 1 ชนิด วงศ anidae พบ 2 ชนิด และวงศ
Rhacophoridae พบ 1 ชนิด ผลการศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ ซึ่งจะเสร็จสมบูรณในเดือนพฤศจิกายน 2543 นี้
Species Diversity of Amphibians in Tao Dum Forest, Kanchanaburi Province
K. Tharapoom and K. Sribuddhachart
Department of Biology, Faculty of Science, Silpakorn University, Muang District, Nakornpathom 73000

A survey for amphibians along the Tao Dum Yai stream and its banks in Tao Dum Forest, Kanchanaburi
Province, was conducted in the dry season from November 1999 to April 2000. Amphibians comprising
five families and eight species were found. One species was in the Family Pelobatidae, three species
were in the Family Bufonidae, one species was in the Family Microhylidae, two species were in the
Family Ranidae and one species was in the Family Rhacophoridae. This report is a part of the project,
"Survey for Species Diversity of Amphibians at Tao Dum Forest, Kanchanaburi Province", which will be
completed in November 2000.
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ความหลากหลายของชนิด ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และประเภทของถิ่นที่อยูอาศัย
ของสัตววงศงูดินในประเทศไทย
ปยวรรณ นิยมวัน1 (นักศึกษา), กําธร ธีรคุปต 1 (อาจารยที่ปรึกษา), ไพบูลย จินตกุล 2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ศึกษาความหลากหลายของชนิด และขอบเขตการแพรกระจายของงูดินในประเทศไทย โดยการสอบสวนเอกสาร ศึกษาจาก
ตัวอยางในพิพิธภัณฑ และสํารวจภาคสนามใน 6 ภาค ของประเทศไทยตั้งแตเดือนมกราคม 2540 - ธันวาคม 2541 พบงู
ดินในประเทศไทยแลว 11 ชนิด ไดแก งูดินหัวขาว Ramphotyphlops albiceps, งูดินบาน R. braminus, งูดินลายขีด
R. lineatus, งูดินปกธงชัย R. ozakiae, งูดินใหญอินโดจีน Typhlops diardi, งูดินหัวเหลือง T. floweri, งูดินโคราช
T. khoratensis, งูดินใหญมลายู T. muelleri, งูดินดอยปุย T. porrectus, งูดินไทย T. siamensis และงูดินตรัง T. trangensis
นอกจากนี้ยังมีงูดินชนิดใหมอีก 1 ชนิด คือ งูดินอยุธยา T. roxaneae ซึ่งกําลังมีผูทําการศึกษาอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา
และอยูระหวางการตีพิมพ งูดินบานพบวามีจํานวนมากที่สุด และกระจายทั่วทุกภาคในประเทศไทย จากการสํารวจภาคสนาม
พบที่เปนรายงานการพบใหม คือ งูดินดอยปุยในจังหวัดกรุงเทพฯ และงูดินใหญมลายูในจังหวัดพัทลุง ศึกษาเปรียบเทียบ
ความแตกตางทางสัณฐานวิทยาระหวางชนิดและภายในชนิดเดียวกัน นํามาประยุกตจัดทํา key ของงูดินที่พบในประเทศไทย
10 ชนิด นอกจากนี้ยังพบวาลักษณะภายนอกของงูดินบานในภาคใต และภาคตะวันออกมีความแตกตางจากงูดินบาน
ในภาคอื่นอยางมีนัยสําคัญ พบงูดินในถิ่นที่อยูอาศัย 3 ประเภท คือ ปาดิบชื้น ปาดิบแลง และพื้นที่เกษตรกรรม
Species Diversity, Morphology and Habitat Types
of Blind Snakes (Family Typhlopidae) in Thailand
P. Niyomwan 1 (Graduate Student), K. Thirakhupt 1 (Thesis Advisor), P. Jintakune 2 (Thesis Co-advisor)
1
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330
2
Queen Saowabha Memorial Institute, The Thai Red Cross Society, Pathumwan, Bangkok 10330

The species diversity and distributions of blind snakes in Thailand were determined from the literature,
museum specimens and field surveys in six regions of Thailand from January 1997 to December 1998.
Eleven species of blind snake were found: Ramphotyphlops albiceps, R. braminus, R. lineatus, R.
ozakiae, Typhlops diardi, T. floweri, T. khoratensis, T. muelleri, T. porrectus, T. siamensis, and T.
trangensis. Furthermore, there wais one new species, T. roxaneae, that has been recently described in the
United State of America and is in the process of being published. Ramphotyphlops braminus is the most
abundant and is widely distributed in all regions of Thailand. Two new locality records were determined
as a result of the field surveys: T. porrectus in Bangkok Province and T. muelleri in Phatthalung
Province. Morphological characters were used to construct a key to the ten species of blind snake in
Thailand. It was determined that the morphology of R. braminus specimens from southern and eastern
provinces was significantly different to that of specimens from other provinces. Blind snakes were found
in three habitat types: evergreen forest, dry evergreen forest and farmland.
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นิเวศวิทยาและสัณฐานวิทยาของตะกอง Physignathus cocincinus ในประเทศไทย
วริษฐา อังศิรจิ ินดา (นักศึกษา), กําธร ธีรคุปต (อาจารยที่ปรึกษา), จารุจนิ ต นภีตะภัฏ (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

จากการศึกษาขอมูลทางดานนิเวศวิทยา และสัณฐานวิทยาของตะกอง Physignathus cocincinus ในประเทศไทย ชวงเดือน
สิงหาคม 2540 - กรกฎาคม 2541 พบวาตะกองมีขอบเขตการแพรกระจายในเขตภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพบบนตนไมขนาดกลางหรือเล็ก บริเวณริมลําธารและลําหวย ที่ระดับความสูงจากพื้นเฉลี่ย 2.27
เมตร และเมื่อวิเคราะหความแตกตางของถิ่นที่อยูอาศัยยอยแตละชวงอายุ พบวาตะกองขนาดเล็กจะพบที่ระดับความสูงเฉลี่ย
ต่ํากวาตะกองขนาดกลางและใหญอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ปจจัยกายภาพในถิ่นที่อยูอาศัยที่พบตะกอง พบวามีอุณหภูมิ
เฉลี่ย 28.07oC ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย 74.47% ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 160.74 มิลลิเมตร/เดือน และเมื่อวิเคราะหความ
แตกตางของอุณหภูมิบริเวณถิ่นที่อยูอาศัยที่พบตะกองในแตละพื้นที่สํารวจ
พบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
(p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของสัดสวนทางสัณฐานวิทยาของตะกองในแตละกลุมอายุ พบวามีลักษณะที่มีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ทั้งหมด 8 ลักษณะ เชน ความยาวปาก ความลึกหัว และความยาวสวนฐานของหาง สวน
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย และการวิเคราะหความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางตะกองเพศผูและเพศเมีย พบลักษณะที่แตกตาง
ระหวางเพศอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ทั้งหมด 8 ลักษณะ เชน ความกวางหัว ความยาวขาหนา และขนาดของสันหนาม
บริเวณคอ เปนตน จากขอมูลเหลานี้สามารถบงชี้ไดวาตะกองมีการเปลี่ยนแปลงสัดสวนทางสัณฐานวิทยาระหวางชวงอายุ และ
มีความแตกตางทางสัณฐานวิทยาระหวางเพศ ชวงเวลาในการทํากิจกรรมในรอบวันตลอดระยะเวลาการศึกษา พบวาอยู
ในชวง 6.00-18.00 น. และเมื่อวิเคราะหความแตกตางของชวงเวลาในการทํากิจกรรม พบวามีความแตกตางในแตละกลุม
อายุ โดยที่ตะกองขนาดเล็กจะมีชวงเวลาในการทํากิจกรรมยาวกวาตะกองขนาดกลางและใหญอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)
Ecology and Morphology of the Green Water Dragon,
Physignathus cocincinus, in Thailand
W. Angsirijinda (Graduate Student), K. Thirakhupt (Thesis Advisor), J. Nabhitabhata (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

Ecological and morphological data were collected on the green water dragon, Physignathus cocincinus,
in Thailand, from August 1997 to July 1998. The green water dragon was found in central, eastern and
northeastern parts near streams. It normally occurred on small to medium sized trees with an average
height of 2.27 meters. Microhabitat analysis indicated that juveniles were located at levels significantly
lower than those of the sub-adult and the adult (p<0.05). Physical environmental characteristics of the
habitat of P. cocincinus were determined. The average temperature, relative humidity and rainfall were
28°C, 74.47% and 160.74 mm/month, respectively. Temperature did not significantly differ among green
water dragon locations (p<0.05). Significant differences in morphological characters were detected
among age groups for eight characters, including labial length head depth and tail base length, (p<0.05).
Sexual dimorphism was also studied. Simple linear regression analysis and t-tests revealed that eight
characters, including head width, forelimb length and height of nuchal crest, were significantly different
between sexes at p<0.05. The data indicated ontogenic change and sexual dimorphism in P. cocincinus.
The activity period of P. cocincinus occurred between 06.00 and 18.00 h. The duration of juvenile daily
activity was significantly longer than that of the sub-adult and the adult at p<0.05.
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การศึกษาคาริโอไทปของแย Leiolepis belliana belliana ในเกาะแสมสารและเกาะขางเคียง จังหวัดชลบุรี
วชิรญาณ ปวงวัฒนา1 (นักศึกษา), วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล1 (อาจารยที่ปรึกษา), ผุสตี ปริยานนท2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
สาขาพันธุศาสตร ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

แย Leiolepis belliana belliana (Gray) เปนสัตวเลื้อยคลานที่พบทั่วไปทางภาคใตและภาคกลางของประเทศไทย มี
ความสําคัญตอระบบนิเวศวิทยาและเปนแหลงอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการอยางยิ่ง แตยังไมมีรายงานการศึกษาจํานวน
และชนิดโครโมโซม งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาคาริโอไทปของแยที่เก็บตัวอยางไดจากเกาะแสมสาร เกาะคราม เกาะริ้น และ
เกาะไผ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยใชเทคนิคการเลี้ยงเซลลเม็ดเลือดขาว แลวยอมสีโครโมโซมแบบธรรมดาและยอมแถบสีแบบจี
พบวาแยทั้ง 4 ประชากร มีคาริโอไทปจากการยอมสีโครโมโซมแบบธรรมดาเหมือนกัน คือ มีจํานวนโครโมโซม 2n=36
ประกอบดวยโครโมโซมปกติ 12 แทง และโครโมโซมซูเปอรนิวเมอรารี 24 แทง โดยโครโมโซมปกติคูที่ 1–5 มีรูปรางเปน
เมทาเซนทริก สวนโครโมโซมปกติคูที่ 6 มีรูปรางเปนสับเมทาเซนทริก นอกจากนี้ยังพบเซคันดารีคอนสตริกชัน บริเวณแขน
ขางยาวของโครโมโซมคูที่ 1 สําหรับโครโมโซมซูเปอรนิวเมอรารีนั้นมีขนาดเล็กมากจึงไมสะดวกที่จะจําแนกชนิดและรูปราง
ของโครโมโซม เมื่อยอมแถบสีแบบจี พบวาแยทั้ง 4 ประชากร มีรูปแบบของแถบสีไมแตกตางกัน ขอมูลคาริโอไทปของแย
ที่ไดนี้จะนําไปเปนประโยชนในการศึกษาวิวัฒนาการ และความหลากหลายพันธุกรรมของสัตวในกลุมนี้จากแหลงอื่นๆ ใน
ประเทศไทยตอไป
Karyotypic Studies of the Lizard Leiolepis belliana belliana at Sa–Mae Sarn Island and
Nearby Islands in Chonburi Province
V. Puangwanttana1 (Graduate Student), W. Chulalaksananukul1 (Thesis Advisor), P. Pariyanonth2 (Thesis Co–advisor)
1
Program Genetics, Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University,
Pathumwan, Bangkok 10330
2
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University,
Pathumwan, Bangkok 10330

Leiolepis belliana belliana (Gray), a common reptile found in the Southern and Central regions of
Thailand, has a very important role in the ecosystem and also serves as a food resource for human beings.
However, this lizard has not been karyotypically studied. This research was therefore initiated. Animal
samples were collected from Sa-maesarn Island, Khram Island, Rin Island and Phai Island, Sataheep
District, Chonburi Province. Chromosomes from lymphocyte cultures were studied before conventional
staining and the G-banding technique was used. According to the results obtained from conventional
staining, the specimens from the four island populations share the same basic number, 2n = 36, and have
a karyotype characterized by 12 regular chromosomes and 24 supernumerary chromosomes. Six pairs of
regular chromosomes were classified as follows: five pairs were of the metacentric-type and the other
was of the submetacentric-type. A secondary constriction was found on the long arm of the first
chromosome pair. The supernumerary chromosomes were too small to be classified. According to the
results obtained from the G-banding technique, the specimens from the four populations share the same
pattern. This karyotypic information will be useful for further evolutionary and genetic diversity study of
this lizard from other regions of Thailand.
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ความหลากหลายชนิดพันธุนกในปาโตะเทพและควนหินลับ อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา
นิกร สุวรรณการณ (นักศึกษา), เริงชัย ตันสกุล1 (อาจารยที่ปรึกษา), กําพล มีสวัสดิ์ (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ สงขลา 90112

จากการสํารวจพื้นที่ปาตนน้ําเทพา อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา ตั้งแตเดือนกันยายน 2540 - พฤษภาคม 2542 โดย
วิธีการสํารวจทางตรง (dircet census) และทางออม (indircet census) ใชวิธีการสุมตัวอยาง (Randomly) พื้นที่ศึกษาที่เปน
แหลงน้ําและอาหารของสัตวปาจําพวกนกบริเวณลําธารเล็กๆ พบนกขนาดเล็ก เชน นกกินแมลงตางๆ (Babblers)
และนกจับแมลง (Flycatchers) บริเวณลําคลองจะพบนกน้ํา บริเวณสันเขาสามารถพบนกขนาดใหญที่สําคัญ เชน นกหวา
(Great Argus) นกเงือกชนิดตางๆ (Hornbills) และนกเหยี่ยวหลายชนิด ที่ราบเชิงเขาบริเวณปาไผพบ ไกปา (Red
Junglefowl) ไกฟาหนาเขียว (Crested Fireback) และไกจุก (Crested Woodpartridge) การสํารวจทางตรงทําทุกเดือนโดยมี
แนว (Linetransects) สํารวจ 3 เสน ผานสภาพพื้นที่ปาทุกแบบ โดยทํา 3 เดือนตอครั้ง และใชตาขาย (Mist net) ชวยสํารวจ
นกที่สังเกตเห็นตัวไดยากที่อยูพุมไมพื้นลาง การสํารวจทางออมทําทุกเดือน โดยการสอบถามชาวบานและจากซากที่ชาวบาน
ครอบครองอยูหรือที่พบตามปา พบชนิดนกที่สําคัญและใกลสูญพันธุ เชน ไกฟาหนาเขียว Lophura ignita ไกจุก Rollulus
rouloul นกกินแมลงหัวแดงใหญ Malacopteron magnum นกลุมพูแดง Columba punicea นกพญาปากกวางทองแดง
Cymbirhynchus macrorhynchos เหยี่ยวหงอนสีน้ําตาลทองขาว Spizaetus nanus นกทึดทือมลายู Ketupa Ketupu นกเงือก
ปากดํา Anorrhinus galeritus นกเงือกดํา Anthracoceros malayanus นกเงือกหัวแรด Buceros bicornis นกชนหิน
Rhinoplax vigil จากการสํารวจพบวา มีนก 3 ชนิดยอย 220 ชนิด 113 สกุล 43 วงศ นกสวนใหญเปนสัตวปาคุมครองและ
ใกลจะสูญพันธุ ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาปาตนน้ําเทพาแหงนี้มีความอุดมสมบูรณไปดวยสัตวปานาๆ ชนิด และ
ปาไมยังอุดมสมบูรณอยู หากแตยังขาดการดูแลปาผืนนี้อยางจริงจัง
Avifauna in To Thep and Khuan Hin Lup Forest, Sabayoi District, Songkhla Province
N. Suwannakarn(Graduate Student), R. Tamsakul (Thesis Advisor), K. Meesawat (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhla Province 90112

The Thepa upstream forest, Sabayoi District, Songkhla Province, was surveyed from September 1997 to
May 1999. Direct census and indirect census, using random sampling methods, were used to collect field
records. Small insect-eating birds such as Babblers and Flycatchers were found along the stream. Bigger
birds, i.e., the Great Argus, Hornbills, the Crested Fireback and the Crested Wood Partridge, were found
in the high mountain area. Direct census was done every month and observations along 3 line transects
were made every 3 months. Nets were used to survey birds that were difficult to see. Indirect census was
done every month by interviewing villagers and by observing animal remains. The surveys found
important species of birds and endangered species, for example, the Crested Fireback, Lophura ignite,
the Crested Wood Partridge, Rollulus rouloul, the Rufous-Crowned Babbler, Malacopteron magnum, the
Pale-capped Pigeon, Columba punicea, the Black-and-Red Broadbill, Cymbirhybnchus macrorhynchos,
Wallaces Hawk-Eagle, Spizaetus manus, the Buffy Fish-owl, Ketupa ketupu, the White-crowned
Hornbill, Bercmicomis comatus, the Bushy-crested Hornbill, Anorrhinus galeritus, the Black Hornbill,
Anthracoecros malayanus, the Rhinoceros Hornbill, Buceros rhinoceros, and the Helmeted Hornbill,
Rhinoplax vigil. During the surveys, 220 species of birds in 113 genera and 43 families were found. Most
birds were protected and endangered species.
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การศึกษาแบบอยางเสียงรองของนกกกในอุทยานแหงชาติเขาใหญ
ศิริวรรณ นาคขุนทด1 (นักศึกษา), พิไล พูลสวัสดิ2์ (อาจารยที่ปรึกษา), โอภาส ขอบเขตต1,
ปานเทพ รัตนากร3 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1090
2
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
3
คณะสัตวแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 73170

การบันทึกเสียงรองของนกกกจํานวน 6 คู ในอุทยานแหงชาติเขาใหญ ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2540 - มกราคม 2542 ดวย
เครื่องบันทึกเสียงในบริเวณรังนก เพื่อหาแบบอยางของเสียงรอง ตลอดจนสังเกตพฤติกรรมที่นกแสดงออกมาในขณะที่
สงเสียงรอง วิเคราะหเสียงรองดวยโปรแกรม Canary Version 1.2 พบวานกกกมีการสื่อสารดวยเสียงลักษณะเดียว คือ
เสียงรองติดตอ (calls) ซึ่งมีแบบอยาง คือ เสียง “กก” “กาฮัง” และ “กาวะ” และแบงออกเปน 4 ประเภทดังนี้ เสียงรอง
ปกติ เสียงรองกอนบิน เสียงรองประสานกัน และเสียงรองแสดงความกาวราว การศึกษาแบงออกเปน 4 ชวงเวลา (phase)
คือ ชวงกอนนกเพศเมียปดขังตัวเอง ชวงนกเพศเมียปดขังตัวเอง ชวงนกเพศเมียออกจากรัง และชวงลูกนกออกจากรัง พบวา
นกกกสงเสียงรองบอยที่สุดในชวงกอนนกเพศเมียปดขังตัวเอง และระหวางเวลา 6.00-10.00 น เสียงรองของนกเพศผูดัง
และกองกวานกเพศเมีย สวนมากนกเพศเมียจะสงเสียงรองตามนกเพศผู ซึ่งสามารถจําแนกไดวา คาความถี่แรกต่ําสุด และ
ความถี่สูงสุดของฮารโมนิคสุดทายของเสียง “กก” ของนกเพศผูและเพศเมีย 102.7-4,207.0 และ 120.5-4,118.9 เฮริซ
ตามลําดับ เสียง “กาฮัง” 111.6-4,599.5 และ 148.1-4,591.0 เฮริซ ตามลําดับ สวนเสียง “กาวะ” 141.9-4,049.0
และ 162.2-1,467.0 เฮริซ ตามลําดับ นกกกทั้งเพศผูและเพศเมียใชเสียงรองปกติมากกวารูปแบบอื่นๆ และสวนการ
บงบอกลักษณะเฉพาะตัวของนกกก ใชชวงเวลาที่เปนเสียงกองของเสียง “กก” ของนกกกเพศผูแตละตัวนํามาวิเคราะห และ
พบวาเสียง “กก” ของนกกกเพศผูแตละตัวนั้นมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
A Study of Vocalization Patterns of Great Hornbills (Buceros bicornis)
at Khao Yai National Park
S. Nakkuntod1 (Graduate Student), P. Poonswad2 (Thesis Advisor),
O. Khobkher1, P. Ratanakorn3 (Thesis Co-advisor)
1
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkhen, Bangkok 10900
2
Department of Microbiology, Faculty of Science, Mahidol University, Rajdhevee, Bangkok 10400
3
Faculty of Veterinary Science, Salaya, Nakhon Pathom 73170

We conducted a study in Khao Yai National Park between June 1997 and January 1999. Vocal
recordings and behavioral observations of six pairs of hornbills at nests were made. The characters and
functions of the vocalization were analysed by the Software Program, Canary Version 1.2. The results
showed that there was only "call" recognized in Great Hornbill vocal communication. The vocalism was
classified into 3 patterns (kok, gahung and gawa) and 4 types (normal call, pre-flying call, duetting call
and aggressive call). The study was done in 4 phases: before the female sealed the nest, female
imprisonment, female emergence and chick fledging. Great Hornbills called more often during the first
phase than other phases. They showed a marked peak of calling activity during the morning period,
which reduced toward mid-day and evening. The male called louder than the female. The ranges between
the fundamental and last harmonic frequencies of "kok" of the male and the female were 102.7-4207.0
Hz and 120.5-4118.9 Hz, respectively, of "gahung" were 111.6-4599.5 Hz and
148.1-4591.0 Hz, respectively, and of "gawa" were 141.9-4049.0 Hz and 162.2-1467.0 Hz, respectively.
The normal call was more frequently used than other types. For individual recognition of the Great
Hornbill, the resonance duration time of "kok" was analysed. There were significant differences in the
duration of resonance among individual males.
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การศึกษาเพือ่ เปรียบเทียบการเลือกกินอาหารของนกเงือกที่อยูในพื้นที่อาศัยเดียวกัน
ในชวงฤดูผสมพันธุ ในเขตรักษาพันธุสตั วปาหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี
กนิษฐา อุยถาวร1 (นักศึกษา), พิไล พูลสวัสดิ2์ (อาจารยที่ปรึกษา)
1
สวนวิจัยอุทยานแหงชาติและสัตวปา สํานักอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ กรมปาไม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบอาหารและการกินอาหารของนกกกและนกเงือกคอแดงในชวงฤดูผสมพันธุ ในเขตรักษาพันธุสัตว
ปาหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2541 - ตุลาคม 2542 พบวานกกกและนกเงือกคอแดงกินผลไม
จํานวน 15 ชนิด (จําแนกชนิดได 13 ชนิด และจําแนกไมได 2 ชนิด) และ 17 ชนิด (จําแนกชนิดได 15 ชนิด และจําแนก
ไมได 2 ชนิด) ตามลําดับ และพบวานกกก และนกเงือกคอแดงกินสัตวจํานวน 31 ชนิด (จําแนกชนิดได 29 ชนิด และ
จําแนกไมได 2 ชนิด) และ 25 ชนิด (จําแนกชนิดได 23 ชนิด และจําแนกไมได 2 ชนิด) ตามลําดับ นกกกมีแนวโนม
เลือกกินผลไทรมากกวาผลไมอื่นๆ ในขณะที่นกเงือกคอแดงเลือกกินผลไมอื่นๆ ซึ่งอยูในวงศ Lauraceae, Annonaceae
และ Myristicaceae มากกวานกกก ในบรรดาผลไมอื่นๆ พบวายางโอน (Polyalthia simiarum) เปนผลไมที่นกเงือกทั้ง
2 ชนิด เลือกกินมากที่สุด สวนอาหารประเภทสัตว พบวาปู เปนสัตวที่นกเงือกทั้ง 2 ชนิด เลือกกินมากที่สุด แตนกเงือก
คอแดงจะมีแนวโนมเลือกกินสัตวประเภทแมลงมากกวานกกก การวิเคราะหสหสัมพันธพบวานกเงือกทั้ง 2 ชนิด มีแนวโนม
เลือกกินผลไมที่มีน้ําหนักของเนื้อผลมาก มีสีเขม มีผลขนาดใหญ และมีขนาดเมล็ดไมใหญนัก แตนกเงือกคอแดงมีแนวโนม
เลือกกินผลไมที่มีปริมาณน้ําตาลคอนขางสูงมากกวานกกก นอกจากนี้ยังพบวานกเงือกคอแดงเลือกกินผลไมชนิดที่มีคาดัชนี
ความสําคัญมากในปริมาณสูงกวานกกก รวมทั้งเลือกกินผลไมที่มีจํานวนตนสุกมากในปริมาณสูงกวานกกกดวย สวนอาหาร
ประเภทสัตวพบวานกเงือกทั้ง 2 ชนิด มีแนวโนมเลือกกินสัตวที่มีน้ําหนักตัวมากและมีลําตัวไมยาวมากนัก
A Comparative Study of Food Selection by Sympatric Hornbill Species
(Aves: Bucerotidae) during Their Breeding Season
in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Uthai Thani Province
1

K. Ouithavorn1 (Graduate Student), P. Poonswad2 (Thesis Advisor)
National Parks and Wildlife Research Division, Royal Forest Department, Chatuchuk, Bangkok 10900
2
Department of Microbiology, Faculty of Science, Mahidol University, Rajdhevee, Bangkok 10400

Food and feeding of two sympatric hornbill species (the Great Hornbill, Buceros bicornis, and the
Rufous-necked Hornbill, Aceros nipalensis) during their breeding season were studied in Huai Kha
Khaeng Wildlife Sanctuary, Uthai Thani Province, from November 1998 to October 1999. Over 15 and
over 17 species of fruits were eaten by the Great and the Rufous-necked Hornbills, respectively. The
study also revealed that over 31 and over 25 animal species were eaten by the Great and the Rufousnecked Hornbills respectively. The Great Hornbill seemed to prefer figs to non-fig fruits, such as
Lauraceae, Annonaceae and Myristicaceae, which was opposite to the Rufous-necked Hornbill.
However, among the non-fig species, Polyalthia simiarum was consumed in the greatest amounts by
both hornbill species. Crabs were the animal food eaten by both hornbills in the highest quantities. The
Rufous-necked Hornbill tended to eat insects more than the Great Hornbill. Both hornbill species
significantly selected fruit with heavy pulp, dark color and large diameter, but seed were not too large.
Besides those characteristics, the Rufous-necked Hornbill also significantly selected fruit with high sugar
level more often than those selected by the Great Hornbill. In addition, the Rufous-necked Hornbill fed
on fruits from trees with high values of the importance value index (IVI) more than that of the Great
Hornbill. In addition, the Rufous-necked Hornbill selected tree species with ripe fruit, which were
abundantly found in the study site significantly more often than what was selected by the Great Hornbill.
Both hornbill species significantly selected animal food by body weight, with body length not too long.
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ความหลากหลายเชิงพันธุกรรมของนกขุนทองในประเทศไทย
เพชร ศรีสุรเมธีกร1 (นักศึกษา), ธิดารัตน เอกสิทธิกุล2 นวลฉวี เวชประสิทธิ2์ และมณี อัชวรานนท1 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
2
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

จากการศึกษาลักษณะรูปรางของนกขุนทองที่มีถิ่นที่อยูอาศัยกระจายอยูตามจังหวัดตางๆ 33 จังหวัดทั่วประเทศไทยจํานวน
749 ตัว พบนกขุนทองกลุมใหม 3 กลุม คือ นกขุนทองเหนือกลาย นกขุนทองกลุมผสม และนกขุนทองใตกลาย มีถิ่นที่อยู
อาศัยประมาณละติจูด 6°-16°เหนือ มีขนาดลําตัวใหญกวานกขุนทองเหนือ (Gracula religiosa intermedia) แตเล็กกวา
นกขุนทองใต (G. r. religiosa) ซึ่งเปนนกขุนทองสองชนิดยอยเดิมที่มีรายงานการพบในประเทศไทย และมีแผนหนังสีเหลือง
ไมติดตอกันเหมือนของนกขุนทองเหนือแตไมขาดเปนสองสวนชัดเจนเหมือนของนกขุนทองใต
ผลจากการศึกษาทาง
พันธุกรรมโดยศึกษาลายพิมพดีเอ็นเอจากชิ้นยีนไซโตโครมบีบางสวนของไมโตคอนเดรียของนกขุนทองทั้ง 5 กลุม โดยทํา
การสกัดดีเอ็นเอจากกลามเนื้อ และนําไปเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซพอรีเมอเรสโดยใช primers ที่ให
amplification product ขนาดประมาณ 650 base pairs (Forward primer 5’–CGGATCCCTTCTCGGCATC–3’;
Reverse primer 3’–GGGTGTGACAAGGGGATTTGC–5’) เมื่อนํา amplification product ที่ไดไปตัดดวยเอนไซมตัด
จําเพาะจํานวน 12 ชนิด พบวามีเพียง 5 ชนิด คือ EcoRI, NIalV, BstYI, BsaJI และ PstI ที่สามารถตัดดีเอ็นเอได โดย
เอ็นไซม BstYI, BsaJI และ PstI ใหลายพิมพดีเอ็นเอในนกทั้ง 5 กลุม จากผลการศึกษาเบื้องตนนี้ การตัดดีเอ็นเอดวย
เอนไซม BsaJI สามารถบอกความแตกตางของนกขุนทองเหนือและนกขุนทองใต และดวยเอนไซม PstI พบนกขุนทองเหนือ
กลาย นกขุนทองกลุมผสม และนกขุนทองใตกลาย แสดงแถบชิ้นดีเอ็นเอรวมกันและเหมือนกับในนกขุนทองเหนือ
และนกขุนทองใต แสดงวานกขุนทองกลุมใหมมีลักษณะทางพันธุกรรมรวมกันระหวางนกขุนทองเหนือและนกขุนทองใต
Genetic Diversity of Hill Mynahs in Thailand
P. Srisuramatikorn1 (Graduate Student), T. Eksittikul2, N. Wetprasit 2 and
M. Archawaranon1 (Thesis Advisors)
1
Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University, Huamark, Bangkok 10240
2
Division of Biotechnology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University, Huamark, Bangkok 10240

The characteristics of 749 hill mynahs, which inhabited 33 provinces all over Thailand, were studied.
Three new hill mynah groups, i.e., the modified northern, the intermediate and the modified southern
groups, were found between latitudes 6° and 16° N. These birds were bigger than the northern birds
(Gracula religiosa intermedia) but smaller than the southern ones (G. r. religiosa), which were the two
original subspecies found in Thailand. The yellow wattle between the front and rear wattles of the three
new hill mynah groups were neither the northern nor the southern types. The population genetics of hill
mynahs was studied at the molecular level using the PCR-RFLP technique. In this preliminary study, a
650 bp fragment was amplified from the cytochrome b gene in the mitochondria and cut with 12
restriction enzymes. The results showed that among the 5 enzymes, EcoRI, NIaIV, BstYI, BsaJI and PstI,
restriction-fragment profiles of the northern and the southern types were distinguished by BsaJI. In
addition, the restriction-fragment profiles by PstI showed that the three new hill mynah groups were
related to the northern and the southern birds.
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ความผันแปรของกลุมประชากรนกขุนทองในธรรมชาติของประเทศไทย
มณี อัชวรานนท และพรชัย วงศวาสนา
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

จากการคนพบนกขุนทองกลุมใหม 3 กลุม คือ นกขุนทองเหนือกลาย นกขุนทองกลุมผสม และนกขุนทองใตกลาย มีถิ่น
ที่อยูอาศัยประมาณละติจูด 6°-16°เหนือ มีขนาดลําตัวใหญกวานกขุนทองเหนือ (Gracula religiosa
intermedia) แตเล็กกวานกขุนทองใต (G. r. religiosa) ซึ่งเปนนกขุนทองสองชนิดยอยเดิมที่มีรายงานการพบใน
ประเทศไทย และมีแผนหนังสีเหลืองไมติดตอกันเหมือนของนกขุนทองเหนือ แตไมขาดเปนสองสวนชัดเจนเหมือนของ
นกขุนทองใต เพื่อศึกษาการผันแปรของกลุมประชากรนกขุนทองในประเทศไทย โดยการสํารวจนับนกขุนทองใน 21 จังหวัด
คือ ลําปาง อุตรดิตถ เลย สกลนคร ชัยภูมิ กําแพงเพชร ตาก อุทัยธานี ปราจีนบุรี จันทบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ระนอง สุราษฎร
ธานี พังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา และยะลา พบนกขุนทองเหนือมีประชากรมากที่สุด 34% รองลงมา
เปนนกขุนทองใต 28% ของจํานวนนกขุนทองทั้งหมดที่ศึกษา ถึงแมวาจํานวนประชากรนกขุนทองกลุมใหม 3 กลุม แตละ
กลุมมีไมมากเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรนกขุนทองเหนือและนกขุนทองใต คือ นกขุนทองเหนือกลายมี 13% นกขุนทอง
กลุมผสมมี 7% และนกขุนทองใตกลายมี 18% แตจํานวนประชากรนกขุนทองกลุมใหม 3 กลุมรวมกันมี 38% ซึ่งมี
มากกวาของนกขุนทองเหนือ หรือนกขุนทองใตกลุมใดกลุมหนึ่ง แสดงวาเกิดการผันแปรของกลุมประชากรนกขุนทองใน
ธรรมชาติของประเทศไทย
Population Variation of Hill Mynahs in Nature
M. Archawaranon and P. Wongwasana
Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University, Bangkapi, Bangkok 10240

Three new hill mynah groups, which were the modified northern, the intermediate and the modified
southern groups, were found between latitudes 6° and 16° N. These birds were bigger than the northern
birds (Gracula religiosa intermedia) but smaller than the southern ones (G. r. religiosa), which were the
two subspecies originally found in Thailand. The yellow wattle between the front and rear wattles of
birds in the three new hill mynah groups were neither the northern nor the southern types. To assess the
population dynamics of hill mynahs in Thailand, the numbers of the five different hill mynah groups
were studied in 21 provinces: Lampang, Uttaradit, Loei, Sakhon Nakhon, Chaiyaphum, Kampaeng Phet,
Tak, Uthai Thani, Prachin Buri, Chanthaburi, Ratchaburi, Phetchaburi, Ranong, Surat Thani, Phangnga,
Krabi, Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, Trang, Songkhla and Yala. The results showed that 34% of
the whole studied population were northern birds and 28% were southern birds. The proportions of the
modified northern, the intermediate and the modified southern groups were 13%, 7% and 18%,
respectively. Although proportions of these three new hill mynah groups’ populations were not as high as
for the northern or the southern group, they comprised 38% altogether, which was more than either the
northern or the southern population. It shows that there is variation among populations of hill mynahs in
Thailand.
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การศึกษาชีววิทยาประชากรของนกขุนทองในประเทศไทย
พรชัย วงศวาสนา (นักศึกษา), มณี อัชวรานนท (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

จากการคนพบนกขุนทองกลุมใหม 3 กลุม คือ นกขุนทองเหนือกลาย นกขุนทองกลุมผสม และนกขุนทองใตกลาย มีถิ่นที่อยู
อาศัยประมาณละติจูด 6°-16°เหนือ มีขนาดลําตัวใหญกวานกขุนทองเหนือ (Gracula religiosa intermedia) แตเล็กกวา
นกขุนทองใต (G. r. religiosa) ซึ่งเปนนกขุนทองสองชนิดยอยเดิมที่มีรายงานการพบในประเทศไทย และมีแผนหนังสีเหลือง
ไมติดตอกันเหมือนของนกขุนทองเหนือ แตไมขาดเปนสองสวนชัดเจนเหมือนของนกขุนทองใต เพื่อศึกษาการผันแปรของ
กลุมประชากรนกขุนทองในประเทศไทย โดยสํารวจนับนกขุนทองใน 10 จังหวัด คือ แมฮองสอน เพชรบูรณ อุบลราชธานี
นครราชสีมา ตราด กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สตูล และนราธิวาส พบนกขุนทองเหนือมีประชากรมากที่สุด คือ
รอยละ 38 รองลงมาเปนนกขุนทองใตรอยละ 18 ของจํานวนนกขุนทองทั้งหมดที่ศึกษา ถึงแมวาจํานวนประชากรนกขุนทอง
กลุมใหม 3 กลุม มีไมมากเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรนกขุนทองเหนือและนกขุนทองใต คือ นกขุนทองเหนือกลายมีรอยละ
16 นกขุนทองกลุมผสมมีรอยละ 12 และนกขุนทองใตกลายมีรอยละ 16 แตจํานวนประชากร นกขุนทองกลุมใหม 3 กลุม
รวมกันมีรอยละ 44 ซึ่งมีมากกวาของนกขุนทองเหนือหรือนกขุนทองใตกลุมใดกลุมหนึ่ง แสดงวาเกิดการผันแปรของกลุม
ประชากรนกขุนทองในธรรมชาติของประเทศไทย
A Study of the Population Biology of Hill Mynahs in Thailand
P. Wongwasana (Graduate Student), M. Archawaranon (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University,Bangkapi, Bangkok 10240

Three new hill mynah groups, i.e., the modified northern, the intermediate and the modified southern
groups, were found between latitudes 6° and 16° N. These birds were bigger than the northern birds
(Gracula religiosa intermedia) but smaller than the southern ones (G. r. religiosa), which were the two
original subspecies found in Thailand. The yellow wattle between the front and rear wattles of the three
new hill mynah groups were neither of the northern nor the southern type. To assess the population
dynamics of hill mynahs in Thailand, the numbers of the five different hill mynah groups were studied in
10 provinces: Mae Hong Son, Phetchabun, Ubon Ratchathani, Nakhon Ratchasima, Trat, Kanchanaburi,
Prachuapkhirikhan, Chumphon, Satun and Narathiwat. The results showed that, of the whole studied
population, 38% were northern birds and 18% were southern birds. The proportions of the modified
northern, the intermediate and the modified southern groups were 16%, 12% and 16%, respectively.
Although these three new hill mynah groups’ populations were not as much as of the northern or the
southern group, they comprised 44% altogether, which was more than the northern or the southern
population. It shows that there is variation among the population of hill mynahs in Thailand.
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ชีววิทยาการสืบพันธุของนกแอนกินรังตะโพกขาว
ภควัต โพธิ์นาค (นักศึกษา), โอภาส ขอบเขตต (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

นกแอนกินรังตะโพกขาว (Collocalia germani Oustalet, 1878) จัดเปนนกชนิดหนึ่งที่สามารถนํารังมาใชประโยชนไดโดย
การนํามารับประทาน ซึ่งรังของนกเปนสวนประกอบของน้ําลายของตัวนกเอง และรังยังเปนผลิตภัณฑที่มีราคาสูง การศึกษา
ชีววิทยาการสืบพันธุของนกแอนกินรังตะโพกขาว จะทําการศึกษาบริเวณเกาะรังและเกาะตน บริวารของหมูเกาะชาง ตําบล
เกาะหมาก กิ่งอําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ในชวงป พ.ศ. 2544-2545 โดยศึกษาสภาพถิ่นที่อยูอาศัย พฤติกรรม
การสรางรังวางไข ศัตรูผูลา และสาเหตุการตายของนก เพื่อเปนแนวทางที่จะนําไปสูการจัดการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและ
ยั่งยืนตอไปในอนาคต
Breeding Biology of Germain' s Swiftlet (Collocalia germani Oustalet, 1878)
P. Pakawat (Graduate Student), K. Ophas (Thesis Advisor)
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

Germain’s swiftlet (Collocalia germani Oustalet, 1878) makes nests that can be eaten by humans. The
nest is made from saliva and is an expensive product. Areas were chosen to study the breeding biology of
Germain's swiftlet at Koh Rang and Koh Ton, Moo Koh Chang National Park, Trad Province, during the
period, 2000-2001. The study covers the habitat, nest and eggs, predators and the causes of mortality of
this bird in order to determine management strategies for sustainable yield and propagation in the future.
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ชีววิทยาการสืบพันธุของนกแอนหางสี่เหลี่ยม
ปราโมทย ราตรี (นักศึกษา), โอภาส ขอบเขตต (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

นกแอนหางสีเ่ หลี่ยม (Collocalia maxima Hume, 1878) เปนนกที่นํารังมารับประทานได ลักษณะรังผสมกันระหวางขนและ
น้ําลายของนกเอง มีขนาดใหญ และเปนที่นิยมของตลาด โดยเฉพาะการทําเปนผลิตภัณฑตางๆ ของรังนก การศึกษาชีววิทยาการ
สืบพันธุจึงสิ่งที่สําคัญที่นําไปสูการจัดการที่ถูกวิธี โดยศึกษาสภาพถิ่นที่อยูอาศัย การสรางรังวางไข ศัตรูผูลา สาเหตุการตายของ
นก ฯลฯ ในบริเวณถ้ําเกาะรังและเกาะตน บริวารหมูเกาะชาง ตําบลเกาะหมาก กิ่งอําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ในชวงป พ.ศ.
2543-2544 นกแอนหางสี่เหลีย่ ม หรือ Black-nest Swiftlet ออกไขครั้งละ 1 ฟอง และออกไขทดแทนได ทั้งยังสามารถสรางรัง
ทดแทนรังเดิมตลอดป แตระยะเวลาในการสรางรังแตกตางกันในแตละชวงเวลา การศึกษาจึงเปนวิธีการหนึ่งที่จะนํารังนกชนิดนี้
มาใชใหเกิดประโยชนสงู สุด และเปนแนวทางในการเพาะเลี้ยงขยายพันธุตอไป
Breeding Biology of the Black-Nest Swiftlet (Collocalia maxima Hume, 1878)
R. Pramote (Graduate Student), K. Obhas (Thesis Advisor)
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University,Chatuchak, Bangkok 10900

The black-nest swiftlet (Collocalia maxima Hume, 1878) is a bird that is well known for its high nutrient
nest, which is used by people as food. The nest is large and includes feathers and saliva. Nest products
are popular on the market. The cost is, therefore, very expensive. An understanding of the breeding
biology of this bird is important for developing appropriate management strategies. The habitat, nests
and eggs, predators, the causes of mortality, etc., of black-nest swiftlet were studied at Koh Rang and
Koh Ton, Moo Koh Chang National Park, Trad Province, during the period, 2000-2001. The black-nest
swiftlet lays one egg at a time. It constructs nests all year round. Study of the breeding biology of the
black-nest swiftlet is a good way for developing sustainable yield and propagation practices for the
future.
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การศึกษาลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตรและเนื้อเยือ่ เคมี
ของตอมน้ําลายนกแอนกินรังตะโพกขาว (Collocalia germani)
สหเทพ จันทรวิมล (นักศึกษา), อภินันท สุประเสริฐ (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาเนื้อเยื่อเคมีพวก Glycoconjugates ในตอมน้ําลายขากรรไกรนกแอนกินรังตะโพกขาว (Collocalia germani)
โตเต็มวัย โดยใชสียอม 5 ชนิด คือ Hematoxylin eosin (H&E), Alcian blue (AB) pH 2.5, Periodic acid-Schiff (PAS),
AB pH 2.5-PAS และ High iron diamine (HID) นอกจากนี้ Lectin 3 ชนิด ที่ใชในการศึกษา คือ Ulex europaeus
agglutinin-I (UEA-I), Triticum vulgaris (WGA) และ Arachis hypogaea (PNA) รวมทั้งการใช enzyme neuraminidase
รวมกับ AB pH 2.5 ในการตรวจหา sialic acid residues ผลการทดลองอยูในระหวางการดําเนินการอานผลและตรวจสอบ
ความถูกตอง
Histological and Histochemical Studies of the Salivary Gland of German’ s Swiftlet
(Collocalia germani)
S. Juntaravimol (Graduate Student), A. Suprasert (Thesis Advisor)
Department of Anatomy, Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart Univercity, Chatuchak, Bangkok 10900

Glycoconjugates in the secretory epithelium of the mandibular salivary gland of German’s swiftlet
(Collocalia germani) were studied using histochemical techniques. Five conventional staining methods
were used, namely Hematoxylin eosin (H&E), Alcian blue (AB) pH 2.5, Periodic acid-Schiff (PAS) and
AB pH 2.5-PAS, High iron diamine (HID). In addition, lectins that were employed were Ulex europaeus
agglutinin-I (UEA-I), Triticum vulgaris (WGA) and Arachis hypogaea (PNA). Neuraminidase enzyme
was also applied in combination with AB pH 2.5 for detection of sialic acid residues. The results are in
the stage of processing and confirmation.
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ความหลากหลายทางชีวภาพและแนวทางการจัดการเพื่อการอนุรักษไกฟาในภาคเหนือตอนบน
วีณา เมฆวิชัย1, สุกมล ศรีขวัญ1 และอัปสรสุดา ศิรพิ งศ2
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ประชากรนกยูงไทยในลุมแมน้ําอิงและแมน้ํายม จากการสํารวจตามสันเขาและลําหวย ในชวงฤดูผสมพันธุของนกยูง พบ
นกยูง 372 ตัว ในปาเต็งรังและพื้นที่เกษตรกรรมจํานวนใกลเคียงกัน คือ 49.78 และ 48.12% ตามลําดับ พบนอยที่สุด
บริเวณปาเบญจพรรณ 2.15% ประชากรนกยูงบริเวณที่ศึกษามีแนวโนมที่จะถูกแบงออกเปน 6 ประชากรยอย เนื่องจากมี
ถนน หมูบาน และสันเขาสูงมากั้น ความหนาแนนของประชากรนกยูงโดยเฉลี่ยเทากับ 2.70 ตัว/ตารางกิโลเมตร โดยพบมาก
ที่สุดและรองลงมาตามลําดับดังนี้ พื้นที่บริเวณดานใตฝงตะวันตกของแมน้ํายมครอบคลุมบริเวณอุทยานแหงชาติดอยภูนาง
และอุทยานแหงชาติแมยมตอนเหนือ พื้นที่ฝงตะวันออกของทางหลวง 1091 และ 1021 ซึ่งเปนทางหลวงระหวางอําเภอ
ครอบคลุมพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาเวียงลอและปาสงวนแหงชาติ พื้นที่ฝงตะวันตกของแมน้ํายมตอนบนครอบคลุมพื้นที่
อุทยานแหงชาติดอยภูนาง พื้นที่ฝงตะวันตกของทางหลวง 1091 และ 1021 ครอบคลุมบริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาเวียงลอ
พื้นที่ฝงตะวันออกตอนลางของแมน้ํายมครอบคลุมพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยภูนางและอุทยานแหงชาตินันทบุรีตอนใต
และพบนอยที่สุดบริเวณฝงตะวันออกของแมน้ํายมตอนบน ครอบคลุมบริเวณอุทยานแหงชาติดอยภูนางและเขตรักษาพันธุ
สัตวปาดอยผาชาง ซึ่งมีความหนาแนนตามลําดับดังนี้ 6.02, 4.20, 3.70, 2.60, 2.39 และ 0.61 ตัว/ตารางกิโลเมตร
Biodiversity and Management Guidelines for the Conservation of Pheasants in the Upper
North of Thailand
W. Meckvichai1, S. Srikwan1 and A. Siripong2
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330
2
Department of Marine Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330
1

A green peafowl population was surveyed in Eng and Yom basins and 372 individual were found. The
percentages of the green peafowl population found in the breeding season in dry dipterocarp forest,
agricultural areas and mixed deciduous forest were 49.73, 48.12 and 2.15, respectively. Populations
tended to be separated by geographical barriers, such as roads, villages and a high mountain ridge, into 6
sub-areas. The average population density was 2.77 individuals per square kilometer. Population
densities ranged from high density to low density as follows: the south of the west bank of the Yom
River that is included in Doi Phu Nang National Park and the north area of Mae Yom National Park, the
east side of roads number 1091 and 1021 that is included in Wieng Loe Wildlife Sanctuary and National
Protected Forest, the north of the west bank of the Yom River that is included in Doi Phu Nang National
Park, the west side of roads number 1090 and 1021 that is included in Wieng Loe Wildlife Sanctuary, the
south of the east bank of the Yom River that is included in Doi Phu Nang National Park and the south
area of Nantha Buri National Park, and in the north of the east bank of the Yom River that is included in
Doi Phu Nang National Park and Doi Pha Chang Wildlife Sanctuary, were 6.02, 4.20, 3.70, 2.60, 2.39
and 0.6 individuals per square kilometer, respectively.
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ความแปรผันทางพันธุกรรมของประชากรนกยูงไทย Pavo muticus 2 แหง ในภาคเหนือของประเทศไทย คือที่อุทยาน
แหงชาติดอยภูนาง และเขตรักษาพันธุสัตวปาเวียงลอ โดยศึกษาลําดับนิวคลีโอไทดของดีลูปในไมโทคอนเดลียล ยาว 330 bp
พบวาภายในประชากรนกยูงที่อุทยานแหงชาติดอยภูนางมี variable site ทั้งหมด 26 ตําแหนง โดยเปน informative site
14 ตําแหนง transition 16 ตําแหนง transversion 8 ตําแหนง และมี Genetic distance ระหวาง 0.0000-0.0513 สวน
ภายในประชากรนกยูงที่เขตรักษาพันธุสัตวปาเวียงลอ พบวามี variable site 7 ตําแหนง ซึ่งเปน transition ทั้งหมด และมี
Genetic distance ระหวาง 0.0000-0.0219 และเมื่อศึกษาลําดับนิวคลีโอไทดระหวางประชากรทั้งสอง พบวามี variable site
ทั้งหมด 24 ตําแหนง เปน transition 16 ตําแหนง และ transversion 8 ตําแหนง สวน Genetic distance อยูระหวาง
0.0000-0.0547 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของนกยูงที่อุทยานแหงชาติดอยภูนาง สูงกวาเขตรักษาพันธุสัตวปา
เวียงลอ โดยมี genetic diversity 1.92 และ 0.22 ตามลําดับ ซึ่งชี้ใหเห็นวาประชากรนกยูงที่อุทยานแหงชาติดอยภูนางมีการ
แปรผันทางพันธุกรรมมากกวานกยูงที่เขตรักษาพันธุสัตวปาเวียงลอ เมื่อศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรมเชิงวิวัฒนาการ
โดยใช Parsimony method พบวาประชากรนกยูงที่อุทยานแหงชาติดอยภูนางกลุมหนึ่งยังคงมีความสัมพันธกัน และประชากร
นกยูงที่อุทยานแหงชาติดอยภูนางอีกกลุมแยกตางออกไป โดยมีดัชนีคอนซิสเทนซีเทากับ 0.943 และดัชนีรีเทนชั่นเทากับ
0.853
Genetic Variation in the Green Peafowl Pavo muticus in Northern Thailand
P. Plubcharoensook (Graduate Student), W. Meckvichi (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330

Genetic variation of Pavo muticus between a Doi Phu Nang National Park population and a Wieng Lor
Wildlife Sanctuary population was investigated using a 330 bp nucleotide sequence of a mitochondrial
D-loop. It was found that there were 26 variable sites, 14 informative sites,
16 transition sites and 8 transversion sites in the Doi Phu Nang National Park population. Genetic
distances ranged between 0.0000 and 0.0513. There were 7 variable and transition sites in the Wieng Lor
Wildlife Sanctuary population, and genetic distances ranged between 0.0000 and 0.0219. According to
the results of the nucleotide sequence study conducted between the two populations, there were 24
variable sites, 16 transition sites and 8 transversion sites, and their genetic distance was between 0.0000
and 0.0547. Genetic diversity of Pavo muticus within Doi Phu Nang National Park and nucleotide
sequence diversity within Wieng Lor Wildlife Sanctuary is 1.92 and 0.22, respectively. These results
reveal that genetic variation of Green Peafowls from Doi Phu Nang National Park is higher than that of
Green Peafowls from Wieng Lor Wildlife Sanctuary. Analysis of phylogenetic relationships using the
parsimony approach found that one group of peafowls of Doi Phu Nang and Wieng Lor Wildlife
Sanctuary are still related, and another group of Green Peafowls of Doi Phu Nang National Park has
diverged. The consistency index (CI) was 0.949 and the Retention index (RI) was 0.835
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นิเวศวิทยาการสืบพันธุและการเขาใชพื้นที่เกษตรกรรมของนกยูง Pavo muticus Linnaeus, 1766
ที่อุทยานแหงชาติดอยภูนาง
สิริรกั ษ อารทรากร (นักศึกษา), วีณา เมฆวิชัย (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330

ในระยะสิบปที่ผานมาประชากรนกยูงลดลงอยางรวดเร็ว จนคาดวาสูญพันธุไปแลวในหลายพื้นที่ อยางไรก็ตาม ยังคงมี
ประชากรนกยูงจํานวนหนึ่งในเขตอนุรักษทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะอุทยานแหงชาติดอยภูนาง จากงานวิจัยที่
ผานมาพบวานกยูงในเขตอุทยานฯ มักลงมาหากินในพื้นที่เกษตรกรรมในฤดูแลงซึ่งเปนชวงฤดูสืบพันธุของนกยูง และมักพบ
นกยูงตายในพื้นที่เกษตรกรรมอยูเสมอ ซึ่งอาจมีผลตอการเพิ่มจํานวนประชากรของนกยูงได การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษานิเวศวิทยาการสืบพันธุและการเขาใชพื่นที่เกษตรกรรม เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการจัดการอนุรักษนกยูงในพื้นที่
ผลการศึกษาพบวา นกยูงเขาใชพื้นที่เกษตรกรรมในชวงเดือนสิงหาคม - มีนาคม โดยพบในไรขาวโพดตั้งแตออกฝกจนถึง
เมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จ และในไรถั่วดําซึ่งปลูกตอจากขาวโพดพบรองรอยตลอดการเพาะปลูกโดยเฉพาะเมื่อฝกแก และไมคอยพบ
ในไรฝาย นกยูงใชเวลาในไรนานที่สุดในชวงเดือนกันยายน ซึ่งเปนชวงที่ขาวโพดแกพรอมเก็บเกี่ยว นอกจากนกยูงจะใชพื้นที่
เกษตรกรรมเปนแหลงอาหารแลวยังพบวาใชในการรําแพนเกี้ยวพาราสีดวย
จากการศึกษาพบวานกยูงตัวผูมีอาณาเขตใน
ฤดูสืบพันธุประมาณ 0.84-1.20 ตร.กม. โดยใชทั้งพื้นที่เกษตรกรรมและตามแนวสันเขาในปา ลักษณะลานผสมพันธุเปนที่
โลงบนเขาพื้นเรียบเสนผาศูนยกลางประมาณ 147-259 ซม. โดยเริ่มพบลานผสมพันธุในเดือนพฤศจิกายน และพบมาก
ที่สุดในเดือนกุมภาพันธ ซึ่งเปนชวงที่มีไฟเขาพื้นที่แลวประมาณ 70%
Breeding Ecology and Agricultural Field Utilization of the Green Peafowl,
Pavo muticus Linnaeus 1766, at Doi Phu Nang National park
S. Arrathrakorn (Graduate Student), W. Meckvichai (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

In the past decade, populations of the green peafowl have decreased rapidly and are assumed to be
extinct in many areas. However, there were some reports of a few populations of green peafowl in
northern Thailand. In particular, Doi Phu Nang National Park has a large viable population. Recent
reports indicated that the green peafowl usually used agricultural areas in the dry season, which is their
breeding season. Green peafowl corpses were also found in agricultural areas. This may affect the size of
the green peafowl population. The aim of this research was to study breeding ecology and agricultural
field utilization of the green peafowl, including their relationships with environmental factors. The
results showed that the green peafowl used agricultural fields from August to March. They were found
in corn fields from when the corn produced ears until it was harvested. After that, black beans were
planted and they were found during the cultivation period, especially when the pods dried. However, few
traces were found in cotton fields. In September, green peafowls spent most of their time in agricultural
fields, when corn was ready for harvest. The green peafowl also used agricultural fields as courtship
areas. Study of its breeding ecology showed that the male green peafowl has a territory area ranging from
about 0.84 to 1.20 km2. The male showed its courtship behavior in both hill ridge and agricultural areas.
Their courtship areas were located on open areas of hill ridge with cleared ground of diameters ranging
from about 147 to 259 cm. Their courtship areas were found since November. They were mostly found in
February, during which about 70% of the forest area was fired.
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ความแปรผันทางพันธุกรรมของไกพื้นเมือง Gallus gallus domesticus โดยไมโครเซทเทลไลทดีเอ็นเอ
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การวิเคราะหความแปรผันทางพันธุกรรมระหวาง subspecies ของไกพื้นเมือง G. g. domesticus ของไทย 4 สายพันธุ สาย
พันธุละ 25 ตัว และระหวางไกพื้นเมืองของไทยกับไกปาตุมหูขาว G. g. gallus 11 ตัว โดยการใชไมโครแซเทลไลทดีเอ็นเอ
ทําการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในยีโนมของไกในแตละสายพันธุดวยปฏิกิริยาลูกโซโพลีเมอเรส (PCR) เมื่อใชไพรเมอรของ
ไมโครแซเทลไลทดีเอ็นเอ 4 บริเวณ คือ MCW240, ADL23, LEI73 และ MCW87 ไดจํานวนอัลลีลในแตละบริเวณเปน
13, 12, 11 และ 6 ตามลําดับ จากการวิเคราะหคาเฉลี่ย H0 ของไกแจ ไกปาตุมหูขาว ไกชนสีประดูหางดํา ไกเบตง และ
ไกชนสีเหลืองหางขาว มีคาเทากับ 0.76, 0.73, 0.72, 0.72 และ 0.66 ตามลําดับ และจากการทดสอบความแตกตางของ
คา HE ระหวางสายพันธุไกพื้นเมืองของไทย พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ การทดสอบกฎของ Hardy-Weinberg ใน
ไกพื้นเมืองของไทยทุกสายพันธุ และไกปาตุมหูขาว พบวาเฉพาะบริเวณ MCW240 ของไกชนสีเหลืองหางขาว มีการ
เบี่ยงเบนไปจากกฎดังกลาว และพบวาไกชนสีเหลืองหางขาวมีอัลลีลที่มีแนวโนมที่สามารถนํามาใชเปนตัวบงชี้ในการจําแนก
สายพันธุไกชนิดนี้ได จากการศึกษาแสดงใหเห็นวาไกพื้นเมืองของไทยมีความแตกตางทางพันธุกรรมภายใน subspecies มาก
แตระหวาง subspecies มีนอย และเมื่อคํานวณคาระยะหางทางพันธุกรรมตามวิธี Cavalli-Sforza พบวาระยะหางทาง
พันธุกรรมระหวางไกแจ และไกปาตุมหูขาว มีคามากที่สุด คือ 0.1340 ในขณะที่ระยะหางทางพันธุกรรมระหวางไกชนสีประดู
หางดํา และไกเบตง มีคานอยที่สุด คือ 0.0618
Genetic Variation within the Thai Native Fowl Gallus gallus domesticus
Based on Microsatellite DNA
P. Karnsomdee (Graduate Student), W. Meckvichai (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

Genetic variation among four varieties of the Thai Native Fowl, Gallus gallus domesticus (Bantam,
Praduhangdam Fighting Cock, Betong chicken and Luenghang Khoa Fighting Cock) and the Red Jungle
Fowl, G. g. gallus, was analysed using four chicken microsatellite loci. Twenty-five individuals were
sampled per variety of Thai native fowl. Genomic DNA was extracted from bloodstains and amplified by
the polymerase chain reaction (PCR). Amplification products of the four microsatellite loci at MCW240,
ADL23, LEI73, and MCW87, revealed a total number of alleles per locus of 13, 12, 11 and 6,
respectively. Mean observed heterozygosities (H0) of the Bantam, Red Jungle Fowl, Praduhangdam
Fighting Cock, Betong Chicken and Luenghangkhoa Fighting Cock were 0.76, 0.73, 0.72, 0.72 and 0.66
respectively. Analysis of mean expected heterozygosity (HE) showed no differences among varieties. All
populations of the Thai Native Fowl and the Red Jungle Fowl were tested for Hardy-Weinberg
equilibrium. Only the Luenghangkhoa Fighting Cock population at MCW240 locus deviated from
equilibrium. The Luenghangkhoa Fighting Cock had a unique allele that was specific to this population.
Genetic differentiation among the four varieties of Thai Native Fowl was higher than that between the
two subspecies. Genetic distance was analyzed by the Cavalli-Sforza method. The distance between the
Bantam and the Red Jungle Fowl was the lowest among all comparisons, whereas the distance between
the Praduhangdam Fighting Cock and the Betong chicken was the highest.
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การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของโคขาวลําพูนโดยใชไมโครเซทเทลไลทมารคเกอร
เพทาย พงษเพียจันทร1, ดาวรุง กังวานพงษ2, วิบูลย รัตนาปนนท3 และปรัชญา คงทวีเลิศ3
1
ภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ. เมือง เชียงใหม 50202
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ. เมือง เชียงใหม 50202
3
ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ. เมือง เชียงใหม 50202

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของโคขาวลําพูน และนําไปเปรียบเทียบกับโคพันธุอื่น ทําการศึกษาในโคขาวลําพูน
จากภาคเหนือ 36 ตัว โคพันธุพื้นเมืองจากภาคกลาง 28 ตัว โคเนื้อพอพันธุจากยุโรป 9 ตัว โคนมพันธุแทฟรีเชี่ยน 19 ตัว
และโคแดง 8 ตัว โดยใชไมโครเซทเทลไลท มารคเกอร (microsatellite marker) จํานวน 12 loci เปนเครื่องมือในการวัด
การวิเคราะห DNA เพื่อหาขนาดของ allele ที่ Locus ตาง ๆ พบวา โคขาวลําพูนมีคา Heterozygosity (±SE) จากการใช
มารคเกอร BM1818, CSSM66, ETH185, ETH3, HAUT27, HEL1, ILSTS005, ILSTS030, INRA063, MM12,
TGLA126, และ TGLA227 เปน 0.8542±0.0003, 0.8689±0.0009, 0.8679±0.0006, 0.7101±0.0017,
0.8119±0.0008, 0.7780±0.0022, 0.8011±0.0010, 0.7487±0.0030, 0.7123±0.0010, 0.8683±0.0005,
0.8565±0.0006 และ 0.5284±0.0036 ตามลําดับ. จากการเปรียบเทียบ Heterozygosity เฉลี่ย ระหวางโคขาวลําพูน
โคพันธุพื้นเมืองจากภาคกลาง โคเนื้อพอพันธุ โคนมพันธุฟรีเชี่ยน และโคแดง โดยใชไมโครเซทเทลไลท มารคเกอร
BM1818, CSSM66, HAUT27, ILSTS005, MM12, TGLA126, และ TGLA227 พบวา มีคา 0.7839, 0.8107,
0.7083, 0.7080, และ 0.3228 ตามลําดับ สรุปไดวาการวิเคราะหดีเอ็นเอดวยไมโครเซทเทลไลทมารคเกอร สามารถ
วัดความหลากหลายทางพันธุกรรมของโคได
โดยกลุมประชากรโคขาวลําพูนที่ศึกษามีความหลากหลายทางพันธุกรรมใน
ระดับสูง ถาการจัดการดานการผสมพันธุอยางเปนระบบ และใชเทคนิคการวิเคราะหดีเอ็นเอรวมดวย จะสามารถอนุรักษ
โคพื้นเมืองพันธุขาวลําพูนไดเปนอยางดี
Genetic Diversity of White Lamphoon Cattle Using Microsatellite Markers
P. Pongpiachan1, D. Kangwanpong2, P. Kongtawelert3 and V. Rattanapanone3
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202
2
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202
3
Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202
1

This research was conducted in order to measure the genetic diversity of White Lamphoon (WL) cattle
and to compare it with that of other cattle breeds. Experimental animals employed were WL cattle from
northern Thailand (n =36), native cattle from central Thailand (n=28), beef cattle from Europe (n=9),
Friesian dairy cattle from Canada (n=19) and Banteng (n=8). Twelve microsatellite DNA loci were used
as genetic markers to quantify genetic diversity. Heterozygosity varied depending on the marker. At
markers BM1818, CSSM66, ETH185, ETH3, HAUT27, HEL1, ILSTS005, ILSTS030, INRA063,
MM12, TGLA126 and TGLA227, heterozygosities (±SE) were 0.8542±0.0003, 0.8689±0.0009,
0.8679±0.0006, 0.7101±0.0017, 0.8119±0.0008, 0.7780±0.0022, 0.8011±0.0010, 0.7487±0.0030,
0.7123±0.0010, 0.8683±0.0005, 0.8565±0.0006 and 0.5284±0.0036, respectively. Average
heterozygosities (±SE) (averaged over the markers, BM1818, CSSM66, HAUT27, ILSTS005, MM12,
TGLA126, and TGLA227) were 0.7839, 0.8107, 0.7083, 0.7080, and 0.3228, for WL cattle, native cattle,
beef cattle, Friesian dairy cattle and Banteng, respectively. In conclusion, DNA analyses using
microsatellite markers is a suitable method to quantify the genetic diversity of the cattle. It is apparent
that combining DNA analysis with a conventional breeding program would efficiently conserve White
Lamphoon cattle.
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การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของอุทยานแหงชาติเขาใหญ โดยการผสานการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร การปราบปรามการลักลอบ และใหความสนับสนุนตอทองถิ่น
Antony.J. Lynam1, ชุติอร กาญวัฒนะกิจ1, S.R. Galster2 และชุมพล สุขเกษม3
1
Wildlife Conservation Society – สํานักงานประจําประเทศไทย ตูปณ. 170 หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 2WildAid ตึกยูบีซี 2
ชั้น 10 591 สุขุวิท 33 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 3สวนอุทยานแหงชาติ กรมปาไม ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 10900

ความหลากหลายทางชีวภาพของปาไมในประเทศไทยกําลังถูกทําลายโดย การบุกรุกทําลายถิ่นที่อยูอาศัยในธรรมชาติ และ
การลาสัตว รวมทั้งการรบกวนในรูปแบบอื่นๆ โดยน้ํามือของมนุษย อุทยานแหงชาติเขาใหญเปนหนึ่งในพื้นที่ซึ่งถูกคุกคาม
อยางหนัก จากการสํารวจในป 2542-2543 พบกลุมผูบุกรุกเขามาหาไมกฤษณาหรือไมหอม (Aquilaria spp.) และลาสัตว
น้ํามันหอมที่สกัดจากไมกฤษณาจะถูกนํามาขายใหลูกคาชาวตะวันออกกลางในกรุงเทพฯ
จากการสัมภาษณพบวาหลาย
หมูบานที่ชาวบานทั้งหมูบานหาไมกฤษณาและลาสัตวในปาเขาใหญ ซึ่งทําใหประชากรนกขนาดใหญ เชน นกเงือก และ
สัตวเลี้ยงลูกดวยนมซึ่งเปนเหยื่อของสัตวกินเนื้อ ลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว เพื่อสนองตอบตอปญหาที่ทางอุทยานแหงชาติ
เผชิญอยู จึงริเริ่มโครงการพิเศษเพื่อคุมครองสัตวปา ไดแก โครงการอนุรักษเขาใหญ (Khao Yai Conservation Project)
รวมมือระหวางองคกรเพื่อการอนุรักษสัตวปาที่เกี่ยวของกับรัฐบาลไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดการลาสัตวปาโดยเพิ่มการ
ลาดตระเวน อบรมเพื่อสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมแกชุมชนในพื้นที่ มีการฝกอบรมเจาหนาที่พิทักษปาของอุทยาน
แหงชาติเกี่ยวกับเทคนิคการตอตานการลาสัตว การเดินปา การสํารวจสัตวปา และการใหการสนับสนุนแกชุมชนทองถิ่น
มีการใชขอมูลการสํารวจพื้นฐาน และฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เพื่อพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบสัตวปา โดย
ใชเทคนิคการดักถายภาพและการสํารวจในแนวเสนตรง เพื่อตรวจสอบสัตวปา โครงการดังกลาวนับเปนปฏิบัติการครั้งแรก
เพื่อปรับและเสริมการจัดการที่มีอยูของอุทยานแหงชาติในประเทศไทย ใหเปนไปเพื่อการอนุรักษทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพของปาโดยเฉพาะ
Mixing Science, Security and Community Outreach for the Conservation of Biological
Diversity at Khao Yai National Park
A.J. Lynam1, C. Kantawatanakid1, S.R. Galster2 and C. Suckaseam3
Wildlife Conservation Society – Thailand Program, P.O. Box 170, Laksi, Bangkok 10210 2 WildAid, UBC II
Building, 10th Floor, 591 Sukhumvit 33, Wattana, Bangkok 10110 3 National Park Division, Royal Forest
Department, Phaholyothin Road, Bangkok 10900

1

The biological diversity in Thailand’s remnant forests is being eroded by a combination of habitat
fragmentation, encroachment, poaching and other human disturbance. Most seriously affected are areas
surrounded by lands converted for human use and accessible by roads. Khao Yai National Park,
Thailand’s oldest national park, is one of the threatened areas. Surveys conducted during 1999-2000
determined that wildlife in Khao Yai was subject to high levels of poaching, mostly for the day to day
subsistence of aloewood (Aquilaria spp.) or “mayhom” collectors. Fragrant oils made from aloewood
are sold to Middle Eastern customers in Bangkok markets. Collectors of aloewood come from
communities surrounding the park, especially Prachantakham and Nadi Districts, Prachinburi Province.
They spend two to three weeks at a time combing Khao Yai’ s forests, hunting wildlife to support
themselves. Interview surveys suggest that entire villages of people are collecting aloewood and
poaching in Khao Yai. Poaching is depleting populations of large birds, including hornbills, and
mammals that are prey species for carnivores. Consequently, tigers are near extinction in the park. In
response to the problems facing the park, a special wildlife protection initiative. The Khao Yai
Conservation Project has been established by concerned wildlife conservation agencies, and the Thailand
government. The objectives of the program are to reduce poaching of wildlife by increased patrolling
efforts, and environmental awareness training in local communities. Park rangers have been trained in
techniques of antipoaching, navigation, wildlife survey and community outreach. Baseline survey data
and a GIS database have been used to develop a system for monitoring wildlife, with camera-trap and
line transect techniques used to determine trends in wildlife. Wildlife monitoring activities are supported
in part by the BRT program. The project represents the first effort to combine science, security and
outreach approaches for the adaptive management of biological resources in a Thailand reserve.
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การติดตามศึกษาความชุกชุมและการแพรกระจายของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดใหญ
ในพื้นที่ปาคลองแสง จังหวัดสุราษฎรธานี
บุษบง กาญจนสาขา และสัญญา บัวหนุน
สถานีวิจัยสัตวปาคลองแสง ต.เขาพัง อ.บานตาขุน สุราษฎรธานี 84230

เพื่อติดตามศึกษาสถานภาพของประชากรสัตวปาขนาดใหญ ที่มีความสําคัญตอการอนุรักษในพื้นที่ปาคลองแสง การศึกษา
ความชุกชุมและการแพรกระจายของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดใหญ 14 ชนิด จึงไดดําเนินการขึ้น โดยแบงการสํารวจเปน 2
วิธี คือ การสํารวจการปรากฏของสัตวปาเหลานี้จากรอยเทาในบริเวณเสนสํารวจตามลําน้ํา ในพื้นที่ศึกษา 7 แหง ของเขต
รักษาพันธุสัตวปาคลองแสงและอุทยานแหงชาติเขาสกบางสวน
และทําการสํารวจโดยใชกลองดักถายภาพสัตวปาตาม
เสนทางดาน จะไดนําผลการศึกษานี้มาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาที่ไดเคยดําเนินการไปแลวในระหวางป 2540–2541
เพื่อตรวจสอบแนวโนมของประชากรสัตวปาเหลานี้ และรวบรวมปญหาและปจจัยที่มีผลตอความชุกชุมและการแพรกระจาย
ของสัตวปาที่สําคัญในพื้นที่ จากผลการศึกษาพบวา คาเปอรเซนตความชุกชุมของสัตวปาขนาดใหญในพื้นที่ทั้ง 7 แหง โดย
เฉลี่ยมีคาใกลเคียงกับผลการศึกษาในป 2540–2541 โดยพื้นที่ปาคลองแสง ปาคลองมอญ และปาคลองหยา ซึ่งอยูในเขต
รักษาพันธุสัตวปาคลองแสงมีคาเปอรเซนตการพบสัตวปามากที่สุด (33, 30.5 และ 28.2 % ตามลําดับ) และปาคลองหยี
ซึ่งมีพื้นที่อยูทั้งในเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองแสงและอุทยานแหงชาติเขาสก มีคาความชุกชุมของสัตวปานอยที่สุด รวมทั้ง
พื้นที่รอบอางเก็บน้ํา ซึ่งอยูในเขตอุทยานแหงชาติเขาสกเปนสวนใหญดวย (12.8 และ 15.02% ตามลําดับ) สําหรับผลการ
สํารวจโดยกลองดักถายภาพอัตโนมัตินั้นยังอยูในระหวางดําเนินการ
Monitoring Relative Abundance and Distributions of Large mammals in Khlong Saeng
Forest reserves, Surat–Thani Province
B. Kanchanasaka and S. Buanoun.
Khlong Saeng Wildlife Research Station, Tambol Khao Pang, Ban Ta Kun District, Surat-Thani 84230

To monitor the status of large mammal populations in Khlong Saeng Forest Reserves, Surat–Thani
province, Thailand, the relative abundance and distributions of fourteen species of large mammals were
studied using two methodologies. The presence of tracks of those animals were surveyed along streams
in seven study sites in Khlong Saeng Wildlife Sanctuary and some parts of Khao–Sok National Park.
Camera traps were set along the animal trails to check the species and distributions of rare mammal
species. The results will be compared with those of a study conducted in 1997 –1998 in order to study
the trends of mammal populations in this area. Results from the survey of tracks along the streams from
November 2000 to April 2001 showed that the percent abundances of large mammals in each study site
is close to those of the last study. The percent abundances of large mammals are high in three sites:
Khlong Saeng, Khlong Moun, Khlong Ya (33%, 30.5% and 28.2%, respectively). Khlong Yee and the
area around the lower part of the reservoir have the lowest percentage relative abundances of large
mammals. The presence and distribution of rare species of large mammals is being checked by camera
trapping.
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โครงการนํารองเพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณตนหวยเตาดํา จังหวัดกาญจนบุรี
สมโภชน ศรีโกสามาตร, รัศมี สิมมา, พัชรินทร วิวฒ
ั นยรรยง, ปานัฏสิริ จันทรศริ ิ และรุจิรา พงศพลูทอง
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

การศึกษานี้เปนการศึกษาความหลากหลายของสปชีสของพืช และสัตวบางกลุมในบริเวณตนน้ําลําธารในชวงระยะทาง 8 กม.
โดยไดศึกษาพืชพื้นลางบริเวณริมหวย ตัวออนของแมลงน้ําในกลุมชีปะขาว สโตนฟลาย หนอนปลอกน้ํา ปลา และสัตวเลี้ยง
ลูกดวยนม ในบริเวณหวยเตาดําซึ่งไหลลงแมน้ําเลาะ และแมน้ําแควนอย ในพื้นที่ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี จากการสุม
ตัวอยางบริเวณ 11 จุด พบพืชพื้นลาง 162 ชนิด แมลงชีปะขาว 16 สกุล สโตนฟลาย 7 สกุล หนอนปลอกน้ํา 9 สกุล
ปลา 15 ชนิด และสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 10 ชนิด แบบแผนการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายของสปชีสจากตนหวยไปปลาย
หวยมีความแตกตางกัน พืชพื้นลางมีความหลากหลายของชนิดบริเวณตนหวยมากกวา ในขณะที่ปลาจะมีความหลากหลาย
ของชนิดบริเวณกลางหวยและปลายหวยมากกวา
แตความหลากหลายของตัวออนแมลงน้ําและสัตวเลี้ยงลูกดวยนมตาม
ลําหวยไมแสดงการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน นั่นคือ ปจจัยกําหนดความหลากหลายของสปชีสของสิ่งมีชีวิตแตละชนิดแตละ
กลุมมีความแตกตางกัน บริเวณที่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตหนึ่ง ไมจําเปนตองทําใหมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตอีก
ชนิดหนึ่งตามไปดวย นอกจากปจจัยทางกายภาพจะกําหนดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตแลว ปฏิสัมพันธระหวางสปชีสในแง
ของเหยื่อและผูลาเหยื่อ และสายสัมพันธในหวงโซอาหารและสายใยของอาหาร ก็มีสวนในการกําหนดความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตดังกลาว ความแตกตางของการเคลื่อนยายที่กําหนดการกระจายของสิ่งมีชีวิตแตละชนิด ยังกําหนดแบบแผนการ
เปลี่ยนแปลงความหลากหลายของสปชีสในบริเวณตนน้ําลําธารอีกดวย
Species Diversity of Plants and Animals along Tao Dam Stream
in Sai Yok, Kanchanburi Province
S. Srikosamatara, R. Simma, P. Viwatanayanyoung, P. Junsiri and R. Pongplutong
Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University, Rajdhevee, Bangkok 10400

A study was done to examine factors determining species diversity of undergrowth plants, aquatic insect
larvae, fishes and mammals along a stream. Plants and animals were surveyed from eleven locations
along an 8 km length of Tao Dam Stream, which flows to the Kwae Noi River in Sai Yok, Kanchanaburi
Province. A high diversity of plants was found at the headwaters, whereas the greatest diversity fishes
was found in the middle and the end of the stream. No differences were detected in species diversity of
aquatic insects and of mammals from the first to the last sample point. Habitat played a significant role in
determining species diversity of riverine plants, whereas the pattern of fish distribution up and down the
stream determined fish species diversity. This study may not cover a large enough area to detect the
diversity of aquatic insects and mammals. Simple food chains and food webs were also constructed to
examine the relationships between animals and plants in the area.
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ความหลากหลายและวิวัฒนาการของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็กในประเทศไทย
เยาวลักษณ ชัยมณี
ฝายโบราณชีววิทยา กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

การศึกษาความหลากหลายและวิวัฒนาการของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็กในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง หนูและ
กระรอก ที่สะสมตัวอยูในถ้ําและโพรงหินปูน โดยเลือกพื้นที่ทําการศึกษาบริเวณ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี
เนื่องจากบริเวณนี้มีภูมิประเทศแบบคารส มีภูเขาหินปูนซึ่งเปนถ้ําและโพรงหินจํานวนมาก ซึ่งเหมาะสมกับการสะสมตัวของ
ฟอสซิลสัตวเหลานี้ การศึกษาไดพบแหลงสะสมตัวของฟอสซิล 7 แหลง การวิเคราะหเบื้องตนพบวา มีฟอสซิลสัตวเลี้ยงลูก
ดวยนมขนาดเล็กที่นาสนใจ จําพวกหนู กระรอก และกระรอกบินประมาณ 30 ชนิด ไดคนพบฟอสซิลหนูบางชนิดที่ไมได
อาศัยในประเทศไทยในปจจุบัน เชน หนูคุณฮูม (Hadromys humei) ซึ่งเปนหนูที่มีถิ่นอาศัยปจจุบันอยูบริเวณแควน
Manipur ในประเทศอินเดีย และทางใตของประเทศจีน พบฟอสซิลกระรอกบินชนิดใหม มีลักษณะคลายคลึงกับกระรอกบิน
เทาขน (Belomys pearsonii) แตมีขนาดใหญกวามาก ใหชื่อวา Belomys thamkaewi n. sp. นอกจากนี้ยังพบการตอเนื่อง
ทางวิวัฒนาการของฟอสซิลหนูบางชนิดในชวง 1-5 ลานป การคนพบฟอสซิลชนิดใหมๆ เหลานี้จะชวยใหทราบถึงความ
หลากหลาย และวิวัฒนาการของสัตวจําพวกนี้ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมและภูมิอากาศในอดีตไดเปนอยางดี
เนื่องจากสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็กมีความไวตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและภูมิอากาศ
Diversity and Evolution of Small Mammals in Thailand
Y. Chaimanee
Paleontology Section, Geological Survey Division, Department of Mineral Resources, Rajdhevee, Bangkok 10400

The main propose of this project is to study the diversity and evolution of small mammals especially
rodents in Thailand. The study areas are located in Kanchanaburi, Ratchaburi and Petchaburi because of
the exceptionally high number of karstic fissures and caves in these provinces. Many fossil localities
were discovered in these areas. The first result is interesting because more than 30 species of rodents, i.e.,
rats, mice, squirrels and flying squirrels, were discovered. The discovery of Hume’s rat (Hadromys
humei), a murine rodent now living only in Manipur, India, and in southern China, and a new giant flying
squirrel, which is similar to the Hairy-footed flying squirrel (Belomys pearsonii), are new to this region.
Also, the first Maxomys-Ratchaburimys evolutionary lineage was discovered. The discovery of these
small mammals helps demonstrate the different geographic distributions and paleoenvironment of small
mammals that occurred in the Plio-Pleistocene, which are extremely dependent on vegetation changes.

260

บทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 5
8-11 ตุลาคม 2544 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

คาริโอไทปของสัตวบางชนิดในวงศวิเวอรริดี
อภิรดี ศรีภูมิ (นักศึกษา), พรรณี ชิโนรักษ (อาจารยที่ปรึกษา), เรืองวิทย บรรจงรัตน (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การศึกษาคาริโอไทปดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเซลลเม็ดเลือดขาวของสัตวบางชนิดในวงศวิเวอรริดี พบวาในกลุมอีเห็น ไดแก
อีเห็นเครือ (Paguma larvata) อีเห็นธรรมดา (Paradoxurus hermaphroditus) หมีขอหรือบินตุรง (Arctictis binturong) มี
โครโมโซมคอมพลีเมนท 2n=44, 42 และ 42 เปนโครโมโซมชนิดเมตาเซนตริก ซับเมตาเซนตริก และอะโครเซนตริกหรือ
เทโลเซนตริก เทากับ 5 12 27, 6 14 22 และ 6 18 18 แทง ตามลําดับ และในกลุมของชะมด ไดแก ชะมดแผงหางปลอง
(Viverra zibetha) ชะมดแผงสันหางดํา (Viverra magaspila) ชะมดเช็ด (Viverricula indica) มีโครโมโซมคอมพลีเมนท
2n=38, 38 และ 36 โดยเปนโครโมโซมชนิดเมตาเซนตริก ซับเมตาเซนตริก และอะโครเซนตริก หรือเทโลเซนตริก เทากับ
10 6 22, 10 9 19 และ 8 17 11 แทง ตามลําดับ พบวาสัตวที่ศึกษาดังกลาวมี satellite marker chromosome
Karyotypes of Some Species in the Family Viverridae
A. Sriphum (Graduate Student), P. Chinorak (Thesis Advisor), R. Banjungrad (Thesis Co-advisor)
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Patumwan, Bangkok 10330

Karyotypic studies of some animal species in the family Viverridae, were conducted using the
lymphocyte culture technique. It was found that the masked palm civet (Paguma larvata), the common
palm civet (Paradoxurus hermaphroditus) and binturong (Arctictis binturong), which are all in the palm
civet group, had chromosome complements of 2n = 44, 42 and 42, respectively. In each animal, the
numbers of metacentric, submetacentric and acrocentric (or telocentric) chromosomes were 5-12-27, 614-22 and 6-18-18, respectively. Animals from the civet group, namely the large Indian civet (Viverra
zibetha), the large-spotted civet (Viverra magaspila) and the small Indian civet (Viverricula indica) were
found to have chromosome complements of 2n = 38, 38 and 36, respectively, and numbers of
metacentric, submetacentric and acrocentric chromosomes of 10-6-22, 10-9-9 and 8-17-11, respectively.
In all species studied, satellite marker chromosomes were consistently detected.
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ลําดับนิวคลีโอไทดของยีนพาราไทรอยดฮอรโมนในลิงโลกใหมและลิงโลกเกา
กันยา อนุกูลธนากร1 (นักศึกษา), สุจนิ ดา มาลัยวิจติ รนนท1 (อาจารยที่ปรึกษา), โอสามุ ทาเกนากะ2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2
สถาบันวิจัยไพรเมท มหาวิทยาลัยเกียวโต อินยุ ามะ ไออิชิ 484-8506 ประเทศญี่ปุน

จากการศึกษาลําดับนิวคลีโอไทดของยีนพาราไทรอยดฮอรโมน (PTH gene) ในสัตวกลุมไพรเมท 8 ชนิด คือ Cebus apella,
Callithrix jacchus, Macaca fascicularis, Papio hamadryas, Presbytes obscura, Hylobates lar, Gorilla gorilla และ Pan
paniscus จํานวน 500-553 คูเบส พบวา ประกอบดวย intron 1 สวน และ exon 2 สวน โดย intron ที่ไดใน C. apella และ
C. jacchus มีขนาด 102 คูเบส และไพรเมทที่เหลืออีก 6 ชนิด มีขนาด 103 คูเบส สําหรับ exon ทั้ง 2 สวน สามารถถอด
และแปลรหัสไดเปน prepro-PTH ประกอบดวยสวน “pre” 25 กรดอะมิโน สวน “pro” 6 กรดอะมิโน และสวน “PTH” 84
กรดอะมิโน เมื่อทําการเปรียบเทียบลําดับนิวคลิโอไทดและกรดอะมิโนของ PTH gene ระหวางคนและไพรเมททั้ง 8 ชนิด
พบวามีคาความคลายคลึงสูงถึง 95.38-99.80% และ 93.04-100.00% ตามลําดับ จากการวิเคราะหความสัมพันธทาง
พันธุกรรมเชิงวิวัฒนาการโดยอาศัยลําดับนิวคลีโอไทด พบวาสามารถแบงไพรเมททั้ง 8 ชนิด ออกเปน 2 กลุมใหญ
ไดในระดับ Infraorder คือ 1) กลุมลิงโลกใหม หรือ infraorder Platyrrhini ประกอบดวย C. apella และ C. jacchus 2)
กลุมลิงโลกเกา หรือ infraorder Catarrhini แบงออกเปน 2 กลุมยอยไดในระดับ superfamily คือ 2.1) กลุมลิงโลกเกา หรือ
superfamily Cercopithecoidea ประกอบดวย M. fascicularis, P. hamadryas และ P. obscura และ 2) กลุมเอพและมนุษย
หรือ superfamily Hominoidea ประกอบดวย H. lar, G. gorlla และ P. paniscus ดังนั้น จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถ
สรุปไดวา PTH gene เปนยีนอนุรักษที่มีการเปลี่ยนแปลงนอยมากในสัตวกลุมไพรเมท
Nucleotide Sequences of the Parathyroid Gene in New World and Old World Monkeys
K. Anukulthanakorn 1 (Graduate Student), S. Malaivijitnond 1 (Thesis Advisor),
O. Takenaka 2 (Thesis Co-advisor)
1
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330
2
Primate Research Institute, Kyoto University, Inuyama, Aichi 48408506, Japan

Nucleotides of the parathyroid hormone (PTH) gene were analyzed in eight species of primates: Cebus
apella, Callithrix jacchus, Macaca fascicularis, Papio hamadryas, Presbytes obscura, Hylobates lar,
Gorilla gorilla, and Pan paniscus. Sequences of 500-553 bp were determined using a direct sequencing
method. The PTH gene contained one intron, which separated two exons that coded the sequences of
prepro and PTH, respectively. The intron in C. apella and C. jacchus was 102 bp long, whereas it was
103 bp in the other six primate species. The prepro-PTH consisted of 25 amino acids of the “pre”
sequence, six amino acids of the “pro” sequence, and 84 amino acids of the “PTH”. Comparisons of
nucleotide and of amino acid sequences of the PTH gene in humans and the eight primate species
showed strong homology of 95.38-99.80%, and 93.04-100.00%, respectively. Phylogenetic analysis of
the nucleotide sequences revealed that these eight primate species were divided into two groups: 1) New
World monkeys or Infraorder Platyrrhini consisting of C. apella and C. jacchus, and 2) Old World
monkeys or Infraorder Catarrhini. The Old World monkeys could be further subdivided into 2 groups:
2.1) Old World monkeys or Superfamily Cercopithecoidea consisting of M. fascicularis, P.
hamadryas, P. obscura; and 2.2) Apes and man or Superfamily Hominoidea consisting of H. lar, G.
gorilla and P. paniscus. It was concluded that the PTH gene is conserved among primates.
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การศึกษาเบือ้ งตนเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน
รอบปาเตาดํา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
โสฬส ศิริไสย
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 73170

การศึกษาทางมนุษยวิทยาเพื่อเขาใจหนาฉากและหลังฉากเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู และการใชทรัพยากรของปจเจกชนใน
ชุมชนไทย และชุมชนกะเหรี่ยงซึ่งตั้งถิ่นฐานใกลปาเตาดํา รวมทั้งบทบาทของปจเจกชนจากองคกรจากภายนอกที่เกี่ยวของ
ผลการศึกษาวิจัยสรุปวา ปจจัยที่เปนภาวะคุกคามความอยูรอดของปาเตาดํา ไดแก 1) เสนทางจากการทําสัมปทานปาไมใน
อดีต 2) การทุจริตตอหนาที่ 3) การใชชองโหวของกฎหมายในการยึดครองที่ดินของกลุมอํานาจผลประโยชนในแวดวงธุรกิจ
ขาราชการ นักการเมือง ผูนําทองถิ่นและชาวบานยากจน ซึ่งเชื่อมโยงความสัมพันธดวยผลประโยชนคาตอบแทนแบบเฉพาะ
กิจ ขอเสนอแนะจากการวิจัยคือ ควรมียุทธศาสตรใชปาเตาดําเปนสถานที่เพื่อการศึกษาวิจัยทางธรรมชาติ ภายใตการบริหาร
จัดการแบบเชื่อมโยงในแนวระนาบของกลุมประชาคม ในระดับชาติและระดับทองถิ่น โดยรวมมือกับสวนราชการที่เกี่ยวของ
เพื่อรวมกันคนหาแนวทางการบริหารจัดการในรูปแบบใหมที่เหมาะสมกับเงื่อนไขความเปนจริงของทองถิ่น
A Preliminary Study of the Socio-Economic and Cultural Conditions
of Local Communities Surrounding Tao Dam Forest Sanctuary
S. Sirisai
Institute of Language and Culture for Rural Development, Mahidol University, Salaya, Nakhonpathom 73170

Anthropological study aims to understand the back- and front-stage performances of individuals in local
communities and related agencies. Results of such study reveal that threats to the future of Dtao Dam
forest sanctuary are: 1) trails made for forest concessions over 30 years ago, 2) corrupt bureaucracy, and
3) politicians and entrepreneurs from both national and local levels, and poor farmers, who all want to
occupy land within the forest. They all associate with each other in terms of patron-client relationships.
The study suggests a strategy in which Dtao Dam forest sanctuary is kept as a special site for research
and education. Under such a strategy, co-management by civic groups and bureaucracy will lead to the
set up of a participatory learning through action program to determine the most appropriate means for
preserving, Dtao Dam forest sanctuary.
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การศึกษาวิวัฒนาการของรา Paecilomyces และราที่มีความสัมพันธเกี่ยวของ
เจนนิเฟอร เหลืองสะอาด และไนเจล ไฮเวล-โจนส
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช. 73/1 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

วัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้เพื่อหา taxonomic value ของขอมูล DNA sequence ที่มีความสัมพันธกับลักษณะภายนอก
ของรา (morphological characters) ระบบนิเวศวิทยา (ecology) ความหลากหลายของผูถูกอาศัย (host range) และ
anamorphs เพื่อหาความสัมพันธระหวางสายพันธุ โดยศึกษารา Paecilomyces และ Penicillium จํานวน 190 สายพันธุ ที่
คัดแยกมาจากดิน และ Paecilomyces ประมาณ 50 สายพันธุ ที่คัดแยกจากซากแมลง ทําการจัดหมวดหมูราโดยอาศัย
หลักการทางพันธุวิศวกรรม (Molecular classification) ในราสายพันธุจาก CBS (CBS type strains) และราที่แยกจาก
ประเทศไทย ใชการศึกษา DNA sequence ของ ribosomal DNA internal transcribed spacer regions (ITS rDNA) และ
beta tubulin gene ซึ่งเปน small ribosomal DNA sub-unit (18S rDNA or SSU) ผลการศึกษา phylogenetic analysis
ของ ITS sequence พบวาราสกุล Paecilomyces เปน polyphyletic โดยสามารถแบงรา Paecilomyces ออกเปน 2 กลุม
คือ กลุมราทนความรอน (thermophilic) และกลุมราทําลายแมลง (insect-pathogenic group)
Phylogenetic Analysis of the Genus Paecilomyces and Related Genera
J. Luangsa-ard and N. Hywel-Jones
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, NSTDA, 73/1 Rajdhevee, Bangkok 10400

The objective of this study is to investigate the taxonomic value of DNA sequence data in relation to
morphological characters, ecology, host range and anamorphs in order to determine relationships
between species. One hundred and ninety Thai thermophilic Paecilomyces and Penicillium strains
isolated from soil and ca. fifty insect-pathogenic Paecilomyces strains are being used. Molecular
classification of CBS type strains and Thai isolates will be done using DNA sequence data of ribosomal
DNA internal transcribed spacer regions (ITS rDNA) and the beta tubulin gene as well as the small
ribosomal DNA sub-unit (18S rDNA or SSU). Results from the phylogenetic analysis of ITS sequence
data show the genus Paecilomyces to be polyphyletic. The genus is split into two groups,
a thermophilic and an insect-pathogenic group.
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การศึกษาความเปนพิษตอเซลลของเชื้อราทําลายแมลง
Patricia L. Watts, ศุภกิจ วนะสิทธิ,์ สุกฤตยา วีระนนท และนภาพร อิทธิวรพงศ
หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว ศูนยพนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแหงชาติ สวทช. 73/1 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

การศึกษาความเปนพิษตอเซลลของสารสกัดจากเชื้อราทําลายแมลงจํานวน 20 จีนัส ที่หนวยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยี
ชีวภาพโยธีไดเก็บรวบรวมและรักษาไว เพื่อคนหาเชื้อราที่มีศักยภาพที่จะนําไปใชเปนสารกําจัดศัตรูพืช โดยการนําสารสกัด
จากการเลี้ยงเชื้อราดวย dichloromethane-methanol (1:1) ที่ความเขมขน 100 ug/ml มาทดสอบกับเซลลแมลง 2 ชนิด
คือ Sf9 และ C6/36 สารสกัดที่ทําใหเซลลตายตั้งแต 90% ขึ้นไป จะนําไปหาคา ID50 ถาไดคานอยกวา 10 ug/ml แสดงวา
เปนพิษตอเซลลแมลง จากนั้นนําไปทดสอบกับเซลลสัตวเลี้ยงลูกดวยนมอีก 3 ชนิด คือ L929 BHK21 และ HepG2 ซึ่ง
จะตองใหผลการทดสอบที่ไมเปนพิษกับเซลลทั้ง 3 ชนิด ( ID50 มากกวา 10ug/ml) พบวาสารสกัดจาก Aschersonia จํานวน
27/108 ตัวอยาง ใหผลเปนพิษกับเซลลแมลง และมี 4 ตัวอยาง ที่ไมเปนพิษกับเซลลสัตว สําหรับ Hypocrella ซึ่งเปน
teleomorph ของ Aschersonia มี 4/37 ตัวอยาง ที่ใหผลเปนพิษกับเซลลแมลงแตไมเปนพิษกับเซลลสัตว (ทดสอบเพียง
2 ชนิด คือ L929 และ BHK21) โดยที่ 3 ตัวอยาง เปน H. discoidea และอีก 1 ตัวอยาง คือ H. tamurai ซึ่งเปน
teleomorphs ของ A. samoensis กับ A. tamurai ตามลําดับ ซึ่งเปนตัวอยางที่เปนพิษมากที่สุดของ Aschersonia จากการ
จําแนกสารสกัดที่ได พบวามีสาร rugulosin กับ skyrin ที่ไดจาก Aschersonia และ Beauveriacin ที่ไดจาก Beauveria สวน
เชื้อราอีก 4 จีนัส ใหผลเปนพิษตอเซลลแมลงนอยกวา คือ 2/52 Hirsutella, 1/33 Hymenostilbe, 2/31 Akanthomyces
และ 1/40 Beauveria ในขณะที่อีก 7 จีนัส ไดแก Verticillium (5), Gibellula (17), Sphaerocordyceps (2),
Engyodontium (3), Polycephalomyces (2), Stilbum (1) และ Acremonium (1) ไมเปนพิษกับเซลลแมลง ขณะนี้ยังมีอีก
7 จีนัส ที่ตองศึกษาตอ และไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเปนพิษ ไดแก อาหารที่ใชเลี้ยงเชื้อรา เซลลแมลงที่ใช และถิ่นที่อยู
ของเชื้อรา
Analysis of an Insect Fungus Collection: A Cytotoxicity Study
P. Watts, S. Wanasith, S. Veeranondha and N. Ittiworapong
Animal Cell Laborator, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, NSTDA, 73/1, Rajdhevee,
Bangkok 10400

This is a study of cytotoxicity of extracts from 20 genera of insect fungi collected and stored at BIOTECYothi to identify potential biopesticides. The first part of the study tested cytotoxicity to insect cells: Sf9
(Spodoptera frugiperda, ovary) and C6/36 (Aedes albopictus, larvae) cells. The insect fungi were
screened rapidly for % Survival with 100μg of dichloromethane-methanol (1:1) extracts of whole fungus
cultures. Extracts that reduced the % Survival to 10% or less were investigated to quantify ID50. In total,
7 isolates satisfied both criteria, 5 of which were A. samoensis. Those with ID50 <10ug/ml were assayed
further. The second part tested the lack of toxicity to mammalian cells (ID50’s >10ug/ml). Test cell lines
were: L929 (mouse fibroblast-like cells) BHK21(C13) (baby hamster kidney cells) and HepG2 (human
hepatoma cells). Twenty-seven of all Aschersonia isolates (108) were toxic to insect cells, and 4 of these
isolates were not toxic to the mammalian cells. Four isolates of Hypocrella (37), the teleomorphs of the
Aschersonia fungi, were toxic to insect cells and not toxic to two tested mammalian cells (L929 and
BHK21). Three of these were H. discoidea and the fourth was H. tamurai, which are teleomorphs of A.
samoensis and A. tamurai, respectively, the most cytotoxic species of the Aschersonia genus. The toxins
were identified as rugulosin, skyri and beauveriacin. Eleven other genera, namely Hirsutella,
Hymenostilbe, Verticillium, Akanthomyces, Beauveria, Gibellula, Sphaerocordyceps, Engyodontium,
Polycephalomyces, Stilbum and Acremonium, have been studied and are much less cytotoxic than
Aschersonia/Hypocrella with only 2/52 Hirsutella, 1/33 Hymenostilbe, 2/31 Akanthomyces and 1/40
Beauveria isolates showing toxicity in the % Survival screen. Verticillium (5), Gibellula (17),
Sphaerocordyceps (2), Engyodontium (3), Polycephalomyces (2), Stilbum (1) and Acremonium (1) were
not cytotoxic in the % Survival screen. Seven genera remain to be assayed. Comparison of toxin
expression in 3 media, differing sensitivity of the insect cells and geographical distribution is discussed.
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การตรวจสอบเอนไซมที่มปี ระโยชนในทางอุตสาหกรรมจากเชื้อจุลินทรียที่พบในประเทศไทย
ภัชราพร วงศวิฑูรยาพร1, พงษสุดา ผองธัญญา2, จุรพี ร ดํานิล2, ประเสริฐ ศรีกิตกิ ุลชัย2,
ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน3 และมรกต ตันติเจริญ2
1
สาขาวิชาชีวเคมี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน นครปฐม 73140
2
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช. 73/1 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
3
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

การตรวจสอบเอนไซมเซลลูเลส เอนไซมไซแลนเนส เอนไซมยอยแปง เอนไซมบีตา-ฟรุคโตฟวแรนโนสซิเดส หรือ
เอนไซมอินเวอรเทส เอนไซมไลเปส เอนไซมกลูคาโนทรานสเฟอเรส เอนไซมกลูโคซิลทรานสเฟอเรส และเอนไซม
ฟรุคโตซิลทรานสเฟอเรสจากแอคติโนมัยซิส จํานวนทั้งหมด 81 สายพันธุ และเชื้อรา 6 กลุม จํานวนทั้งหมด 651 สายพันธุ
ไดแก เชื้อราที่ขึ้นบนขอนไมผุในปา 187 สายพันธุ เชื้อราที่อาศัยรวมอยูกับไลเคน 209 สายพันธุ เชื้อราที่ขึ้นบนเมล็ดพืช 82
สายพันธุ เชื้อราที่ขึ้นบนตัวลอในน้ําจืด 68 สายพันธุ เชื้อราที่ขึ้นบนตัวลอในน้ําเค็ม 85 สายพันธุ และเชื้อราที่แยกจากดิน 20
สายพันธุ
พบวาความสามารถในการผลิตเอนไซมแตละชนิดเปนคุณสมบัติเฉพาะของเชื้อจุลินทรียแตละกลุมและแตละ
สายพันธุ และมีความสัมพันธกับลักษณะถิ่นที่อยูเดิมของเชื้อรากอนการจําแนก จากการทดสอบ สรุปไดวา กลุมเชื้อราที่
สามารถผลิตเอนไซมทั้ง 7 ไดดีที่สุด คือ เชื้อราที่ขึ้นบนขอนไมผุในปา และเชื้อราที่อาศัยรวมอยูกับไลเคน โดยเชื้อราที่นํามา
ทดสอบทั้งหมดมีความสามารถผลิตเอนไซมไซแลนเนส เอนไซมยอยแปง และเอนไซมอินเวอรเทสไดดี แตมีความสามารถต่ํา
ในการผลิตเอนไซมกลูคาโนทรานสเฟอเรส เอนไซมกลูโคซิลทรานสเฟอเรสและเอนไซมฟรุคโตซิลทรานสเฟอเรส สําหรับ
เอนไซมเซลลูเลส เชื้อราสามารถผลิตไดในระดับปานกลาง ในขณะที่แอคติโนมัยซิสที่นํามาทดสอบสามารถผลิตเอนไซม
ยอยแปงไดดี สําหรับเอนไซมไซแลนเนส เอนไซมอินเวอรเทส และเอนไซมไลเปส จะผลิตไดในระดับปานกลาง และเอนไซม
เซลลูเลส สามารถผลิตไดนอย
Screening of Extracellular Industrially-Important Enzymes
from Microorganisms Found in Thailand
P. Wongvithoonyaporn1, P. Pongtanya2, C. Damnil2, P. Srikitikulchai2, M.R.J. Svasti3, M. Tanticharoen2
Department of Biochemistry, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kampangsaen, Nakorn Pathom 73140
2
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, NSTDA, 73/1, Rajdhevee, Bangkok 10400
3
Department of Biochemistry, Faculty of Science, Mahidol Universtiy, Rajdhevee, Bangkok 10400

1

Screening of 81 actinomycetes and 651 fungal isolates for eight enzymes, i.e., cellulolytic enzymes,
xylanolytic enzymes, starch-degrading enzymes, β-fructofuranosidase or invertase, lipase,
glucanotransferase, glucosyltransferase, and fructosyltransferase, was performed. The fungi comprised
six groups, classified according to their natural hosts, i.e., xylariaceae (187 isolates), lichenous fungi
(209 isolates), seed fungi (82 isolates), aquatic fungi (68 isolates), marine fungi
(85 isolates) and soil fungi (20 isolates). It was concluded that the types of enzymes produced are a
characteristic of each fungal group and fungal isolate. The enzymes produced by an isolate related to the
natural host from which the fungus came. The results showed that xylariaceae and lichenous fungi could
produce all eight enzyme types. In addition, most fungi could produce xylanolytic enzymes, starchdegrading enzymes and invertase, whereas very few had the ability to produce glucanotransferase,
glucosyltransferase, and fructosyltransferase. Some could produce cellulolytic enzymes. Actinomycetes
could best produce starch-degrading enzymes, whereas most could produce xylanolytic enzymes,
invertase, and lipase. Few actinomycetes had the ability to produce cellulolytic enzymes.

บทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 5
8-11 ตุลาคม 2544 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

266

การคัดหาสารแกการอักเสบจากสารสกัดจากธรรมชาติ โดยใช Dermal Fibroblasts ของคน
และเซลลของหนูที่ไมมี Cyclooxygenase-1 หรือ –2
กัญญวิมว กีรติกร
ศูนยพันธุวิศวกรรมเเละเทคโนโลยีชีวภาพเเหงชาติ สวทช. 73/1 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ยาแกปวดประเภทที่ไมมีสารสเตียรอยด หรือเรียกวายาประเภท NSAIDs (nonsteroidal anti-inflammatory drugs) บรรเทา
อาการปวด บวม และไข โดยยับยั้งการทํางานของเอนไซม prostaglandin G/H synthase (PGHS, cyclooxygenase, COX)
ซึ่งนําไปสูการสรางพรอสตาแกลนดินใหนอยลง ในเซลลมี COX อยู 2 isoforms คือ COX-1 และ COX-2 ยาประเภท
NSAIDs ที่สามารถยับยั้ง COX-2 มากกวา COX-1 จะใหผลขางเคียง เชน การเกิดแผลในกระเพาะอาหารนอยกวายาที่
ยับยั้งทั้ง 2 isoforms ในการคัดหาสารบรรเทาอาการปวดที่มีผลขางเคียงนอยที่สุด ไดเสนอวิธีการใช cell line 2 ชนิด
จากหนูที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมใหไมมี COX-1 หรือ COX-2 การใช cell line จากหนู ในการทดสอบสาร
ที่มีคุณสมบัติยับยั้ง COX-2 มากกวา COX-1 นี้ เปนการเสนอระบบทดสอบที่มาจากเซลลชนิดเดียวกัน ซึ่งปราศจาก COX
isoform ที่ไมตองการเปนครั้งแรก จาก cell line 2 ชนิดนี้สามารถหาคา IC50 และ IC80 ของสารแตละชนิดได เมื่อ
เปรียบเทียบเทียบคา IC50 และ IC50 ratio ของ COX-2/COX-1 ของยาแกปวด 3 ชนิด (แอสไพริน ไอบิวโพรฟน
และอินโดเมทาซิน) กับขอมูลทางคลีนิค พบวาสามารถใชคา IC50 ratio ทํานายความแรงของผลขางเคียงได โดยเฉพาะ
เมื่อเซลลใช arachidonic acid จากแหลงภายในเซลล เมื่อใชวิธีทดสอบนี้ในการคัดหาสารบรรเทาอาการปวดจากสารสกัดจาก
ธรรมชาติทั้งจากพืชและเชื้อรา พบวาสวนสกัด methanol จาก Zingiber offcinale และ Artemisia scoparia มีคุณสมบัติใน
การเลือกยับยั้ง COX-2 มากกวา COX-1
Screening for Anti-Inflammatory Compounds from Natural Extracts
Using Human Dermal Fibroblasts and Murine Cyclooxygenase-1 or–2 Null Cells
K. Kirtikara
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, NSTDA, 73/1, Rajdhevee, Bangkok 10400

Nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) reduce inflammation, pain, and fever by decreasing
prostaglandin biosynthesis via the inhibition of prostaglandin G/H synthase (PGHS) and cyclooxygenase
(COX). Two isozymes of COX have been reported, COX-1 and COX-2. Recently developed NSAIDs,
which are more selective for COX-2, maintain their anti-inflammatory properties but exhibit fewer
unfavorable gastrointestinal side effects. Here, we report on a whole cell assay system for testing the
efficacy of COX isozyme-specific inhibitors using murine COX-1 or COX-2 null cell lines. This system,
using cells that express either COX-1 or COX-2, offers a convenient and reliable method to determine
IC50 and IC80 values of the two COX isoforms independent of each other in the same cell type. To
evaluate the usefulness of the COX null cell system we tested three widely used NSAIDs, aspirin,
ibuprofen and indomethacin, using both external arachidonic acid and endogenous calcium ionophore
A23187-elicited arachidonic acid in these cells. This assay system was later used to screen Thai
medicinal plants, fungal growth extracts, and pure chemical compounds. Two plant samples showed a
preferential inhibition of COX-2 over COX-1. These were methanol fractions of Zingiber officinale and
Artemisia scoparia.
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การพัฒนาวิธีการคัดหาสารแกการอักเสบจากสารสกัดจากธรรมชาติใหเปนวิธี Rapid Throughput
กัญญวิมว กีรติกร
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช. 73/1 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Liquid Phase Radio Immunoassay (RIA) เปนวิธีที่เหมาะสมในการวัดปริมาณสารโมเลกุลเล็ก เชน prostaglandin โดย
อาศัยหลักการแขงขันระหวางสารที่ตองการจะวัดกับ tracer (คือสารนั้นที่ทราบปริมาณและถูก labeled ดวยเอนไซมหรือ
สารกัมมันตรังสี) ในการจับกับแอนติบอดีตอสารนั้น ซึ่งมีอยูในจํานวนจํากัดในสภาวะของเหลว ผลการนํา cell line จาก
หนูที่ไมมีเอนไซม COX-1 หรือ COX-2 ที่ใชเปนแหลงตรวจสอบสารที่ยับยั้งการทํางานของเอนไซม COX-2 หรือ COX-1
ไดโดยวัดปริมาณการสราง prostaglandin E2 (PGE2) จาก cell line ทั้ง 2 ชนิดนี้ โดยมีวัตถุประสงคที่จะวัด PGE2 อยาง
รวดเร็วและประหยัด จึงพัฒนาการทํา RIA จากวิธี Liquid phase โดยเคลือบแอนติบอดีกับจาน 96 หลุม ชนิดที่สามารถทน
scintillation fluid ได และปลอยให prostaglandin ที่เซลลสรางขึ้นในอาหารเลี้ยงเซลลแขงขันกับ tracer ซึ่งถูก labeled
ดวย 3H ในการจับแอนติบอดี เมื่อผานการลางแลว สามารถวัด tracer ที่ติดกับจาน 96 หลุม ไดงาย และคํานวณเทียบ
หาปริมาณ prostagladin ได การพัฒนาครั้งนี้พบวา เมื่อทําการเปรียบเทียบกันจากวิธี liquid phase RIA และวิธีที่ไดรับการ
พัฒนาขึ้น ทดสอบใชกับทั้ง PGE2 มาตรฐาน และ PGE2 ที่เซลลสรางขึ้นภายใตสภาวะที่ไดรับยาในกลุม NSAIDs (non
steroidal antiinflammatory drugs) ชนิดตางๆ 3 ชนิด พบวาวิธีการที่พัฒนามานี้ สามารถใชวัดปริมาณ PGE2 ไดใกลเคียง
กับวิธีเดิม และไดนําไปตรวจสอบสารยับยั้ง COX-1 หรือ COX-2 รวม 258 ตัวอยาง
Rapid Throughput Screening for Anti-Inflammatory Compounds
from Natural Extracts
K. Kirtikara
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, NSTDA, 73/1 Rajdhevee, Bangkok 10400

Liquid phase radioimmuno assay (RIA) is suitable for measuring small molecules such as prostaglandins.
It is based on the competition between the small molecules in a sample and its tracer, which is the same
molecules of known amount labeled with some detection system such as enzyme or radioactive
materials, in binding with a very specific and limited concentration of antibody in solution, The Bioassay
laboratory has employed the murine COX-1 and COX-2 null cell lines in assaying for the COX-2 and
COX-1 inhibitors by measuring the prostaglandin E2 (PGE2) produced from these two cell line and,
therefore, required a faster and economical method for determining PGE2 levels. We have modified the
existing method to use with 96 wells plates that can withstand the scintillation fluid by coating each well
with definite amount of anti-PGE2 antibody. PGE2 in samples are allowed to compete with known
amount of prostaglandin in samples is subsequently determined. Standard PGE2 and samples from cells
treated with three different NSAIDS (non steroidal antiinflammatory drugs) were used in both liquid
phase RIA and newly modified mothod. We found that both gave very similar results. We have also used
this modified method to screen for anti-inflammatory compounds from total of 285 samples.
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การตรวจหาสารตานมาลาเรียจากสารสกัดจากพืชและจุลินทรียในประเทศไทย:
การตรวจกับเชื้อมาลาเรีย Plasmodium falciparum ในจานเพาะเลีย้ ง
สุมาลี กําจรวงศไพศาล, รุงลาวัลย รัตนจักร, จารุณี วานิชธนันกูล, อมลยา จตุรภัทร,
มรกต ตันติเจริญ, ยอดหทัย เทพธรานนท และยงยุทธ ยุทธวงศ
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช. 73/1 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

การที่เชื้อไขมาลาเรีย พลาสโมเดียม ฟลซิปารัม ดื้อตอยาตานมาลาเรียที่ใชกันอยูนั้น จึงจําเปนตองคนหายาตานมาลาเรีย
ใหมๆ เพื่อรักษาโรคมาลาเรียดื้อยา เชน จากพืชและจุลินทรีย โครงการนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาเทคนิค
การตรวจกรองหาสารตานมาลาเรีย และทําการตรวจกรองหาสารตานมาลาเรียจากพืชและเชื้อจุลินทรียบริสุทธิ์สายพันธุตางๆ
ที่แยกไดจากธรรมชาติและเก็บรักษาโดยศูนยไบโอเทค การตรวจกรองสารสกัดจากพืช จํานวน 942 ตัวอยาง และจาก
เชื้อจุลินทรีย 3,276 สายพันธุ ที่เลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้ออยางนอย 3 ชนิด ในสภาวะนิ่งและเขยาที่อุณหภูมิ 22°C จํานวน
15,840 ตัวอยาง พบวารอยละ 37.7 ของตัวอยางจากพืช และรอยละ 7.6 ของสายพันธุจุลินทรีย มีฤทธิ์ตานมาลาเรีย
ที่ความเขมขนนอยกวา 20 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร สําหรับกลุมเชื้อจุลินทรียที่พบฤทธิ์ตานมาลาเรียรอยละ 10-20
ของสายพันธุที่ทดสอบจัดอยูในกลุม streptomyces (รอยละ 19), soil fungi (รอยละ 17), alkaline fungi (รอยละ 17),
mushroom (รอยละ 13), coelomycete (รอยละ 12) และราแมลง (รอยละ 11) ทางศูนยฯ ไดทําการแยกสารเพื่อหา
สารตานมาลาเรียจากจุลินทรียเหลานี้ไปแลวหลายชนิดทั้งในกลุมของ Cordyceps1-2, Xylaria3, Paecelomyces4 และอื่น ๆ
โดยมุงเนนหาสารตานมาลาเรียเพื่อการพัฒนาเปนยาตานมาลาเรียตอไป
Antimalarials from Extracts of Thai Natural Products:
Screening Against Plasmodium falciparum in Culture
S. Kamchonwongpaisan, R. Ratanachakr, J. Vanichtanankul, A. Jaturapat,
M. Tanticharoen, Y. Thebtaranonth, and Y Yuthavong
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, NSTDA, 73/1, Rajdhavee, Bangkok 10400

The emergence of Plasmodium falciparum that are resistant to available antimalarial drugs has long been
a potential problem in malaria chemotherapy. The urgent need of potent antimalarial drugs to combat the
multidrug resistant parasites has encouraged scientists to screen for better antimalarial substances from
natural products, plants and microbes. In this project we aim at developing a high throughput antimalarial
screening protocol and at performing antimalarial screening of plants and fungi from our BIOTEC
culture collection. We have screened 942 samples from plants and 15,840 samples of microbes from
3276 genera. Of these, 37.7% of samples from plants and 7.6% from microbes exhibited positive
antimalarial activity in primary screening at concentrations less than 20 microgram/ml. Microbes that
exhibited positive antimalarial activity formed 10-20% of the species/strains tested and are streptomyces
(19%), soil fungi (17%), alkaline fungi (17%), mushrooms (13%), coelomycetes (12%) and insect fungi
(11%). Identification of active compounds from these positive samples by BIOTEC is in process. These
are, for example, Cordyceps1-2, Xylaria3, Paecelomyces4, etc. The discovery of new antimalarials or new
leads will be potentially useful for antimalarial drug development.
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การตรวจกรองสารที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อวัณโรค
ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจกรองหาสารที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อวัณโรคในหลอดทดลอง โดยใชวิธีการ
มาตรฐานในการทดสอบการดื้อยาของเชื้อวัณโรค ไดแก การทดสอบกับเชื้อสายพันธุ H37Rv ใน Bactec system และ MGIT
system รวมทั้งการผสมยาในอาหารเลี้ยงเชื้อปกติ พบวาวิธีการดังกลาวไดผลดี แตคอนขางยุงยากไมสามารถทดสอบยา
เปนปริมาณมากๆ ได ดังนั้นในระยะหลังของโครงการจึงใชวิธีการที่พัฒนาขึ้นใหม เรียกวา Microplate Alamar Blue Assay
และทดสอบกับเชื้อสายพันธุ H37Ra ซึ่งไมกอโรค พบวาวิธีการนี้สามารถทดสอบสารไดจํานวนมากขึ้น โดยใชปริมาณ
สารนอยลง และพบวาสามารถทดสอบสารไดรวมทั้งสิ้น 618 ตัวอยาง ถึงแมวาไมพบสารที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อวัณ
โรคไดที่ความเขมขน 100 μg/ml ซึ่งเปนเปาหมายหลักนั้น แตการวิจัยนี้มีประโยชนมากในแงการปรับปรุงวิธีทดสอบและ
เตรียมตัวอยาง ซึ่งจะทําใหการทดสอบสารมีอัตราเร็วมากขึ้น การทดสอบสารจํานวนตัวอยางมากขึ้นเรื่อยๆ ยอมนําไปสู
การคนพบสารตัวอยางที่นาจะนําไปสูการพัฒนายาตอไปในที่สุด
Screening for Substances with Antituberculous Activity
P. Palittapongarnpim
Department of Microbiology, Faculty of Science, Mahidol University, Rajdhevee, Bangkok 10400

The objective of this project is to screen for substances with antituberculous activity in vitro. Testing the
sensitivity of M. tuberculosis to antituberculous drugs was done in a Bactec system, MGIT system or by
incorporating drugs into conventional solid media. Although the methods are reliable, they are relatively
time-consuming, laborious and, therefore, of low throughput. In the later part of the project, a newly
developed method called Microplate Alamar Blue Assay was used to test against the avirulent H37Ra
strain. This led to a higher throughput of screening. The method also lessened the amount of substances
needed for the tests. A total of 618 samples have been tested during the study. Although none was found
to inhibit the growth of M. tuberculosis at the targeted concentration of 100 µg/ml, important experience
was gained. With improved throughput, study of more samples can be done and this would certainly lead
to the discovery of some screened compounds that have sufficient activity to justify further purification
and studies.
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โครงการหองปฏิบัติการทรัพยากรชีวภาพ
ยอดหทัย เทพธรานนท, ยุวพิน เลิศวีระวัฒน, Masahiko Isaka, ประสาท กิตตะคุปต, ปทมา พิทยขจรวุฒ,ิ
อมลยา จตุรภัทร, พนิดา พงศภาณุมาพร, รัชนีพร เจนวิถสี ุข, ศรีสุดา ตระกูลนาเลื่อมใส, อัมพร หรั่งรอด,
ชะวะนี ศิรชิ ัยวัฒน, รัชดา จันทรเพ็ญ, จักรพงศ อินทรอุดม, สุทธิชยั อินทมาตย และวาระดี วงศสวัสดิ์
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช. 73/1 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ไดทําการศึกษาสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากจุลินทรียและพืช กระบวนการศึกษาประกอบดวยการสกัด แยกสารใหบริสุทธิ์ และ
การพิสูจนโครงสรางทางเคมีดวยเทคนิคทาง spectroscopy (เชน NMR, UV, IR, MS spectrometer) ทําการทดสอบฤทธิ์
ชีวภาพของสารบริสุทธิ์ ไดแก การตานเชื้อมาลาเรีย วัณโรค เซลลมะเร็ง ไวรัส และการตานเชื้อรา นอกจากนั้นยังทําการ
สังเคราะหทางเคมีของสารกลุม trimethoprim และ pyrimethamine เพื่อนําไปทดสอบการตานเชื้อมาลาเรีย
Bioresources Research Laboratory
Y. Thebtaranonth, Y. Lerdveerawattana, M. Isaka, P. Kittakoop, P. Pittayakhajonwut, A. Jaturapat, P.
Pongphanumaporn, R. Mathonglang, S. Trakulnaleamsai, A. Rungrod, C. Sirichaiwat, R. Chanphen, C.Intaraudom, S.
Intamas and V. Vongsavat
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, NSTDA, 73/1, Rajdhevee, Bangkok 10400

Several biologically active compounds from microorganisms and plants have been isolated and
chemically identified. The chemical structures of the isolated compounds were elucidated by
spectroscopic techniques (NMR, UV, IR, MS). Biological screening for antimalarial, antitubercular,
anticancer, antiviral, and antifungal activities of these natural products was conducted. A series of
trimethoprim and pyrimethamine derivatives was synthesized and evaluated for their antimalarial
properties.
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การคัดแยกและการจัดจําแนกยีสตที่แยกไดจากแหลงวัสดุธรรมชาติในประเทศไทย
วันเชิญ โพธาเจริญ1, ศศิธร จินดามรกฎ1, Tatsuji Seki3, Hiroko Kawasaki3, มณี ตันติรุงกิจ2,
สาวิตรี ลิ่มทอง2, Takashi Nakase1 และมรกต ตันติเจริญ1
1
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช. 73/1 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
2
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
3
ICBiotec, Osaka University, Suita, Osaka 564-0000 Japan

การศึกษาและสํารวจความหลากหลายของยีสต ที่แยกจากแหลงวัสดุธรรมชาติในประเทศไทย ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2543
โดยเก็บตัวอยางชนิดตางๆ ไดแก ดอกไม (30) มอส (13) เห็ด (28) ขุยแมลง (149) ใบไม (52) และตัวอยางอื่นๆ
(19) นํามาคัดแยกยีสตไดจํานวน 356 สายพันธุ จาก 200 ตัวอยางของตัวอยางทั้งหมด 297 ตัวอยาง (67.3%) ยีสต
บริสุทธิ์เหลานี้เก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ -80°C โดยใช YM broth ผสม 10 % glycerol เปนสารตัวกลาง จากลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และชีวเคมีของยีสตจํานวน 39 สายพันธุ สามารถแบงได 31 กลุม เพื่อนําไปศึกษาในระดับโมเลกุล
ตอไป จากลําดับเบสที่บริเวณ D1/D2 บน 26S rDNA พบวายีสตจํานวน 15 สายพันธุ (51.7%) มีลําดับเบสที่แตกตางจาก
สายพันธุใกลเคียง 4 เบสขึ้นไป ซึ่งคาดวายีสตเหลานี้อาจเปนยีสตสายพันธุใหม และในจํานวนนี้มียีสต 2 สายพันธุ
(ST-3 และ ST-30) ที่มีลําดับเบสที่ตางกันเพียง 2 เบสเทานั้น จึงสันนิษฐานในเบื้องตนวา ยีสต 2 สายพันธุ ดังกลาว อาจ
เปนสายพันธุเดียวกันหรืออาจเปนสายพันธุที่มีความใกลเคียงกัน จากขอมูลที่ไดพบวายีสตในธรรมชาตินั้นมีความหลากหลาย
มากเมื่อเทียบกับยีสตในอาหารหมัก
Isolation and Identification of Yeasts from Various Natural Substrates in Thailand
W. Potacharoen1, S. Jindamorakot1, H. Kawasaki3, T. Seki 3, M. Tantirungkit2,
S. Limtong2, T. Nakase1 and M. Tanticharoen1
1
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, NSTDA, 73/1 Rajdhevee, Bangkok 10400
2
Department of Microbiology, Faculty of Science, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900
3
ICBiotec, Osaka University, Suita, Osaka 564-0000, Japan

A study of yeast diversity in the natural environment of Thailand started on November 2000. Threehundred and fifty-six strains of yeast were isolated from 200 of a total of 297 samples (67.3%) The
samples were of flowers (30), mosses (13), mushrooms (28), insect frasses (149), plant leaves (52) and
miscellaneous ones (19). After purification by a conventional streaking technique, the yeasts were
preserved at – 80°C suspended in YM broth supplemented with 10% glycerol (w/v) as a cryoprotective
agent. Thirty-nine of these yeast strains were studied taxonomically. These yeasts were classified into 31
groups based on morphological, physiological and biochemical characteristics. Sequences of the D1/D2
domain of the 26S rDNA gene of the representative strains of these groups were determined and
analyzed phylogenetically. Sequences of 15 strains of yeasts differed from the most closely related
species by 4 bases or more, could not be identified as any known species and are considered to represent
new species. Among these strains, two (ST-3 and ST-30) were assumed to be the same or sister species
because two bases were different between them. It is suggested that the species diversity of yeasts is
richer in the natural environment than in fermented foods and related materials.
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การคัดแยกราเพื่อหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและความสามารถในการยอยสลายลิกนิน
จากปาในประเทศไทย
สมศักดิ์ ศิวิชัย, ประเสริฐ ศรีกิติกลุ ชัย, อิวาน เบนจามิน กาเรธ โจนส และวันเชิญ โพธาเจริญ
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ, สวทช. 73/1 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

การเก็บและคัดแยกตัวอยางราเพื่อใหไดสายพันธุที่บริสุทธิ์สําหรับโครงการตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และสนับสนุน
งานวิจัย สําหรับนักวิจัยภายในศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ซึ่งราในกลุมเปาหมายมีความสามารถใน
การผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และมีเอนไซมยอยสลายลิกโนเซลลูโลสที่สามารถยอยสลายลิกนินไดราจํานวน 465
สายพันธุ ซึ่งคัดแยกจากวัสดุธรรมชาติตามภาคตาง ๆ ของประเทศไทย สามารถแบงเปนเปอรเซ็นตไดดังนี้ คือ ภาคใต 76%
ภาคตะวันตก 3% ภาคอีสาน 2% ภาคเหนือ 17% และภาคกลาง 2% การจัดจําแนกราใชรูปรางลักษณะของเสนใย สปอร
และลักษณะของโคโลนีของราเปนเกณฑ ราที่คัดแยกไดทั้งหมดสามารถแบงเปนราในกลุมแอสโคไมซีส 71% กลุมเห็ด 19%
และกลุมไมโตสปอริก 10% ราในกลุมไซลาเรียจํานวน 51 สายพันธุ ไดทําการทดสอบหาเอนไซมยอยสลายลิกนิน
โดยทดสอบกับสับสเตรท 4 ชนิด คือ โพลีอาร 478 เอบีทีเอส กรดแทนนิค และกรดแกลลิค ซึ่งใชในการทดสอบเอนไซม
แลคเคส และเอนไซมเปอรออกซิเดส พบวาบนเอบีทีเอสใหผลโพสิทีฟ 94% กรดแกลลิคใหผลโพสิทีฟ 43% กรดแทนนิค
ใหผลโพสิทีฟ 24% และโพลีอาร 478 ใหผลโพสิทีฟ 24%
Isolation of Fungi for Bioactive Compounds Screening and Lignin Degrading
from Thai Forest
S. Sivichai, P. Srikitikulchia, E.B. Gareth Jones and W. Potacharoen
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, NSTDA, 73/1, Rajdhevee, Bangkok 10400

The main purpose of the project is to collect and isolate fungi into axenic culture for the BIOTEC
screening programme and to maintain isolates for support of other in-house research activities. The
groups of fungi targeted for isolation have been shown to be good producers of bioactive compounds and
of lignocellulose degrading enzymes. Four hundred and sixty-five fungal cultures were collected and
isolated from various part of Thailand have been preserved in the BIOTEC Culture Collection. The
percentage of fungi isolated from various parts of Thailand were: south 76%, west 3%, northeast 2% and
central 2%. Morphological characteristics, colony appearance and spore formation initially identified
cultures. Isolates included Ascomycete 71%, Basidiomycete 19% and Mitosporic fungi 10%. Fivety one
isolated of Xylariales used to screen ligninolytic enzymes on 4 substrates, Poly R-478, ABTS, Tannic
acid and Gallic acid show of laccase and peroxidase activity. The culture show 94% positive on ABTS,
43% positive on Gallic acid, 37% positive on Tannic acid and 24% positive on Poly R-478.
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การเก็บรวบรวมและแยกเชื้อราจากไลเคนเพื่อตรวจสอบหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
สมศักดิ์ ศิวิชัย และวีระ ศรีอนิ ทรสุทธิ
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช. 73/1 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ตัวอยางไลเคนมากกวา 1,250 ตัวอยาง ถูกเก็บจากอุทยานแหงชาติตางๆ ในประเทศไทย โดยแบงเปนไลเคนในกลุม
ครัสโตส 80% กลุมโฟลิโอส 10% กลุมฟรุติโคส 5% และกลุมอื่นๆ 3% และสามารถจําแนกตามหลักอนุกรมวิธานไดเปน
3 ลําดับ 14 วงศ 34 สกุล และกวา 150 ชนิด นอกจากนี้ไมสามารถจําแนกชนิดได 3% จากตัวอยางทั้งหมด เมื่อทําการ
แยกราจากสวนสืบพันธุของไลเคนดวยวิธีการปลดปลอยสปอร
และคัดแยกใหไดเชื้อราที่บริสุทธิ์ในอาหารเลี้ยงเชื้อแลว
สามารถแยกไดมากกวา 270 สายพันธ และเก็บรวบรวมไว ที่ศูนยเก็บรักษาเชื้อจุลินทรียของศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ เพื่อทําการตรวจสอบหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพตอไป
Collection and Isolation of Lichen Fungi for the Bioresources Screening Programme
S. Sivichai and V. Sri-indtrasutdhi
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, NSTDA, 73/1, Rajdhevee, Bangkok 10400

Over 1250 collections of lichens were made from various sites in national parks of Thailand. These
included crustose (80%), foliose (10%), fruticose (5%) and other groups (3%). All of these samples were
classified into 3 orders, 14 families, 34 genera and over 150 species (97%), while others (3%) were
unidentified. All mature samples were isolated from sexual stages by the discharge spores technique to
pure culture. More than 270 isolations were made and have been deposited in the BIOTEC culture
collection. The continued study of lichens in Thailand will surely provide a high number of novel lichen
species, which can yield a high number and high diversity of cultures for BIOTEC in-house research
activities.

บทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 5
8-11 ตุลาคม 2544 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

274

การตรวจกรองหาสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพของราเอนโดไฟทในตนพืชสมุนไพรไทย
วิทยา มีวุฒิสม1, นงลักษณ ศรีอุบลมาศ2, สุเทพ ไวยครุฑธา1 และนิจศิริ เรืองรังษี3
1
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400
2
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
3
ภาควิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330

เก็บกิ่งไมและใบไมที่ไมมีรอยโรคของพืชสมุนไพร 82 ชนิด จากปาในจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี เชียงใหม และสงขลา
นํามาทําใหพื้นผิวปราศจากเชื้อและเพาะบน water agar ที่ 25oC แยกราที่งอกจากเนื้อเยื่อพืชโดยใชเทคนิค hyphal tipping
และเพาะลงบน potato dextrose agar เพาะเลี้ยงราเอนโดไฟทที่แยกได 415 isolates ลงใน malt Czapek broth และ
yeast extract sucrose broth นาน 21 วัน สกัดสารจากน้ําหมักเชื้อโดยใช dichloromethane และสกัดสารจากเสนใยราโดยใช
dicloromethane:methanol (1:1) ทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดดวยวิธี microtitre broth assay พบราเอนโดไฟทที่มีฤทธิ์ตาน
S. aureus, E. faecalis, B. subtilis, E. coli, P. aeruginosa, C. albicans และ T. mentagrophytes จํานวน 205, 110, 300,
39, 4, 71 และ 299 isolates ตามลําดับ ฤทธิ์ตานจุลินทรียเหลานี้พบในสารสกัดที่ไดจากน้ําหมักเชื้อเปนสวนใหญ
การทดสอบสารสกัดดวยวิธี microplate Alamar blue assay พบราเอนโดไฟทที่มีฤทธิ์ตานเชื้อวัณโรค M. tuberculosis
H37Ra จํานวน 100 isolates การทดสอบสารสกัดดวยวิธี lactate dehydrogenase assay และ microdilution radioisotope
technique พบราเอนโดไฟทที่มีฤทธิ์ตานเชื้อมาลาเรีย Plasmodium falciparum K1 จํานวน 6 isolates การทดสอบดวยวิธี
microtitre colorimetric assay พบราเอนโดไฟท 41 isolates มีฤทธิ์ตานไวรัสกอโรคเริม (HSV-Type1) และการทดสอบ
สารสกัดดวยวิธี colorimetric cytotoxicity assay พบราเอนโดไฟท 70 isolates มีฤทธิ์ยับยั้ง KB cell line, 57 isolates
มีฤทธิ์ยับยั้ง BC cell line และ 84 isolates มีความเปนพิษตอเซลลปกติ (vero cell) การศึกษานี้แสดงใหเห็นวาพืช
ในประเทศไทยมีราเอนโดไฟทเจริญอยูภายในเปนจํานวนมาก และราสวนใหญสรางสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ จึงควรสนับสนุน
ใหมีการศึกษาเพื่อใหเกิดประโยชนตอไป
Screening for Bioactive Metabolites from Endophytic Fungi of Thai Medicinal Plants
V. Meevootisom1, N. Sriubolmas2, S. Wiyakrutta1 and N. Ruengrungsi3
Department of Microbiology, Faculty of Science, Mahidol University, Rajdhevee, Bangkok 10400
2
Department of Microbiology, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University,
Pathumwan, Bangkok 10330
3
Department of Pharmacogsy, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University,
Pathumwan, Bangkok 10330

1

Healthy leaves and limbs were collected from 82 species of medicinal plants from forests in 4 different
geographical areas. Endophytic fungi were isolated from surface-sterilized plant specimens by a hyphal
tipping technique. The isolated fungi collected were cultivated in malt Czapek broth and yeast extract
sucrose broth for 21 days. Secondary metabolites in the culture broth and mycelium were extracted with
dichloromethane and dichloromethane:methanol (1:1), respectively. The crude extracts were subjected to
bioactivity screening. Microtitre broth assay showed that 205, 110, 300, 39, 4, 71 and 299 isolates were
active against S. aureus, E. faecalis, B. subtilis, E. coli, P. aeruginosa, C. albicans and T.
mentagrophytes, respectively. These antimicrobial activities were found mostly in crude extracts from
the culture broth. Anti-M. tuberculosis H37Ra activity was found in 100 isolates using microplate
Alamar blue assay. Six isolates were found to be active against Plasmodium falciparum K1 in lactate
dehydrogenase assay and microdilution radioisotope technique. By colorimetric cytotoxicity assay, 70,
57 and 84 isolates showed activities against a KB cell line, a BC cell line and vero cell, respectively.
This study demonstrated that Thai plants harbor diverse fungal endophytes and most exhibited
bioactivities. More research on these fungi should be encouraged in order to find sustainable uses of this
valuable national bioresource.
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สารออกฤทธิท์ างชีวภาพจากราเอนโดไฟทของพืชสมุนไพรไทย
วัฒนา พันธุพืช (นักศึกษา), สุเทพ ไวยครุฑธา (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

การแยกราเอนโดไฟทจากพืชสมุนไพรไทยจํานวน 34 ชนิด 25 วงศ และนํา 132 isolates เพาะเลี้ยงในอาหาร 2 ชนิด คือ
Malt Czapek broth (MCz) และ Yeast extract sucrose broth (YES) เปนเวลา 3 สัปดาห สกัดสวนอาหารเหลวดวย
dichloromethane และสวนเสนใยดวย dichloromethane : methanol (1:1) นําสารสกัดทดสอบฤทธิ์ตานจุลินทรียดวยวิธี
microdilution assay พบราเอนโดไฟทที่มีฤทธิ์ตานจุลินทรียเมื่อเพาะเลี้ยงใน MCz และ YES ตามลําดับดังนี้ พบฤทธิ์
ตานเชื้อ Staphylococcus aureus จํานวน 46 isolates เทากัน ฤทธิ์ตานเชื้อ Enterococcus faecalis จํานวน 40 และ 44
isolates ฤทธิ์ตานเชื้อ Bacillus subtilis จํานวน 94 และ 92 isolates ฤทธิ์ตานเชื้อ Escherichia coli จํานวน 8 และ 11
isolates ฤทธิ์ตานเชื้อ Pseudomonas aeruginosa จํานวน 3 isolates เทากัน ฤทธิ์ตานเชื้อ Candida albicans จํานวน 26 และ
19 isolates และฤทธิ์ตานเชื้อรา Trichophyton mentagrophytes จํานวน 63 และ 72 isolates ฤทธิ์ตานเชื้อ Mycobacterium
tuberculosis จํานวน 33 และ 36 isolates (MIC ของสารสกัดมีคา 500 ไมโครกรัม/มล.) ฤทธิ์ตานเชื้อมาลาเรีย
Plasmodium falciparum จํานวน 29 และ 39 isolates (MIC ของสารสกัดมีคา 500 ไมโครกรัม/มล.) พบวาสารสกัดที่
มาจากอาหารเหลวใหฤทธิ์ตานจุลินทรียมากกวาสารสกัดที่ไดจากเสนใย การศึกษาลําดับเบสในบางสวนของ 18S rRNA gene
ของราเอนโดไฟทที่คัดเลือกมา 3 isolates พบวามีความแตกตางจากราที่มีอยูในฐานขอมูล GenBank
Bioactive Compounds from Endophytic Fungi of Thai Medicinal Plants
P. Wattana (Graduate Student), V. Suthep (Thesis Advisor)
Department of Microbiology, Faculty of Science, Mahidol University, Rajdhevee, Bangkok 10400

Endophytic fungi were isolated from 34 samples of Thai medicinal plant species in 25 families. A total
of 123 isolates were grown in Malt Czapex broth (MCz) and Yeast extract sucrose broth (YES) for 3
weeks. The culture broth and mycelium were extracted with dichloromethane and dichloromethane:
methanol (1:1), respectively. The crude extracts were subjected to screening for antimicrobial activities
using a microdilution assay. Activities against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa
were found in 46 and 3 isolates grown in both media, respectively. Activities against Enterococcus
faecalis, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Candida albicans, and Trichophyton mentagrophytes were
found in 40 and 44, 94 and 92, 8 and 11, 26 and 19, 63 and 72 endophytic fungi isolates grown in MCz
and YES, respectively. Activity against Mycobacterium tuberculosis was found in 33 and 36 isolates at a
MIC of 500 μg/ml. Activity against the malarial parasite Plasmodium falciparum was found in 29 and 39
isolates at a MIC of 500 μg/ml. Antimicrobial activities were found mostly in crude extracts from culture
broth. It was found that partial sequences of 18S rRNA genes from 3 selected isolates were different
from those in the current GenBank database.
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ผลกระทบของสารกําจัดแมลงศัตรูพืชที่มีตอกิจกรรมของจุลินทรียดิน
และลักษณะสมบัติของดินเกษตรกรรม
ประพนธ โมพันดุง (นักศึกษา), พัชรี แสนจันทร (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง ขอนแกน 40002

การทดลองใสสารกําจัดแมลงศัตรูพืชใหกับดิน 3 ชนิด คือ ดินทราย (ชุดดินน้ําพอง) ดินรวน (ชุดดินโคราช) และ
ดินเหนียว (ชุดดินราชบุรี) สารกําจัดแมลงที่ใชทดลองมี 3 กลุม คือ กลุม organophosphate ไดแก monocrotophos,
metamidophos, methyl parathion, mevinphos และ dimethoate กลุม carbamates ไดแก methomyl, carbaryl, carbofuran,
BPMC [2-(1-methylpropyl) phenylmethylcarbamate] และ isoprocarb และกลุม organochlorines ไดแก endosulfan,
heptachlor และ chlordane สารแตละชนิดใสในอัตราที่ฉลากแนะนํา (1X) และสองเทาของฉลากแนะนํา (2X) ใหแกดินทดลอง
ที่ไดรับสารอาหาร alanine เทากันทุกตํารับ โดยบมดินทดลองในสภาพความชื้น 2 แบบ คือ แบบมีออกซิเจน (aerobic หรือ แบบ
ดินไร) และแบบน้ําขัง (submerged หรือ แบบดินนา) บมดินนาน 3-4 สัปดาห และวัดกิจกรรมของจุลินทรียดิน CO2, NH4+,
available P, SO4-2, Cl-, pH และ EC ในดินทดลองนี้ไดใส alanine เปนสารอาหารที่มีคา C : N ต่ํามากจึงทําใหพลวัตของระบบ
ดินนี้ไมใชธรรมชาติ พบวาการบมดินในสภาพที่มีออกซิเจน และในสภาพน้ําขังดวยสารแตละชนิดในกลุมออรกาโนฟอสเฟต
คารบาเมต และออรกาโนคลอรีน ในอัตรา 1X และ 2X จะไมมีผลกระทบตอกิจกรรมของจุลินทรียดินในดินรวนและดินเหนียว
ยกเวน metamidophos อัตรา 1X และ 2X, dimethoate อัตรา 2X, BPMC อัตรา 1X และ 2X, chlodane อัตรา 1X และ 2X,
carbaryl อัตรา 1X และ 2X และ carbofuran อัตรา 1X และ 2X
Insecticide Impact on Microbial Activity and Characteristics of Arable Soils
P. Mopandung (Graduate Student), P. Saenjan (Thesis Advisor)
Department of Agricultural Resources and Environment, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University,
Muang District, Khon Kaen 40002

A series of laboratory experiments was conducted using Nampong sandy soil, Korat loamy soil and
Ratchaburi clayey soil to determine the impact of insecticides on soil microbial activity and chemical
characteristics. Insecticides comprised three groups: the organophosphates (monocrotophos,
metamidophos, methyl parathion, mevinphos and dimethoate), carbamates (methomyl, carbaryl,
carbofuran, BPMC [2-(1-methylpropyl) phenylmethylcarbamate] and isoprocarb), and the
organochlorines (endosulfan, heptachlor and chlodane). Each insecticide was applied to tho soil
according to its recommended dose (1X) and double its recommended dose (2X). All of the soil samples
received the same amount of alanine as added substrate and were incubated for 3 to 4 weeks at 40 °C
under aerobic conditions and submerged conditions. After incubation, microbial activity (evaluated by
determining CO2), NH4+, available P, SO4-2, Cl-, pH and EC in each sample were analyzed. The results
showed that the addition of organophosphates, carbamates or organochlorines at 1X or 2X doses had no
impact on soil microbial activity in loamy and clayey soils, except for metamidophos (1X and 2X),
dimethoate (2X), BPMC (1X and 2X), chlodane (1X and 2X), carbaryl (1X and 2X) and carbofuran (1X
and 2X).
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ความเปนพิษของเมนทอล ไทมอล และน้ํามันสะเดา
ตอไรศัตรูผึ้ง Tropilaelaps clareae และสวนตกคางในน้ําผึ้ง
ปยรัตน นาควิโรจน1,2 (อาจารย), สิริวฒ
ั น วงษศิร2ิ (อาจารยที่ปรึกษา), สุรพล วิเศษสรรค3 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ที่อยูปจจุบัน: โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎรสุราษฎรธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.เมือง สุราษฎรธานี 84100
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
3
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ศึกษาความเปนพิษของเมนทอล ไทมอล และน้ํามันสะเดาตอไรศัตรูผึ้ง Tropilaelaps clareae ในหองปฏิบัติการ โดยวิธี
วางใหสารระเหย และประเมินคาความเปนพิษในรูปของ LC50 ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ดวยโปรแกรมการวิเคราะหโปรบิท
พบวาคา LC50 (24 ชั่วโมง) ของเมนทอล ไทมอล และน้ํามันสะเดาเทากับ 4.72, 1.23 และ 1.37 ppm ตามลําดับ ศึกษา
ประสิทธิภาพของ เมนทอล ไทมอล และน้ํามันสะเดา ในการปองกันกําจัดไร T. clareae ในรังผึ้งพันธุ Apis mellifera
ประกอบดวย 5 การทดลอง คือ เมนทอล 50 กรัม (วางระเหยในรัง) ไทมอล 15 กรัม (วางระเหยในรัง) น้ํามันสะเดา 20%
(ยกคอนผึ้งขึ้นฉีด) และกลุมควบคุม ผลการทดลองพบวาเมนทอลใชไดผลนอยกวาไทมอล และน้ํามันสะเดา ซึ่งมีคาเฉลี่ย
เปอรเซ็นตที่ไรเขาทําลายตัวออนและดักแดผึ้งสัปดาหสุดทายของการทดลองเทากับ 29.0, 23.8 และ 18.1% ตามลําดับ
โดยมีความแตกตางกับกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ในสัปดาหที่ 0-3 ของการทดลอง ศึกษาสวนตกคางในน้ําผึ้ง
พบวาเมนทอล ไทมอล และ Azadirachtin (ในน้ํามันสะเดา) ตกคางในน้ําผึ้งโดยเฉลี่ย 7.56, 5.72 และ 0.16 ppm
ตามลําดับ
Toxicity of Menthol, Thymol and Neem Oil to the Bee Mite, Tropilaelaps clareae,
and Their Residues in Honey
P. Nakawiroat1,2 (Lecturer), S. Wongsiri2 (Thesis Advisor), S. Visetson3 (Thesis Co-advisor)
Present Address: Suratthani Campus, Prince of Songkla University, Muang District, Suratthani 84100
2
Department of Biology, Faculty of science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330
3
Department of Zoology, Faculty of science, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

1

The toxicities of menthol, thymol and neem oil to the bee mite (Tropilaelaps clareae) were investigated
using an inhalation method in the laboratory. The LC50 values were evaluated and analysed by a probit
program. The LC50 (24 hours) of menthol, thymol, and neem oil were 4.72, 1.23 and 1.37 ppm
respectively. The efficiency of menthol, thymol and neem oil for control of the bee mite (T. clareae)
were examined in Apis mellifera hives. Experiments comprised five treatments: menthol, 50 grams
(inhalation); thymol, 15 grams (inhalation); neem oil, 20% (spraying each frame); emulsifier and water
(spraying each frame); and a control group (no treatment). The combined larval and pupal percent
mortalities caused by the bee mite were 29.0%, 23.8% and 18.1% for menthol, thymol and neem oil,
respectively. These results show that menthol is less effective for controlling T. clareae than thymol and
neem oil, and all show significant differences from the control group (P<0.05). Menthol, thymol, and
Azadirachtin (in neem oil) residues in honey were 7.56, 5.72 and 0.16 ppm, respectively.
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การเก็บรักษาและขยายพันธุกลวยหิน (Musa sapientum Linn.) โดยวิธีเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ
นรารัตน พรหมศร (นักศึกษา), คํานูณ กาญจนภูมิ (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ สงขลา 90112

กลวยหิน (Musa sapientum Linn.) อยูในกลุมจีโนม ABB เปนพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ในเขตอําเภอบันนังสตา
จังหวัดยะลา การขยายพันธุโดยวิธีดั้งเดิมมักใชหนอ ซึ่งจะมีขอจํากัดคือ มีการแพรกระจายของ ดวง ไสเดือนฝอย ทําใหได
จํานวนนอยไมเพียงพอกับความตองการ จึงไดนําเทคนิคทางดานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาแกปญหาดังกลาว ซึ่งสามารถ
เก็บรักษาชิ้นสวนและขยายพันธุกลวยหิน
โดยใชชิ้นสวนตายอดของหนอมาเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะหรวมกับการใช
สารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุมไซโทไคนินเพื่อกระตุนใหเกิดตนจํานวนมาก กลวยหินโดยปกติจะไมมีเมล็ด และมักเก็บ
ในแปลงปลูกซึ่งตองการเนื้อที่และแรงงานมากเนื่องจากเปนพืชที่มีขนาดใหญ และยังมีการแพรกระจายของศัตรูพืชและโรค
ซึ่งเสี่ยงตอการสูญพันธุ โดยปกติในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะตองมีการยายเลี้ยงตนพืชสูอาหารใหมซึ่งเปนการสิ้นเปลืองเวลา
แรงงาน รวมถึงการเสี่ยงตอการเกิดการกลายพันธุในหลอดทดลองขึ้นได จึงไดมีการเก็บรักษาชิ้นสวนไวในขวดทดลอง
โดยใชชิ้นสวนปลายยอดสําหรับการเก็บรักษาเปนระยะเวลานาน การเก็บรักษาชิ้นสวนกลวยหินในงานวิจัยนี้มี 2 วิธี ไดแก
การใชสารละลายน้ําตาลชนิดตางๆ และการใชกรดแอบซิสซิค แลวทําการดูดความชื้นจากชิ้นสวนปลายยอดดวยซิลิกาเจล
การทําใหตนกลวยเติบโตชาลงจะสามารถเอาชนะปญหาการสูญพันธุของกลวยหินและเปนการลดงานลงได ยิ่งไปกวานั้นยัง
สามารถใชเปนแนวทางในการเก็บรักษาพืชชนิดอื่นตอไปได
Preservation and Micropropagation of Kluai Hin (Musa sapientum Linn.)
N. Promsorn (Graduate Student), K. Kanchanapoom (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hadyai, Songkhla 90112

Kluai Hin (Musa sapientum Linn.) is in the ABB genome group. It is an important economic crop in
Bunnangsata district, Yala province. Conventional propagation is by sucker division but this method is
limited by damage, caused by weevils, nematodes and fungal pathogens, and the low number of suckers,
which is insufficient for demand. Tissue culture techniques have been used to overcome this problem and
it has several advantages for preservation and multiplication. Micropropagation of Kluai Hin can be
performed by culturing meristem explants of suckers on media with different cytokinins to activate
multiplication of shoots. Since Kluai Hin do not normally set seed, they are often conserved in field gene
banks, which requires a lot of space and are labour intensive due to the large size of these plants. In
addition, exposure to pests and diseases cause a constant risk of loss. In general, plants raised by tissue
culture techniques must be transferred to new media for subculture and this process is a time-consuming
process. The establishment of in vitro collection consisting of shoot cultures started from meristems is an
attractive alternative for long-term preservation. Preservation of Kluai Hin in this research consists of 2
methods, the first method is treatment with solutions of different sugar concentrations and the second
method is treatment with abscisic acid. The water content of such shoots was desiccated in the presence
of silica gel. The slow-down of growth would simultaneously overcome the problem of loss and reduce
the workload. Moreover, this technique may be applied for preservation of other plants.
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การจัดการขอมูลจุลินทรียของหองปฏิบัติการเก็บรักษาจุลินทรีย
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
วันเชิญ โพธาเจริญ1, สุวนีย ชุณหเมธา1, นธี แซล2ี้ , วรุตร จิวะมาวิน2 และสราวุฒิ สายแดงคํา1
1
หองปฏิบัตกิ ารเก็บรักษาสายพันธุจ ุลนิ ทรีย ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช. 73/1 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400
2
ฝายพัฒนาโปรแกรมฐานขอมูลสําหรับงานวิจัย ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช. 73/1 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หองปฏิบัติการเก็บรักษาสายพันธุจุลินทรียจัดตั้งขึ้นเมื่อป 2539 เพื่อทําหนาที่รวบรวมและเก็บรักษาสายพันธุจุลินทรีย
รวมถึงขอมูลของจุลินทรียเพื่อนํามาใชประโยชนในการศึกษาวิจัยและพัฒนาฐานขอมูลจุลินทรียที่พบในประเทศไทย
โปรแกรมการจัดการขอมูลจุลินทรีย คือ BCC Inventory Program ซึ่งพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของโปรแกรม Microsoft Access
ปจจุบันมีจุลินทรียเก็บรักษาจํานวนทั้งสิ้น 9,099 ตัวอยาง ประกอบดวย เชื้อรา (7,057) แบคทีเรีย (1,543) ยีสต (271)
และสาหราย (228) ในจํานวนนี้มีราแมลง (Insect fungi) ซึ่งเปนเปาหมายของการเก็บรักษาจุลินทรีย ศช. จํานวน 1,643
ตัวอยาง จุลินทรียที่เปนสายพันธุใหมที่พบในประเทศไทยมี 24 สายพันธุ การใหบริการจุลินทรียเพื่องานสอนและวิจัยจํานวน
5,147 ตัวอยาง สําหรับนักวิจัยภายในและภายนอก จุลินทรียที่ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพมีจํานวน 619 ตัวอยาง หรือ
ประมาณ 12% ของเชื้อที่สงทดสอบ นอกจากขอมูลหลักที่แสดงผลไดอยางรวดเร็วแลว ยังแสดงรายละเอียดตางๆ ของขอมูล
เชื้อ เชน การคัดเลือกเชื้อมาเผยแพรในรูปแบบแคตาลอกและเอกสารอางอิงที่เกี่ยวกับเชื้อ ภาพถายของเชื้อบนอาหาร และ
ตําแหนงของหลอดเชื้อที่เก็บโดยวิธีการตางๆ ซึ่งโปรแกรมดังกลาวจะชวยใหการคนหาหลอดเชื้อเปนไปไดอยางรวดเร็วและ
แมนยํา
Microbial Database Management of the BIOTEC Culture Collection
W. Pothacharoen1, S. Chunhametha1, N. Saelee2, W. Chivamavin2 and S. Saidaengkham1
1
BIOTEC Culture Collection, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, NSTDA,
73/1, Rajdhevee, Bangkok 10400
2
Microbial Database Management Team, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, NSTDA,
73/1, Rajdhevee, Bangkok 10400

The BIOTEC Culture Collection (BCC) was established in 1996. The principle objectives of the
collection are to collect and preserve microbial cultures in Thailand and keep microbial data for research
activity and database development. The BCC Inventory Program was designed and developed based on
the Microsoft Access Program. At present, the collection holds 9,099 cultures of fungi (7,051), bacteria
(1,543), yeast (271) and algae (228). Among these, the highest number of cultures of any fungal group
was insect fungi (1,643), the target organism of BCC. New species found in Thailand comprise 24
strains. Cultures (5,147 samples) were provided for in-house researchers and others for research and
teaching. The collection includes strains (619 or 12% of the strains tested) producing bioactive
compounds. Furthermore, more details of microbial data can be retrieved as support data, such as
cataloging, reference or publications relating to the strains, colony pictures, methods and position of
preserved culture. The BCC Inventory Program made it easy and precise for searching for microbial data.
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การวิจัยเพื่อแผนแมบทการอนุรักษพรรณปลาของจังหวัดแมฮองสอน
ในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ชวลิต วิทยานนท1 และเอกพจน เจริญศิริวงศธนา
1
สถาบันพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาสัตวน้ํา กรมประมง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2
สถานีประมงน้าํ จืดจังหวัดแมฮองสอน กรมประมง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การสํารวจพื้นที่เปาหมายที่มีศักยภาพในการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เกี่ยวของกับพรรณปลา 6 แหง ในจังหวัดแมฮองสอน และ
การใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพของปลาในหมูบาน 5 แหง พบวาหมูบานหวยเดื่อ เปนหมูบานที่มี
กิจกรรมการประมงมากที่สุด มีการใชเครื่องมือจับปลาถึง 5 วิธี สวนหมูบานหวยฮี้ อําเภอเมือง เปนหมูบานที่มีกิจกรรม
ประมงนอยที่สุด หมูบานหวยเดื่อ และแมยวมหลวง อําเภอขุนยวม เปนหมูบานที่ประชาชนมีสวนรวมและจัดตั้งองคกรในการ
อนุรักษพันธุสัตวน้ํา การสํารวจชนิดปลาครั้งนี้ไดพบปลารวม 31 ชนิด สวนมากอยูในวงศปลาตะเพียน สรอย (Cyprinidae)
พบ 17 ชนิด และวงศปลาคอ (Balitoridae) พบ 7 ชนิด ในการดําสํารวจเพื่อทดสอบศักยภาพในการสงเสริมเปนกิจกรรม
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไดทําในแหลงทองเที่ยว 4 แหง พบวาชวงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการดําน้ํา คือ ชวงเดือน
เมษายน - พฤษภาคม แตพบปลานอยชนิดมาก กิจกรรมตอไปที่จะดําเนินการ คือ การเตรียมความพรอมในการมีสวนรวม
ของชุมชนดานการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
การผลิตสื่อหรือนิทรรศการยอยเรื่องเกี่ยวกับพรรณปลาที่พบใน
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญ และการสํารวจเพิ่มเติมถึงศักยภาพในการทองเที่ยวที่ไมสงผลกระทบตอถิ่นอาศัยของปลาถ้ํา สวน
หนึ่งของผลการวิจัยโครงการนี้มีแนวโนมในการพบปลาชนิดใหมอยางนอย 4 ชนิด อยูในสกุล Schistura (วงศ Balitoridae)
และ Oreoglanis (วงศปลาแค Sisoridae) และไดจัดพิมพเอกสารวิชาการเกี่ยวกับความหลากชนิดของปลาที่พบในลุมน้ํา
สาละวินของประเทศไทย 2 ฉบับ
Potential Use of Fish Biodiversity for Ecotourism and Fish Conservation
in Maehongson Province
C. Vidthayanon1 and E. Charoensiriwongthana2
Museum and Aquarium Division, Department of Fisheries, Chatuchak, Bangkok 10900
2
Inland Fisheries Research Mae Hong Son Station, Department of Fisheries, Chatuchak, Bangkok 10900
1

The fish diversity in Maehongson Province was studied in order to determine its potential for ecotourism
activities. The survey was conducted in six tourist attraction areas as well as in five villages to determine
their utilization of fish resources. Huai Duea of Muang District has the most intensive fishing activity
whereas Huai Hee has the least. Two communities have participatory conservation activities, Huai Duea,
and Mae Yuam Luang of Khum Yuam District. During the duration of this research project, 31 fish
species, mainly cyprinids (17 species) and loaches (Balitoridae, 7 species) were encountered. A fishwatching dive was trialled at four tourism points and suitable conditions were found to occur from late
April to early May, but very few fishes were seen. Future activities are planned to induce and prepare
more target areas for participatory research and conservation, to prepare media on fish diversity in fish
relevant tourism points and to assess the conservation of cave fish areas based on ecotourism. This
project has resulted in the potential discovery of four new fish species (two Schistura spp., Balitoridae;
and two Oreoglanis spp., Sisoridae, catfish) and the publication of two papers on fish diversity in the
Salween River basin.
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การสํารวจชนิดของนกและพัฒนาศักยภาพของชุมชนตัวอยาง
เพื่อการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ จังหวัดแมฮองสอน
นริทธิ์ สีตะสุวรรณ1, สิริวดี ชมเดช1 และทศพล สุภาหาญ2
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202
2
วิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50200

การสํารวจความหลากหลายชนิดของนกบริเวณหมูบาน 4 แหง คือ บานหวยฮี้ บานหวยเสือเฒา และบานหวยผา อําเภอเมือง
จังหวัดแมฮองสอน และบานถ้ําลอด อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ตั้งแตเดือนมกราคม - ธันวาคม 2541 พบนก
บริเวณหมูบานทั้ง 4 แหง 49 วงศ รวม 264 ชนิด คือ บานหวยฮี้ 202 ชนิด บานหวยเสือเฒา 142 ชนิด บานหวยผา
70 ชนิด และบานถ้ําลอด 153 ชนิด เปนนกที่พบในพื้นที่ทั้ง 4 แหง 23 วงศ 39 ชนิด นกชนิดที่เดนในทุกแหง คือ
นกปรอดเหลืองหัวจุก และนกปรอดหัวโขน ที่บานถ้ําลอด นกชนิดเดนอีกชนิด คือ นกนางแอนตะโพกขาวหางแฉก และได
บันทึกชื่อนกจากภาษาของชนเผา คือ ภาษาไต 93 ชื่อ ปกาเกอะญอ 92 ชื่อ และกะเหรี่ยงแดง 52 ชื่อ บันทึกความเชื่อของ
ชนเผาที่เกี่ยวกับนกซึ่งแตกตางกัน คือ บานหวยฮี้เปนชนเผาปกาเกอะญอ บานหวยเสือเฒาเปนกะเหรี่ยงแดง บานหวยผา
และบานถ้ําลอดเปนไทยใหญ ไดฝกอบรมผูชวยวิจัยซึ่งเปนบุคลากรในทองที่ เพื่อเปนวิทยากรในการอบรมการดูนกแก
เยาวชนของหมูบาน ที่บานหวยฮี้ และบานถ้ําลอด สําหรับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และไดประชุมระดมความคิดจากกลุม
ตาง ๆ ของหมูบาน ซึ่งทุกแหงอยากสงเสริมกิจกรรมดูนกและตั้งกลุมของหมูบานเพื่อจัดการการทองเที่ยวตอไป
A Bird Survey and the Potential Development of Model Communities
for Ecotourism in Mae Hong Son Province
1

N. Sitasuwan1, S. Chomdej1 and T. Suphahan2
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202
2
Chiang Mai Physical Education College, Muang District, Chiang Mai 50200

A survey of bird diversity was carried out in the areas around four rural communities in Mae Hong Son
Province: Ban Huay He, Ban Huay Pha and Ban Huay Sue Thau in Muang District, and Ban Tham Lod
in Pang Ma Pha District from January to December 1998. 264 bird species in 49 families were recorded:
Ban Huay He, 202; Ban Huay Pha, 70; Ban Huay Sue Thau, 142; Ban Tham Lod, 153 species. The
common bird species in the observed areas comprised 39 species in 23 families. The dominant species in
all areas were the black-crested bulbul (Pycnonotus melanicterus) and the red-whiskered bulbul
(Pycnonotus jocosus). At Ban Tham Lod, the dominant species was the Pacific swift (Apus pacificus).
The common names of the birds in three tribal languages were recorded: 93 names in Tai, 92 in Karen
and 52 in Red Karen. The traditional beliefs and myths of the three tribes with regard to the birds, were
also
recorded.
As
part
of
the
Ecotourism
program,
training
in ‘Bird-watching’ was imparted to volunteers from local communities and students at Ban Huay He and
Ban Tham Lod, to prepare them to be future guides and trainers.
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การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ยศ สันตสมบัติ
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202

งานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวางแผนเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเปนความคิดริเริ่มของจังหวัดแมฮองสอน
และโครงการ BRT วัตถุประสงคของโครงการนี้เปนความพยายามที่จะตอบคําถามวาชุมชนทองถิ่นหรือกลุมชาติพันธุตางๆ
ในจังหวัดแมฮองสอนมีระบบและภูมิปญญาในการจัดการทรัพยากรอยางไร
การทองเที่ยวมีผลกระทบตอการปรับตัวทาง
วัฒนธรรมและศักยภาพของชุมชนในการจัดการทรัพยากรอยางไร
รวมทั้งจะสงเสริมความเขมแข็งขององคกรชุมชนและ
ระบบการจัดการทรัพยากรเพื่อรองรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางไร โดยคาดหวังวาผลของงานวิจัยจะนําไปสูการวางแผนการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยที่ชุมชนมีสวนรวมและมีบทบาทสําคัญในการจัดการทองเที่ยวและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
จาก
การศึกษาพบวา บริบทของการทองเที่ยวเชิงนิเวศในเขตภาคเหนือตอนบนเชื่อมโยงกับปญหาความดอยพัฒนา และความเปน
คนชายขอบของกลุมชาติพันธุตางๆ ซึ่งถูกกระทําใหกลายเปน “ผูถูกเที่ยว” ปญหาพื้นฐานของการทองเที่ยวเชิงนิเวศจึงอยูที่
การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน การเสริมองคกรชุมชนในการจัดการทรัพยากร การฟนฟูจิตสํานึกในธรรมชาติแวดลอม
และศักดิ์ศรีทางชาติพันธุและวัฒนธรรม อีกทั้งการสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางนักทองเที่ยวกับชาวบาน และระบบ
การบริหารจัดการการทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ มีการกระจายรายไดและผลประโยชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม ในลักษณะ
เชนนี้
การทองเที่ยวเชิงนิเวศจะมีศักยภาพสําคัญในการสรางแรงจูงใจเพื่อใหชุมชนหันมาอนุรักษและพัฒนาธรรมชาติ
แวดลอม
อยางยั่งยืน
Ecotourism
Y. Santasombat
Faculty of Social Science, Chaiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202

This research project is part of a larger “Ecotourism Project” initiated by Mae Hong Son Province and
BRT. The scope and purpose of this project are to examine the local knowledge and resource
management systems of various ethnic groups in Mae Hong Son, the impact of tourism and cultural
adaptation of these ethnic groups and to find ways and means to strengthen community organizations. It
is hoped that research findings will be fruitful for policy planning on ecotourism with special emphasis
on active participation of the local community in the sustainable management of ecotour programs and
the natural environment. This paper contends that the context of tourism in Northern Thailand is closely
related with the problem of underdevelopment and marginalization of various ethnic groups who have
been the victims of exploitation by the tourism industry. The basic problem of ecotourism development
is closely related to the issues of local empowerment, the strengthening of local organization in the
management of natural resources, the reproduction of conservation ethics and the pride in cultural roots,
the initiation of learning processes especially in terms of tourism management and the equitable
distribution of income and benefits among all stakeholders. In this context, ecotourism as a development
concept has a great deal of potential in providing motives for sustainable use and management of natural
resources.
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การเพิ่มทักษะและการแสวงหาการมีสวนรวมของคนทองถิ่น
ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงชุมชนของสัตวปาใน จ.แมฮองสอน
สมโภชน ศรีโกสามาตร1, สุวิทย เนาวสวัสดิ์ 2 และทัตฑยา พิทยาภา1
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
2
เขตรักษาพันธุสตั วปาสันปนแดน อ.ปางมะผา แมฮองสอน 58150

ทําการทดสอบใหคนทองถิ่นในจังหวัดแมฮองสอนมีสวนรวมในการสํารวจและศึกษาสัตวปาอยางเปนระบบ
โดยเริ่มตน
การศึกษาความหนาแนนสัมพัทธของสัตวปาดวยการวาง “ที่เหยียบ” ดวยการเกลี่ยดินใหเรียบในพื้นที่ 0.5X0.5 ตร.ม.
หลาย ๆ ตําแหนงบนเสนทางที่กําหนดไว โดยแตละ “ที่เหยียบ” ไดวางอาหารลอเอาไว ผลปรากฏวาวิธีการนี้เหมาะสม
สําหรับการศึกษาแมวปาขนาดเล็กและขนาดกลาง การศึกษาดังกลาวเพิ่มความสนใจของคนทองถิ่นในการศึกษาสัตวปา โดย
เริ่มสนใจเกี่ยวกับรอยเทาสัตวปา ขยายสูความสนใจเกี่ยวกับการศึกษาสัตวปาอยางมีระบบ และเริ่มตั้งคําถามเกี่ยวกับสัตวปา
ชนิดอื่น ๆ การศึกษาสัตวปาดวยการทํา “ที่เหยียบ” นอกจากจะมีศักยภาพในการขยายพื้นที่ในการสํารวจกลุมสัตวปา
ดังกลาว โดยคนทองถิ่นไดอยางกวางขวางแลว ยังมีราคาถูก เหมาะสมสําหรับพื้นที่ และไดขอมูลที่มีคาเพื่อเปรียบเทียบ
ระหวางพื้นที่และระหวางชวงเวลา โดยอาจจะขยายการสํารวจจากแมวปาชนิดตาง ๆ ไปเปนการสํารวจสัตวปาชนิดอื่น ๆ
ตอไป และยังมีศักยภาพในการสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศอีกดวย
Involving Local People in Monitoring Populations and Communities of Wildlife
in Mae Hong Son Province
S. Srikosamatara1, S. Naosawar2 and T. Bidayabha1
Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University, Rajdhevee, Bangkok 10400
2
San Pan Daen Wildlife Sanctuary, Pang Ma Pa District, Mae Hong Son 58150

1

Due to low densities of wildlife in Mae Hong Son Province, track pads and food baits were tested in the
field to assess relative abundance of wildlife. This technique is low in cost and is a good method for
estimating the relative abundance of small and medium-sized carnivores. It also has potential to increase
interest in wildlife by local people who could monitor track pads. Enlarging the scale of study by
encouraging local involvement will not only be a tool for monitoring relative abundance of wildlife but
also a tool for wildlife restoration and development of ecotourism programs run by local people.
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การสํารวจกลวยไมปาและวิจัยเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ในเขต อ.เมือง และ อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน
จิตราพรรณ พิลึก1, ปราโมทย ไตรบุญ2, ชูเกียรติ เทพสาร3 และดิเรก ตนพยอม4
1
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2
กองพฤกษศาสตรและวัชพืช กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
3
ศูนยศึกษาและบริการลุมน้ําปาย (ทาโปงแดง) อ.เมือง แมฮองสอน 58000
4
ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50000

การสํารวจกลวยไมปาในบริเวณทั้ง 3 หมูบาน ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากชาวบานเจาของพื้นที่ สํารวจพบกลวยไมปา
172 ชนิด ใน 61 สกุล สวนมากเปนชนิดที่พบขึ้นบนตนไม เลือกเสนทางเดินปาที่พบตนกลวยไมปาจํานวนมาก สําหรับพา
นักทองเที่ยวเดินชมปาในโครงการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ รวบรวมฝกกลวยไมปาที่มีดอกสวยงามหลายชนิดมาเพาะเมล็ด
ในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อผลิตตนกลาไปปลูกในเสนทางทองเที่ยว และเพื่อใหชาวบานมีพื้นฐานในการเลี้ยงลูกกลวยไม ในป
แรกนําลูกกลวยไมชางอายุ 6 เดือนไปใหทดลองเลี้ยง สวนปที่สองนําตนกลาเอื้องคํา จํานวน 10,000 ตน ที่เพาะเมล็ด
จากฝกของตนปาในแมฮองสอนไปใหเลี้ยง เพื่อนําตนที่แข็งแรงไปปลูกบนตนไมในเสนทางทองเที่ยวปา นอกจากนั้น
ทางโครงการไดพัฒนาสูตรอาหารเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ โดยใชปุยกลวยไมและวิตามินรวม ไดอาหารสูตร BRT1
สําหรับเพาะเมล็ด และสูตร BRT2 สําหรับเลี้ยงตนกลาใหแข็งแรง ใหผลดีเทากับการใชสารเคมีในสูตร Vacin-Went
Investigation of Wild Orchids and Development of Ecotourism
in Muang and Pangmapa Districts, Mae Hong Son Province
C. Piluek1, P. Triboun2, C. Tapsan3 and D. Tonpayom4
Horticulture Department, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900
2
Botany and Weed Science Division, Department of Agriculture, Chatuchak, Bangkok 10900
3
Lumnam Pai Research and Service Center, Muang District, Mae Hong Son 58000
4
The Chiang Mai Royal Agricultural Research Center, Department of Agriculture, Muang District, Chiang Mai 50000
1

A survey of wild orchids in three hill tribe villages were made in the fertile tropical rain forests of Mae
Hong Son Province with the enthusiastic collaboration of villagers. Orchids of 172 species in 61 genera
were collected. Most of them were epiphytes. The local villagers and researchers agreed to choose trails
with many wild orchids along the way that would make good tourist attractions. The seeds of beautiful
orchid species were collected from the wild to produce seedlings in aseptic culture. Technical knowledge
on seedling care was transferred to the local villagers. Rhynchostylis gigantea seedlings, 6 months out of
flasks, were grown for general observation at the beginning of the research project. After gaining
experience, villagers produced ten thousand seedlings of Dendrobium chrysotoxum from seeds collected
from Mae Hong Son forest, which were subsequently transplanted to grow in villages. Only vigorous
seedlings were chosen to attach to forest plants along tourist trails, in the hope that they would produce
attractive flowers. Furthermore, an easy-to-do aseptic medium that used orchid fertilizer and vitamins
instread of mineral salts was successfully developed. The germination medium, BRT1, and the transflask
medium, BRT2, gave good germination and seedling development compared with Vacin-Went medium.
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การประเมินความเสี่ยงของแผนการทองเที่ยวเชิงนิเวศตอสิ่งแวดลอม
ในเขตรักษาพันธุสัตวปาสันปนแดน จังหวัดแมฮองสอน
อภิรัตน เอี่ยมศิริ 1 (นักศึกษา), นริทธิ์ สีตะสุวรรณ 2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง เชียงใหม 50202

พื้นที่ศึกษาเริ่มตนจากโปงแสนปกซึ่งอยูในเขตรักษาพันธุสัตวปาสันปนแดน (อยูในระหวางการประกาศเปนเขตฯ) และขยาย
ไปพื้นที่ขางเคียงโดยครอบคลุมถึงพื้นที่ใชประโยชนของหมูบานหวยน้ําโปง นักทองเที่ยวสวนใหญที่มาเขตรักษาพันธุสัตวปา
สันปนแดนมักมีจุดประสงคเพื่อดูนกที่บริเวณโปงแสนปก
ขอมูลที่ไดจากการสํารวจและสอบถามบุคคลในพื้นที่
ซึ่ง
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และทรัพยากรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ เชน ทรัพยากรดานกายภาพ ชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนและคุณภาพชีวิตของประชากรบานหวยน้ําโปง จะนํามา
ประเมินความเสี่ยงแผนการทองเที่ยวเชิงนิเวศตอสิ่งแวดลอม ผลจากการสํารวจ พบนกทั้งหมด 72 ชนิด ที่นาสนใจ ไดแก
นก 4 ชนิดหลัก บริเวณโปงแสนปก ไดแก นกมูม (Ducula badia) นกกะลิง (Psittacula finschii) นกเขาเปลาธรรมดา
(Treron curvirostra) และนกหกเล็กปากแดง (Loriculus vernalis) โดยมีจํานวนรวมกันประมาณ 600 ตัว ซึ่งนาจะเปนสวน
ที่ไดรับผลกระทบจากการทองเที่ยวมากที่สุด แตเนื่องจากนักทองเที่ยวยังมีปริมาณนอย ผลกระทบดังกลาวจึงยังไมปรากฏ
อยางชัดเจน นอกจากนกและโปงแลว ทรัพยากรอื่นๆ เชน สัตวปา กลวยไม น้ําพุรอน และวิถีชีวิตของชาวบานก็เปนปจจัยที่
ไดรับการประเมิน และจัดทําแผนการทองเที่ยวเพื่อลดผลกระทบ โดยรูปแบบของแผนการทองเที่ยวเชิงนิเวศจะประกอบดวย
การแบงเขตพื้นที่กิจกรรม ขีดจํากัด และการจัดการทองเที่ยว
Environmental Risk Assessment of Planned Ecotourism
in Sunpundan Wildlife Sanctuary, Mae Hong Son Province
A. Iamsiri 1 (Graduate Student), N. Sitasuwan 2 (Thesis Advisor)
Program of Environmental Science, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202
2
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202

1

Sunpundan Wildlife Sanctuary is in the process of declaration. The present focal point for ecotourism is a
small marsh called Pong Saen Pig. Therefore the study area started from this marsh and was expanded to
cover a village called Ban Huai Nam Pong. Most tourists go bird watching at Pong Saen Pig. Collected
data consisted of 2 main types; existing tourism characteristics and ecotourism resources, which were
observed by field census and survey of local people; and physical resources, ecological resources, human
use and quality of life values, which were subjects of environmental risk assessment. Birds should be a
key resouce for ecotourism; 72 species were easily found and identified within this small area. Moreover,
there were about 600 individuals of four dominant species at Pong Saen Pig; the Mountain Imperial
Pigeon (Ducula badia), the Parakeet (Paittacul finschii), the Thick-billed Pigeon (Treron curvirostra)
and the Vernal Hanging Parrot (Loriculus vernalis). These four species are very attractive in terms of
themselves and their relationships with the marsh. The most serious potential impact of ecotourism is on
this bird community, but because there are few tourists at present, there has not been any observed
change in this community. Other wildlife, orchids, hot springs and the way of life of local people are
alternative choices for tourists. To minimize impacts on the natural resources and the local community,
control of ecotourism was recommended by zoning, offering certain tourism activities, determining
carrying capacity and management.
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การพัฒนาเครือขายการเรียนรูเพื่ออนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
สุวารีย ศรีปณ
ู ะ (นักศึกษา), ภัทรบูรณ พิชญไพบูลย (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาศึกษาศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 73170

การวิจัยศึกษาชุมชนที่พัฒนาเครือขายการเรียนรู เพื่ออนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
3 กรณี คือ เครือขายศูนยอินแปง จ.สกลนคร เครือขายชมรมเกษตรนิเวศนเทพนิมิตร จ.ชัยภูมิ และเครือขายกลุม
สงเสริมกสิกรรมไรสารพิษวังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเสนอรูปแบบการพัฒนาเครือขายการ
เรียนรูที่เหมาะสมในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ และประเมินรูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิ ผลการศึกษาพบวา การ
พัฒนาเครือขายการเรียนรูตองเริ่มจากการรวมกลุมแกปญหา การประชุม สัมมนา หรือวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สราง
ความรวมมือเชื่อมโยงบุคคล-กลุม-เครือขายจากระดับทองถิ่นถึงระดับชาติและนานาชาติ มีองคกรเครือขายทําหนาที่บริหาร
จัดการ รัฐและเอกชนทําหนาที่สนับสนุนและอํานวยความสะดวก มีการสืบคนภูมิปญญาเดิมผสมผสานกับความรูใหมเพื่อ
จัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง มุงอนุรักษความหลากหลายพันธุพืชในสวนบานและแปลงเกษตรโดยใชระบบเกษตรยั่งยืนหรือ
เกษตรสิ่งแวดลอมนํารอง เพื่อขยายสูความหลากหลายทางชีวภาพ และใชกิจกรรมสนับสนุน เชน การออมทรัพย การแปรรูป
อาหาร ยาสมุนไพร การจัดการตลาด การฟนฟูดินดวยน้ําหมักชีวภาพ และจัดการปาชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูและขยายพันธุ
ทรัพยากรชีวภาพ ขอเสนอแนะ ควรวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อสรางเครือขายอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและ
จัดการสิ่งแวดลอม ควบคูกับการพัฒนาดานตางๆ ในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยสถาบันการศึกษาและองคกรตางๆ ทั้งระดับ
ทองถิ่นและระดับชาติควรรวมมือ ใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกดานทุน นโยบาย วิชาการ และอื่น ๆ
Development of a Learning Network for Biodiversity Conservation
S. Sripoona (Graduate Student), P. Pitchayapaiboon (Thesis Advisor)
Department of Education, Faculty of Social Science and Humanities, Mahidol University,
Salaya, Nakhonpathom 73170

This research consisted of a study of communities that had developed learning networks for biodiversity
conservation in the Northeastern region of Thailand. The three networks that were studied were the
Inpang Center Network in Sakolnakorn Province, the Thepnimit Ecological Agriculture Club Network in
Chaiyapum Province and the Organic Farm Group Network Wangnumkheaw in Nakornrachasima
Province. The objective of this research was to study a model of learning network development by which
biodiversity conservation networks were managed appropriately. The proposed model was evaluated by
experts. Results obtained included that the development of a learning network must start from groups to
solve problems through meetings, seminars and participatory research action, and that cooperation and
linkage must be established among individuals, groups and networks from local to national and
international levels. The network organization would function in administration and management.
Government and non-government organizations would act in support and facilitation. Local wisdom
must first be determined and then integrated with new technology in order to continuously manage
learning activity. The intention is to conserve plant diversity in home gardens and farmers’ fields by
sustainable agricultural or environmental agricultural systems and extend the benefits to biodiversity.
Supporting activities include money saving, making plant products, herbal medicine, marketing and soil
improvement using organic fertilizers. The community forest would be developed as a place for learning
and to expand plant biodiversity resources. Recommendation: use participatory research action to
establish a biodiversity and environmental management network in combination with others nation wide.
Cooperation between educational institutes and other organizations at local and national levels is
necessary to support and facilitate funds, policy, research, etc.
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การพัฒนาเครือขายศูนยเก็บจุลินทรียแหงประเทศไทย
1

วันเชิญ โพธาเจริญ , สุรางค เดชศิริเลิศ2, พัฒนา สนธิรตั น3, วัลลภา อรุณไพโรจน4 , วรุตร จิวะมาวิน1 และมาลี สุวรรณอัตถ5
1
ศูนยพนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช. 73/1 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 2กรมวิทยาศาสตรการแพทย อ. เมือง
นนทบุรี 11000 3กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 4สถาบันวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 5ศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ สวทช. 73/1 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เพื่อสรางระบบบริหารจัดการทรัพยากรจุลินทรียดานเชื้อพันธุและขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
โดยการรวมมือระหวาง
หนวยงานหลักที่ทําหนาที่เก็บรักษาจุลินทรีย ที่มีความพรอมดานเครื่องมือ อุปกรณ กําลังคน กิจกรรม และนโยบายสงเสริมการ
เก็บรักษาจุลินทรียขององคกร ไดแก ศูนยเก็บจุลินทรียสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วท.) ศูนยเก็บ
จุลินทรียกรมวิชาการเกษตร ศูนยเก็บจุลินทรียกรมวิทยาศาสตรการแพทย และศูนยเก็บจุลินทรียศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) เพื่อใหเกิดเครือขายศูนยเก็บจุลินทรียของประเทศไทยที่ครบถวนทั้งชนิดจุลินทรียและ
บุคลากรที่เชี่ยวชาญ คณะทํางานรวม ประกอบดวย หัวหนาศูนยจุลินทรียของหนวยงานทั้ง 4 แหง หมุนเวียนรับผิดชอบหนาที่
หัวหนาคณะทํางานคราวละ 1 ป ในปแรกศูนยเก็บจุลินทรียของ ศช. เปนสํานักเลขานุการของเครือขายฯ แผนงานขั้นแรกมี 2
แผนหลัก คือ 1) การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรียที่เนนเทคนิคและวิธีดูแลจัดเก็บแบบถาวรอยางมีคุณภาพ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ
การรอดชีวิต ความบริสุทธิ์ และความถูกตองในการจัดจําแนกตรงตามชื่อและรหัสตามมาตรฐานสากล 2) งานขอมูลจุลินทรีย
ที่เนนการพัฒนาใหเปนฐานขอมูลจุลินทรียโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร อยางมีเอกภาพและเปนมาตรฐานสากล มีระบบการ
รับฝากเชื้อ จัดทําประวัติ บัญชีรายชื่อจุลินทรีย และใหบริการขอมูล เสมือนศูนยรวบรวมขอมูลจุลินทรียแหงชาติ (Virtual
National Microbial Resource Collection Center) แผนงานรอง ไดแก การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สําหรับสรางผู
บริการจัดการทรัพยากรจุลินทรียสมัยใหม ตามความรวมมือของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และ
ทบวงมหาวิทยาลัย หลักสูตร 1 ป ผลดําเนินงานระยะแรก ไดรูปแบบมาตรฐานขอมูลจุลินทรีย สําหรับจัดทําแคตาลอกรวมของ
ศูนยจุลินทรียแหงประเทศไทย จัดทํา Homepage ของเครือขาย แสดงวัตถุประสงคและกิจกรรมของแตละศูนย ซึ่งสามารถเขาดู
ไดที่ http://tncc.biotec.or.th
Development of Thailand Network on Culture Collection
W. Potacharoen1, S. Dejsirilert2, P. Sontirat3, V. Arunpairojana4, W. Chivamavin1 and M. Suwana-Adth5
1
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, NSTDA, 73/1 Rajdhevee, Bangkok 10400
2
Department of Medical Science, Muang District, Nonthaburi 11000 3Department of Agriculture, Chatujak,
Bangkok 109000 4Thailand Institute of Scientific and Technological Research, Chatujak Bangkok 10900
5
Thailand Biodiversity Center, NSTDA, 73/1 Rajdhevee, Bangkok 10400

The aimed of project were to set up a standard system in microbial resources management in Thailand. This
program is operated under the coordination of the major/key organizations which house the qualified
culture collections laboratory/center of which are facilitated with necessary equipment and specialized
personnels and the mandatory to support the culture collection activities of the country. These collections
include the TISTR Culture Collection (TISTR), DOA Culture Collection (DOA), DMST Culture Collection
(DMST) and BIOTEC Culture Collection (BCC). The collaboration among these collections will produce a
complete network in term of kinds of microorganisms and personnel in the different field of specialization.
Initially the working group which comprising of the curator of each collection is set up. Each curator is
rotated in chairing the working group by one year in duty. The BCC will firstly be serving as a secretariat
of the network. In operation, two principle work plans will be followed, the first one focuses on the
microbial cultures which must be preserved and controlled their quality in an international standard. The
microbial data is another one to be focused on to improve the system in accession and distribution of
cultures including the service on microbial information which acts as a virtual national microbial
resource center. The second plan is to develop a diploma curator course to produce the qualified bioresource managers. This will be coordinated by the National Science and Technology Development
Agency and the Ministry of University Affairs. This is a one year program with one semester on theoretical,
legal, economic and management issues, one semester on practical session and one summer on-the–job
training. At this stage the project achievement includes the standard format of microbial data for cataloging,
the list of qualified cultures for public distribution from each collection, the TNCC homepage showing the
objectives and activities of each collection which can be accessed at http://tncc.biotec.or.th

288

รวมเลมบทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 5
8-11 ตุลาคม 2544 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

