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กนกศรี ทัศนาทัย : การศึกษารา Cordyceps unilateralis และชนิดที่ใกลเคียงในประเทศไทย (BRT R_144009)
กัญญวิมว กีรติกร : การศึกษาคุณสมบัติของพอลิเมอรจากเชื้อราในประเทศและศักยภาพในการเปนวัสดุปด
แผล: การคัดเลือกเชื้อราที่ผลิตพอลิเมอรชีวภาพ (BRT R_645001)
กั ม ปนาท ธาราภู มิ : การสํ า รวจชนิ ดสั ต ว ส ะเทิ นน้ํ า สะเทิ น บก บริ เ วณป า เต า ดํ า จั ง หวั ด กาญจนบุ รี (BRT
R_141035)
จริยา จันทรไพแสง : ความหลากหลายของ Stoneflies แมลงปอ และริ้นดําในเขตปาทองผาภูมิ (BRT R_144019)
เจนนีเฟอร เหลืองสะอาด : การศึกษาวิวัฒนาการของรา Paecilomyces และราที่มีความสัมพันธกับราสกุลนี้
(BRT R_143008)
เฉลิมพล เกิดมณี : การปรับปรุงความสามารถทนเค็มของตนจามจุรี (Samanea saman Merr.) โดยใช สาร
โคลซีซีน (BRT R_139038)
ดวงใจ ศุขเฉลิม : การศึกษาพรรณพืชวงศบุกบอน (Araceae) เพื่ออางอิงสถานภาพทางอนุกรมวิธานของพืชสกุล
เขียวหมื่นป (Aglaonema) (BRT R_142014)
ทวีศักดิ์ บุญเกิด : ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของเทอริโดไฟตในปาธรรมชาติ และปาที่ถูกรบกวนในพื้นที่
ทองผาภูมิตะวันตก (BRT R_144021)
ธัญญา จั่นอาจ : การศึกษาความหลากชนิดของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลานในเขตรักษาพันธุ
สัตวปาฮาลา-บาลา จังหวัดยะลาและนราธิวาส (BRT R_144004)
นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ : ความหลากหลายทางชีวภาพของฟองน้ําที่อาศัยอยูในแนวปะการังบริเวณชายฝงทะเล
อาวไทยฝงตะวันออก (จังหวัดชลบุรี-ตราด) (BRT R_140010)
บุญเสฐียร บุญสูง : ความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินในลําธารอําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี (BRT R_145005)
ประนอม จันทรโณทัย : การศึกษาความหลากหลายของพรรณไมในเขตอุทยานแหงชาติภูพาน (BRT R_139005)
ประสาท กิตตะคุปต : สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชและเชื้อราในประเทศไทย (BRT R_643003)
ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ : การเรงการกลับคืนของความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ไรรางบริเวณภาคเหนือ
ของประเทศไทย (BRT R_345001)
ปริ ญ ญนุ ช ดรุ มาศ : พรรณไม ที่ มี ร ะบบท อ ลํ า เลี ย งบริ เวณพุ ใ นพื้ น ที่ อํ าเภอทองผาภู มิ ฝ งตะวั น ตก จั ง หวั ด
กาญจนบุรี (BRT R_144022)
ปรีชา ประเทพา : การศึกษาเชิงประวัติศาสตรเกี่ยวกับวิวัฒนาการของขาวปลูกของไทยโดยใชขอมูลจากการ
วิเคราะหดีเอ็นเอ (1) การกระจายและลักษณะโมเลกุลของรีโทรทรานสโพซันที่อยูในยีนควบคุมการสราง
แปงอะไมโลสในประชากรขาวปลูกและขาวปา (BRT R_144001)
ปรีชา ประเทพา : ความหลากหลายของแวคซียีนซึ่งควบคุมการสรางแปงอะไมโลสในขาวปลูกและขาวปาของ
ไทย (BRT R_144006)
พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง : การศึกษาเซลลพันธุศาสตรของพันธุไมวงศเปลาในประเทศไทย (BRT R_140002)
(i)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

พอล เจ โกรดิ : การเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในมหายุคซีโนโซอิกในประเทศไทย
(BRT R_141020)
แพทริเซีย วัตต : การศึกษาความเปนพิษของสารสกัดราแมลงในระดับ In Vitro (BRT R_642006)
มัลลิกา เจริญ สุธาสินี : ชนิดของผูบุกรุก และชวงการสืบ พันธุมี ผลต อการปองกันอาณาเขตของปลากัดปา
(BRT R_144003)
เยาวลักษณ อัมพรรัตน : การเก็บรวบรวมและจําแนกสายพันธุสาหรายและไลเคนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ (BRT
R_639006)
ละออศรี เสนาะเมือง : ความหลากหลายของแพลงกตอนน้ําจืดในประเทศไทย (โรติเฟรา) (BRT R_144002)
วรเรณ บรอคเคลแมน : การศึกษาสํารวจความสัมพันธระหวางพืชและสัตวในแปลงศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพระยะยาวมอสิงโต (BRT R_242001)
วันเชิญ โพธาเจริญ : การพัฒนาเครือขายศูนยเก็บจุลินทรียแหงประเทศไทย (BRT R_642004)
ศรีวรรณ ไชยสุข : การวิเคราะหคุณภาพน้ําทางชีวภาพโดยใชแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตวในลําน้ํา
แมจัน ดอยแมสลอง จังหวัดเชียงราย (BRT R_145003)
ศศรส โรจนเรืองไร : การพัฒนา Anti-Metastatic Assay และ การตรวจสอบสารที่มีพิษ (Cytotoxicity Test) ตอ
เซลลมนุษยเพื่อการตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (BRT R_645002)
ศิรประภา เปรมเจริญ : ความหลากชนิดของปลากลุมปลาบู (Suborder Gobioidei) ในพื้นที่ปาชายเลนและปาก
แมน้ํา (ระยะที่ 1): อาวไทยตอนบน (BRT R_143001)
ศิริพร สิทธิประณีต : การตรวจกลุมประชากรผึ้งโพรงในประเทศไทย ดวย REA Analysis (BRT R_145009)
สมศักดิ์ ปญหา : ชีวภูมิศาสตรของหอยทากสวยงามสกุล Amphidromus Alber, 1850 (BRT R_143004)
สมศักดิ์ ศิวิชัย การเก็บรวบรวมและแยกเชื้อราจากไลเคนเพื่อตรวจสอบหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (BRT
R_644003)
สมศักดิ์ ศิวิชัย : การศึกษาความหลากหลายของราน้ําในกลุม Ingoldian fungi ในประเทศไทย (BRT R_145006)
สมศักดิ์ ศิวิชัย : การศึกษาความหลากหลายของราน้ําในประเทศไทย (BRT R_143016)
สายสมร ลํายอง : ฟงไจที่เจริญในตนพืชไมเนื้อออนในเขตอุทยานแหงชาติสุเทพ-ปุย เชียงใหม (BRT R_142006)
สายัณห สมฤทธิ์ผล : เชื้อรามูลสัตว: การจําแนกชนิด การแยกเชื้อ และลําดับการปรากฏของเชื้อราบนกองมูล
(BRT R_144005)
สุจิตรา จางตระกูล : การประเมินสถานภาพของแหลงพันธุกรรมในไมสักโดยใช DNA และ Isoenzyme Gene
Markers (BRT R_ 139001)
เสถียร ฉันทะ : การศึกษาองคความรูพื้นบานในการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายพันธุขาวของ
กลุมชาติพันธุตามแนวชายแดนไทย-ลาว (BRT R_445001)
โสฬล ศิริไสย : โครงการพัฒนาประชาคมทองถิ่นทองผาภูมิ (BRT R_345002)
โสฬส ศิริ ไ สย : กระบวนการนิย ามป ญ หาชุม ชนโดยคนท อ งถิ่ น ในเขตพื้ นที่ โ ครงการทองผาภู มิต ะวัน ตก
(BRT R_444001)
องุน ลิ่ววานิช : ความหลากหลายของแมลงกินไดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
(BRT R_141005)
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อังศุมาลย จันทราปตย : การใชประโยชนสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากรากินไรในปาเขตอําเภอทองผาภูมิเพื่อใช
กําจัดศัตรูพืช (BRT R_644004)
อังศุมาลย จันทราปตย : ความหลากหลายของไรบริเวณหนาดิน ในสภาพปาธรรมชาติ และปาถูกรบกวน อําเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (BRT R_144016)
อํามร อินทรสังข : ความหลากหลายและชีววิทยาของไรฝุนในทองผาภูมิตะวันตก กาญจนบุรี (BRT R_144017)
อํามร อินทรสังข : ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรตอไรฝุน Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart)
(BRT R_144011)
อีว าน เบนจามิน กาเร็ท โจนส : การศึกษาวิวัฒนาการของเชื้อราทะเลโดยใชเทคนิคทางชีวโมเลกุล (BRT
R_245002)
อีวาน เบนจามิน กาเร็ท โจนส : ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราในปาลมที่ไดจากปาพรุสิรินธร จังหวัด
นราธิวาส ประเทศไทย (BRT R_145008)
เอฟ บีมีช : ความหลากหลายทางชีวภาพของปลาที่อาศัยอยูในแหลงน้ํา: รูปแบบความสัมพันธระหวางสปชีสกับ
ถิ่นที่อยูอาศัย และความแตกตางระหวางสปชีส (BRT R_244002)
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กนก เลิศพานิช (นักศึกษา), วรเรณ บรอคเคลแมน (อาจารยที่ปรึกษา) : การศึกษานิเวศวิทยาของเถาวัลยในเขต
อุทยานแหงชาติเขาใหญ (BRT T_543052)
กนกอร โคตรนนท (นักศึกษา), อัจฉรา ธรรมถาวร (อาจารยที่ปรึกษา) : กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบและสัณฐาน
วิทยาของสปอรเฟรนสกุล Pyrrosia Mirbel ในประเทศไทย (BRT T_543001)
กมลหทัย พูลพงษ (นักศึกษา), อัจฉรา ธรรมถาวร (อาจารยที่ปรึกษา) : กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของ
Fimbristylis Vahl (Cyperaceae) ในประเทศ (BRT T_542004)
กิตติพันธุ ทรัพยคูณ (นักศึกษา), พิมลพรรณ ลีละวัฒนากูล (อาจารยที่ปรึกษา) : นิเวศวิทยาการกินอาหารของ
ปลาในหนองทะเลสองหอง จังหวัดตรัง (BRT T_542092)
เกรียงไกร สีตะพันธุ (นักศึกษา), ปริศนา จริยวิทยาวัฒน (อาจารยที่ปรึกษา) : การศึกษาคาริโอไทปของปลาคอ
(สกุล Schistura) จากลุมน้ําสาขาของแมน้ําปง ในจังหวัดเชียงใหม (BRT T_542085)
เกศริน มณีนูน (นักศึกษา), พวงเพ็ญ ศิริรักษ (อาจารยที่ปรึกษา) : พฤกษศาสตรพื้นบานของชนเผาซาไกในจังหวัด
ตรัง พัทลุง และยะลา (BRT T_542077)
โกวิท กิติตระกูลญะนันท (นักศึกษา), สุรียา ตันติวิวัฒน (อาจารยที่ปรึกษา) : การอนุรักษและขยายพันธุกลวยไม
เอื้องปากนกแกวโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (BRT T_540004)
ขจรเกียรติ แซตัน (นักศึกษา), ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร (อาจารยที่ปรึกษา) : สหสัมพันธของไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสในน้ําตอความหลากหลายของสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินในอางเก็บน้ําเขื่อนแมงัดสมบูรณชล ป
2544 (BRT T_145010)
ขวัญใจ รวยสูงเนิน (นักศึกษา), กองกานดา ชยามฤต (อาจารยที่ปรึกษา) : การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพืช
สกุลนกนอน (Cleistanthus) วงศ EUPHORBIACEAE ในประเทศไทย (BRT T_540053)
(iii)
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แขวลี วิบูลยกิจ (นักศึกษา), ประจวบ หลําอุบล (อาจารยที่ปรึกษา) : ความหลากหลายของชนิดกุงสกุล Penaeus
ที่พบในบริเวณอาวไทยตอนบน (BRT T_542100)
คณิต แวงวาสิต (นักศึกษา), ประนอม จันทรโณทัย (อาจารยที่ปรึกษา) : พืชสกุลหญาลิ้นงู (Hedyotis L.) ใน
ประเทศไทย (BRT T_541076)
จรรยา เจตนเจริญ (นักศึกษา), วรเรณ บรอคเคลแมน (อาจารยที่ปรึกษา) : บทบาทของดวงมูลสัตวในการ
เคลื่อนยายเมล็ดพืชจากกองมูลของชะนีมือขาว (BRT T_543017)
จําเริญ บัวเรือง (นักศึกษา), ธรรมศักดิ์ ยีมิน (อาจารยที่ปรึกษา) : นิเวศวิทยาประชากรของเมนทะเล Diadema
setosum บริเวณกลุมปะการังในอาวไทย (BRT T_344003)
จุฑามาส แสงอรุณ (นักศึกษา), ละออศรี เสนาะเมือง (อาจารยที่ปรึกษา) : ความหลากชนิดและความชุกชุมของ
คลาโดเซอรา ในบึงกุดทิง จังหวัดหนองคาย (BRT T_541065)
ชัยวัฒน ประมวล (นักศึกษา), ศุภฤกษ วัฒนสิทธิ์ (อาจารยที่ปรึกษา) : ความหลากหลายและความชุกชุมของผีเสื้อ
หนอนคืบ (Lepidoptera: Geometridae) ในบริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา–บาลา จังหวัดนราธิวาส
(BRT T_145015)
ไชยา อุดมศรี (นักศึกษา), ศิรประภา เปรมเจริญ (อาจารยที่ปรึกษา) : โครงสรางสังคมพืชน้ําในบึงโขงหลง และ
กุดทิง จังหวัดหนองคาย (BRT T_344005)
ณรงค คูณขุนทด (นักศึกษา), ธวัชชัย สันติสุข (อาจารยที่ปรึกษา) : การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพรรณไมวงศ
นอยหนาในปาตะวันออก (BRT T_541017)
ณรงคฤทธิ์ ศุขปราการ (นักศึกษา), จารุจินต นภีตะภัฏ (อาจารยที่ปรึกษา) : ความหลากชนิดและถิ่นที่อยูอาศัย
ของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก และสัตวเลื้อยคลานในอุทยานแหงชาติน้ําตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี (BRT
T_145016)
ตรัย เปกทอง (นักศึกษา), ยุวดี พีรพรพิศาล (อาจารยที่ปรึกษา) : ความหลากหลายทางชีวภาพของเบนทิค
ไดอะตอมและการประยุกตเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในลําน้ําแมสา อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย
เชียงใหม (BRT T_541079)
ทรรศนีย ไชยวงศ (นักศึกษา), สิริวัฒน วงษศิริ (อาจารยที่ปรึกษา) : การวิเคราะหทางมอรโฟเมตริกของผึ้งมิ้ม
Apis florea Fabricius, 1787 ในประเทศไทย (BRT T_144007)
ทวีเดช ไชยนาพงษ (นักศึกษา), ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร (อาจารยที่ปรึกษา) : ความหลากหลายทางชีวภาพของ
สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินในนาขาว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม (BRT T_542036)
ทศพร พิพัฒนภานุกูล (นักศึกษา), สุมนทิพย บุนนาค (อาจารยที่ปรึกษา) : การศึกษาเซลลพันธุศาสตร
สรีรวิทยา สัณฐานวิทยา และการแสดงออกของยีนในขาวแปลงพันธุบางชนิด (BRT T_542075)
ทัตพร คุณประดิษฐ (นักศึกษา), ยุวดี พีรพรพิศาล (อาจารยที่ปรึกษา) : ความหลากหลายของสาหรายขนาดใหญ
และความสัมพันธกับสารอาหารในแมน้ําปงและนาน (BRT T_144013)
ทัศนีย เอี่ยมกมล (นิสิต), กําธร ธีรคุปต (อาจารยที่ปรึกษา) : ขนาดประชากร โครงสรางประชากร และการใช
พื้นที่ของจงโครง Bufo asper Gravenhorst, 1829 ในถ้ําธารลอดนอย จังหวัดกาญจนบุรี (BRT T_344011)
เทวินทร กุลปยะวัฒน (นักศึกษา), ณิศ กีรติบุตร (อาจารยที่ปรึกษา) : ความตานทานและกลไกความตานทานตอ
สารฆาไรบางชนิดของไรแดงแอฟริกัน Eutetranychus africanus (Tucker) (BRT T_543023)

(iv)
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ธนาทิพย ศิลปวัฒนกุล (นักศึกษา), สุมิตรา คงชื่นสิน (อาจารยที่ปรึกษา) : การประเมินความสัมพันธทาง
พันธุกรรมของพืชสกุล Vigna บางชนิด ดวยการวิเคราะหแบบคลัสเตอร (BRT T_543018)
ธรรมวัตร แกวตาป (นักศึกษา), พรทิพย จันทรมงคล (อาจารยที่ปรึกษา) : การศึกษาความหลากหลายของแมลง
หนอนปลอกน้ําที่สัมพันธกับถิ่นที่อยูแบบตาง ๆ โดยใชกับดักอีเมอรเจนซ (BRT T_542089)
ธีรวุฒิ แสงนิล (นักศึกษา), ดวงใจ ศุขเฉลิม (อาจารยที่ปรึกษา) : การศึกษาอนุกรมวิธานของพรรณไมสกุล
Alocasia (Schott) G. Don และ Colocasia Schott (Araceae) ในประเทศไทย (BRT T_145009)
นนทิวิชญ ตัณฑวณิช (นักศึกษา), อัจฉราภรณ เปยมสมบูรณ (อาจารยที่ปรึกษา) : ความหลากหลายของชนิดและ
ความชุกชุมของแมงกะพรุนในกลุม Rhizostomeaeไฟลัม Cnidaria บริเวณชายฝงจังหวัดชลบุรีและเพชรบุรี
(BRT T_543051)
นภาลัย จันทรักษ (นักศึกษา), ธรรมศักดิ์ ยีมิน (อาจารยที่ปรึกษา) : นิเวศวิทยาของพรมทะเล Palythoa sp.
(Anthozoa: Zoanthidea) ในสภาพแวดลอมที่มีความขุน (BRT T_344010)
นรารัตน พรหมศร (นักศึกษา), คํานูณ กาญจนภูมิ (อาจารยที่ปรึกษา) : การเก็บรักษาและขยายพันธุกลวยหิน
(Musa sapientum Linn.) โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (BRT T_644001)
นรินทรรัตน คงจันทรตรี (นักศึกษา), วิภูษิต มัณฑะจิตร (อาจารยที่ปรึกษา) : ชนิด การกระจายพันธุ และ
โครงสรางประชากรของปะการังแข็งครอบครัว Faviidae ในแนวปะการังบริเวณชายฝงทะเลภาค
ตะวันออกของประเทศไทย (BRT T_145025)
นฤชิต เสาวคนธ (นักศึกษา), ณรงค วีระไวทยะ (อาจารยที่ปรึกษา) : ความหลากหลายชนิดของปลาในอางเก็บ
น้ําเขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี (BRT T_145007)
นฤมล กฤษณชาญดี (นักศึกษา), ดวงใจ ศุขเฉลิม (อาจารยที่ปรึกษา) : การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพรรณไม
สกุลติ้วและสกุลบัวทองในประเทศไทย (BRT T_542076)
นายนิพนธ หมาดอาหิน (นักศึกษา), ชโลบล วงศสวัสดิ์ (อาจารยที่ปรึกษา) : การสํารวจหนอนพยาธิกลุม
โมโนจีเนียจากปลาดุกลูกผสม (บิ๊กอุย) ในบอเลี้ยง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม (BRT T_542083)
นาวี หนุนอนันต (นักศึกษา), ศุภฤกษ วัฒนสิทธิ์ (อาจารยที่ปรึกษา) : ชนิดและความชุกชุมของมดตามฤดูกาลใน
ปาบาลา เขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา-บาลา จังหวัดนราธิวาส (BRT T_344012)
นิตยา วุฒิเจริญมงคล (นักศึกษา), ลัดดา วงศรัตน (อาจารยที่ปรึกษา) : ความหลากหลายและความชุกชุมของ
แพลงกตอนสัตวคลาสไฮโดรซัว (Planktonic Hydrozoan, Class Hydrozoa) ในอาวไทย (BRT T_144008)
นิพัทธ สมกลีบ (นักศึกษา), ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์ (อาจารยที่ปรึกษา) : การจําแนกและการกระจายของปลาวัย
ออนบริเวณแนวปะการังเกาะคางคาว จังหวัดชลบุรี (BRT T_145026)
เนตรดาว เพียกแกว (นักศึกษา), ประนอม จันทรโณทัย (อาจารยที่ปรึกษา) : การศึกษาโครโมโซมและเรณูของ
พรรณไมเผา Crotalarieae และ Indigofereae (Papilionoideae) ในอุทยานแหงชาติภูพาน (BRT T_542010)
บุญเสฐียร บุญสูง (นักศึกษา), นฤมล แสงประดับ (อาจารยที่ปรึกษา) : ความหลากชนิดของแมลงชีปะขาววงศ
Heptageniidae ในลําธารหวยหญาเครือและหวยพรมแลง อุทยานแหงชาติน้ําหนาว (BRT T_542091)
เบญจวรรณ แกวเดิม (นักศึกษา), พิมพรรณ ตันสกุล (อาจารยที่ปรึกษา) : ความหลากหลายของสาหรายในดิน
บริ เวณป าสมบู รณ ป าที่ ถู กรบกวนในเขตรั กษาพั นธุ สั ตว ป าโตนงาช าง และป าสงวนใกล เคี ย ง (BRT
T_542016)

(v)

73
74
75
76

77
78
79

80
81
82
83
84
85
86
87
88

ประทุม คํานาค (นักศึกษา), อุทัยวรรณ โกวิทวที (อาจารยที่ปรึกษา) : อนุกรมวิธานของหอยกาบน้ําจืดวงศ
Amblemidae ในลุมน้ํามูล (BRT T_542003)
ประทุม ฉายเสมแสง (นักศึกษา), นฤมล แสงประดับ (อาจารยที่ปรึกษา) : ความหลากชนิดของแมลงสโตนฟลาย
(Plecoptera) ในลําธารหวยหญาเครือ และหวยพรมแลง อุทยานแหงชาติน้ําหนาว (BRT T_145004)
ปราณี วัฒนาวรสกุล (นักศึกษา), ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์ (อาจารยที่ปรึกษา) : การตอบสนองทางสรีรวิทยาของ
ปลิงทะเลตอการเปลี่ยนแปลงความเค็มและองคประกอบตะกอน (BRT T_145019)
ปริญญา สุกแกวมณี (นักศึกษา), ชอทิพย ปุรินทวรกุล (อาจารยที่ปรึกษา) : การศึกษาสัณฐานวิทยาละอองเรณู
ของพรรณไมน้ําในทะเลนอย จังหวัดพัทลุง (BRT T_542034)
ปริญดา ตั้งปญญาพร (นักศึกษา), ละออศรี เสนาะเมือง (อาจารยที่ปรึกษา) : การแพรกระจายของไรน้ํานางฟา
และแพลงกตอนสัตวในแหลงน้ําชั่วคราว ในเขตจังหวัดสกลนคร และ นครพนม (BRT T_542032)
ปรีชา พรมมะกุล (นักศึกษา), นริศ ภูมิภาคพันธ (อาจารยที่ปรึกษา) : การใชถิ่นที่อาศัยและเหยื่อของเสือโครงใน
เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรตะวันออก (BRT T_345001)
ปวีณา ใจกระเสน (นักศึกษา), ตอศักดิ์ สีลานันท (อาจารยที่ปรึกษา) : การศึกษาอนุกรมวิธานของไมพุม
ไมลมลุก และไมเลื้อยในเขตอุทยานแหงชาติปางสีดา จังหวัดสระแกว (BRT T_145017)
ปวีณา ชีพพานิช (นักศึกษา), อุทัยวรรณ โกวิทวที (อาจารยที่ปรึกษา) : ชนิดและปริมาณแพลงกตอนพืชในทอ
ทางเดินอาหารและบริเวณที่พบหอยกาบน้ําจืด วงศ Amblemidae ในลุมแมน้ํามูล (BRT T_542021)
ปวีณา ไตรเพิ่ม (นักศึกษา), ชุมพล คุณวาสี (อาจารยที่ปรึกษา) : การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุล Argyreia
Lour. ในประเทศไทย (BRT T_145006)
ปานหทัย นพชินวงศ (นักศึกษา), ธรรมศักดิ์ ยีมิน (อาจารยที่ปรึกษา) : การสืบพันธุของปะการังออน Cladiella
tuberosa Tixier-Durivault (Cnidaria: Anthozoa: Alcyonacea) ในกลุมปะการังอาวไทยตอนในและอาว
ไทยฝงตะวันออก (BRT T_541092)
พงศศักดิ์ เหลาดี (นักศึกษา), พรทิพย จันทรมงคล (อาจารยที่ปรึกษา) : ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ํา
บางกลุมจากลุมน้ําเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมเพื่อการประเมินทางชีวภาพของสิ่งแวดลอม (BRT T_543021)
พรรณา วันซวง (นักศึกษา), ละออศรี เสนาะเมือง (อาจารยที่ปรึกษา) : ความหลากชนิดของแพลงกตอนสัตวน้ําจืด
กลุมโรติเฟอร คลาโดเซอรา และโคพีพอดในแหลงน้ําชั่วคราวในเขตจังหวัดอุบลราชธานี (BRT T_145024)
พรรณี สอาดฤทธิ์ (นักศึกษา), พรศิลป ผลพันธิน (อาจารยที่ปรึกษา) : ความหลากหลายและการแพรกระจายของ
คลาโดเซอราในแหลงน้ําจืด จังหวัดตรัง (BRT T_542101)
พรศิริ ตูลารักษ (นักศึกษา), ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร (อาจารยที่ปรึกษา) : ความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก
ตอนพืช และสาหรายยึดเกาะและสหสัมพันธเชิงอาหารในปลากินพืชบางชนิด ในอางเก็บน้ําเขื่อนแมงัด
สมบูรณชล (BRT T_542037)
พิมพวดี พรพงศรุงเรือง (นักศึกษา), ประนอม จันทรโณทัย (อาจารยที่ปรึกษา) : อนุกรมวิธานของพืชเผา
Inuleae (Asteraceae) ในประเทศไทย (BRT T_542063)
พิษณุ วรรณธง (นักศึกษา), ยุวดี พีรพรพิศาล (อาจารยที่ปรึกษา) : การสํารวจชนิด นิเวศวิทยา และการเพาะเลี้ยง
สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินจากลุมน้ําภาคเหนือบางแหง (BRT T_144014)
มณฑารพ สุธาธรรม (นักศึกษา), หรรษา ปุณณะพยัคฆ (อาจารยที่ปรึกษา) : การคัดแยก Aureobasidium
pullulans จากสถานที่ตางๆ ในประเทศไทย (BRT T_543038)
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รัตเขตร เชยกลิ่น (นักศึกษา), พรรณี ฐิตาภิชิต (อาจารยที่ปรึกษา) : ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดราขนาด
ใหญในเขตศูนยศึกษาธรรมชาติ และสัตวปาเขาเขียว จังหวัดชลบุรี (BRT T_541034)
รุงนภา พูลจําปา (นักศึกษา), เดชา วิวัฒนวิทยา (อาจารยที่ปรึกษา) : การใชมดเปนตัวบงชี้สังคมพืชในบริเวณ
อุทยานแหงชาติเขาใหญ (BRT T_344001)
วังวร สังฆเมธาวี (นักศึกษา), วิไลวรรณ อนุสารสุนทร (อาจารยที่ปรึกษา) : พรรณไมพื้นลางในสวนรุกขชาติไม
เเมืองหนาว จังหวัดเชียงใหม (BRT T_145001)
วัลลภ หมัดโสะ (นักศึกษา), ดวงใจ ศุขเฉลิม (อาจารยที่ปรึกษา) : การศึกษาอนุกรมวิธานของพรรณพืชวงศบุก
บอน (Araceae) ในอุทยานแหงชาติเขาแหลมและอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (BRT
T_144012)
วาสนา พรรณเทวี (นักศึกษา), ธรรมศักดิ์ ยีมิน (อาจารยที่ปรึกษา) : การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของกลุมสัตวทะเล
หนาดินขนาดใหญ บริเวณหาดทรายของ จังหวัดระยอง (BRT T_541091)
วิราวรรณ โคตรทิพย (นักศึกษา), ละออศรี เสนาะเมือง (อาจารยที่ปรึกษา) : ความหลากชนิดและการ
แพรกระจายของโรติเฟอร ในบุงทาม บริเวณลุมแมน้ํามูล (BRT T_144003)
วิลาวัณย รัตนถิรกุล (นักศึกษา), ทวีศักดิ์ บุญเกิด (อาจารยที่ปรึกษา) : อนุกรมวิธานของเฟรนและพืชใกลเคียง
เฟรน บริเวณอุทยานแหงชาติภูหินรองกลา จังหวัดพิษณุโลก (BRT T_145005)
วิไลลักษณ สุดวิไล (นักศึกษา), ปยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ (อาจารยที่ปรึกษา) : การศึกษาเปรียบเทียบพืชสกุล
Gomphia Schreb. และ Ochna L. (BRT T_543022)
วีระ ยินดี (นักศึกษา), ละออศรี เสนาะเมือง (อาจารยที่ปรึกษา) : ความหลากชนิดและการแพรกระจายของ
โคพีพอดกลุมคาลานอยด และไซโคลพอยด ในเขตจังหวัดสุรินทร (BRT T_541084)
วุฒินันท ศิริรัตนวรางกูร (นักศึกษา), ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร (อาจารยที่ปรึกษา) : ความหลากหลายทางชีวภาพของ
สาหราย การปนเปอนของตะกั่วในสาหราย และตะกอนดิน และความสัมพันธกับคุณภาพน้ําในคลองแม
ขา จังหวัดเชียงใหม, 2542 (BRT T_541057)
ศิราภรณ ชื่นบาล (นักศึกษา), พรทิพย จันทรมงคล (อาจารยที่ปรึกษา) : การติดตามตรวจสอบชั้นคุณภาพลุมน้ํา
และสภาพแวดลอมดวยกลุมแมลงหนอนปลอกน้ํา (BRT T_543020)
ศิริชัย ไฝทาคํา (นักศึกษา), ละออศรี เสนาะเมือง (อาจารยที่ปรึกษา) : ความหลากชนิด และการแพรกระจายของ
คลาโดเซอราและโคพีพอด ในบุงทาม บริเวณลุมแมน้ํามูล (BRT T_144004)
ศิริดารัตน จูเจี่ย (นักศึกษา), สุมน มาสุธน (อาจารยที่ปรึกษา) : การศึกษาทางอนุกรมวิธานของเฟรนในอุทยาน
แหงชาติทุงแสลงหลวง (BRT T_543030)
ศิริพร แซเฮง (นักศึกษา), นฤมล แสงประดับ (อาจารยที่ปรึกษา) : การเปรียบเทียบความหลากชนิดของมวนน้ํา
จืดในแหลงน้ํานิ่งและแหลงน้ําไหล (BRT T_541074)
ศุจิภรณ อธิบาย (นักศึกษา), ละออศรี เสนาะเมือง (อาจารยที่ปรึกษา) : การแพรกระจายของไรน้ํานางฟาและ
แพลงกตอนสัตวในแหลงน้ําชั่วคราว ในเขตจังหวัดขอนแกนและอุดรธานี (BRT T_542029)
ศุภกิจ วินิตพรสวรรค (นักศึกษา), นริศ ภูมิภาคพันธ (อาจารยที่ปรึกษา) : การประยุกตใชระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรเพื่อวิเคราะหการแพรกระจายของชางปา (Elephus maximus Linnaeus, 1758) ในเขตรักษาพันธุ
สัตวปาภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (BRT T_145014)
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ศุภลักษณ วิรัชพินทุ (นักศึกษา), กําธร ธีรคุปต (อาจารยที่ปรึกษา : การเลือกพื้นที่สรางรังของนกแอนรังขาว
Collocalia fuciphaga (Thunberg) 1812 ที่เกาะสี่เกาะหา จังหวัดพัทลุง (BRT T_345002)
สคาร ทีจันทึก (นักศึกษา), พงษศักดิ์ สหุนาฬุ (อาจารยที่ปรึกษา) : ความสัมพันธระหวางดินและพืชพรรณที่
เปลี่ยนแปลงตามระดับความสูงของพื้นที่ในอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท (BRT T_543068)
สนอง จอมเกาะ (นักศึกษา), สมพงษ ธรรมถาวร (อาจารยที่ปรึกษา) : เอกนิเวศวิทยาของกระเทียมนา (Isoetes
coromandelina L.): พืชที่ใกลจะสูญพันธุของประเทศไทย (BRT T_543029)
สลิล สิทธิสัจจธรรม (นักศึกษา), ดวงใจ ศุขเฉลิม (อาจารยที่ปรึกษา) : การศึกษาความหลากชนิดของพืชวงศ
กลวยไม (Orchidaceae) ในพื้นที่ปาทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (BRT T_145022)
สหณัฐ เพชรศรี (นักศึกษา), ทวีศักดิ์ บุญเกิด (อาจารยที่ปรึกษา) : อนุกรมวิธานเชิงตัวเลขของพืชสกุล Cassia
sensu lato (BRT T_145008)
สหัช จันทนาอรพินท (นักศึกษา), ทวีศักดิ์ บุญเกิด (อาจารยที่ปรึกษา) : ความหลากหลายของไบรโอไฟตบริเวณ
ยอดเขาหลวง อุทยานแหงชาติน้ําตกหวยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ (BRT T_144018)
สันติ พวงเจริญ (นักศึกษา), อภิชาติ เติมวิชชากร (อาจารยที่ปรึกษา) : องคประกอบชนิดและการแพรกระจาย
ของปลาวัยออนในพื้นที่ชายฝงจากปากคลองกลวยถึงแหลมหินทุง กิ่งอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง
(BRT T_144021)
สิงโต บุญโรจนพงศ (นักศึกษา), จุฑามาส ผลพันธิน (อาจารยที่ปรึกษา) : การศึกษาเปรียบเทียบความ
หลากหลายของชนิดและความชุกชุมของดวงมูลสัตว (Coleoptera: Scarabaeidae) ระหวางปาที่สมบูรณ
และปาที่ถูกรบกวน บริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง จังหวัดสงขลา (BRT T_542014)
สิริแข พงษสวัสดิ์ (นักศึกษา), สมพงษ ธรรมถาวร (อาจารยที่ปรึกษา) : การใชความหลากหลายทางชีวภาพของ
แพลงกตอนพืชตรวจสอบคุณภาพน้ําในสระเก็บน้ําพระราม 9 จังหวัดปทุมธานี (BRT T_543027)
สิริรักษ อารทรากร (นักศึกษา), วีณา เมฆวิชัย (อาจารยที่ปรึกษา) : นิเวศวิทยาการสืบพันธุและการใชพื้นที่
เกษตรกรรมของนกยูง Pavo muticus Linnaeus, 1766 ที่อุทยานแหงชาติดอยภูนาง (BRT T_144001)
สิริวรรณ สุขศรี (นักศึกษา), ศิรประภา เปรมเจริญ (อาจารยที่ปรึกษา) : พฤกษศาสตรพื้นบานในเขตหามลาสัตว
ปาบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย (BRT T_144011)
สุทธวรรณ สุพรรณ (นักศึกษา), ยุวดี พีรพรพิศาล (อาจารยที่ปรึกษา) : ความหลากหลายของสาหรายขนาดใหญ
และไดอะตอมพื้นทองน้ํา ในโครงการทองผาภูมิ 72 พรรษา มหาราช อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
(BRT T_145020)
สุทธินี จิตมณี (นักศึกษา), ชิตชล ผลารักษ (อาจารยที่ปรึกษา) : ความหลากหลายของแมลงพื้นทองน้ํา ใน
โครงการทองผาภูมิ 72 พรรษา มหาราช อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (BRT T_144024)
สุพัฒน คําไทย (นักศึกษา), ประเทือง พุฒซอน (อาจารยที่ปรึกษา) : การผลิตเยื่อแบบอัลคาไลนซัลไฟตและการ
ฟอกเยื่อแบบ ECF จากไมไผตง (BRT T_644002)
สุพัสตรา เหล็กจาน (นักศึกษา), ละออศรี เสนาะเมือง (อาจารยที่ปรึกษา) : การแพรกระจายของไรน้ํานางฟาและ
แพลงกตอนสัตว ในแหลงน้ําชั่วคราว ในเขตจังหวัดมหาสารคามและรอยเอ็ด (BRT T_542030)
สุพิชญา วงศชินวิทย (นักศึกษา), อภิชาติ เติมวิชชากร (อาจารยที่ปรึกษา) : การจําแนกชนิดและการแพรกระจาย
ของปลาวัยออนบริเวณปาชายเลนในคลองหงาว จังหวัดระนอง (BRT T_144020)
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สุรศักดิ์ ราตรี (นักศึกษา), สมพงษ ธรรมถาวร (อาจารยที่ปรึกษา) : นิเวศวิทยาการสืบพันธุของไมยืนตนในปา
เต็งรังที่หนองระเวียง นครราชสีมา (BRT T_543028)
สุระชัย ทองเจิม (นักศึกษา), ศุภฤกษ วัฒนสิทธิ์ (อาจารยที่ปรึกษา) : ชนิดและความชุกชุมของมดบนเรือนยอด
ไมบริเวณปาดิบชื้นในพื้นที่ต่ํา เขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง จ.สงขลา (BRT T_145018)
โสภณ นฤชัยกุศล (นักศึกษา), ปติ กันตังกุล (อาจารยที่ปรึกษา) : การประเมินคาทางเศรษฐศาสตรที่เกิดจากการ
ไมใช กรณีศึกษา เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร จังหวัดกาญจนบุรีและตาก (BRT T_444002)
อภิญญา วงษแกว (นักศึกษา), ศิวิลัย สิริมังครารัตน (อาจารยที่ปรึกษา) : ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อรา
ที่ทําลายแมลงในเขตอุทยานแหงชาติน้ําหนาว (BRT T_541093)
อภิรดี ศรีภูมิ (นักศึกษา), พรรณี ชิโนรักษ (อาจารยที่ปรึกษา) : คาริโอไทปของสัตวบางชนิดในวงศวิเวอรริดี
(BRT T_543039)
อรวรรณ วรรณศรี (นักศึกษา), ทวีศักดิ์ บุญเกิด (อาจารยที่ปรึกษา) : ความหลากหลายของเฟรนและพืชใกลเคียง
เฟรนในปาธรรมชาติ และตามแนวทอกาซธรรมชาติ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (BRT
T_145013)
อลงกรณ ผาผง (นักศึกษา), นฤมล แสงประดับ (อาจารยที่ปรึกษา) : ความหลากชนิดของแมลงชีปะขาววงศ
Leptophlebiidae ในหวยหญาเครือและหวยพรมแลง อุทยานแหงชาติน้ําหนาว (BRT T_541073)
อัญชลี เอาผล (นักศึกษา), กําธร ธีรคุปต (อาจารยที่ปรึกษา) : สัณฐานวิทยาและนิเวศวิทยาการหาอาหารของ
ตุกแกบาน Gekko gecko (Linnaeus, 1758) (BRT T_144022)
อาภรณ โพธิ์พงศวิวัฒน (นักศึกษา), เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ (อาจารยที่ปรึกษา) : เครื่องหมายทางพันธุกรรมที่
จําเพาะตอชนิดของหอยเปาฮื้อเขตรอนที่พบในประเทศไทย (BRT T_542057)
เอื้อมพร จันทรสองดวง (นักศึกษา), อัจฉรา ธรรมถาวร (อาจารยที่ปรึกษา) : กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของ
พืชวงศกระเชาสีดา (Aristolochiaceae) ในประเทศไทย (BRT T_144010)

(ix)
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143

144
145
146
147

โครงการ BRT กาวไกล
สนับสนุนงานวิจัย แหลงองคความรูใ หม
เผยแพรภูมิปญญาไทย ใสใจปญหาสิ่งแวดลอม

โครงการ BRT กาวไกล
สนับสนุนงานวิจัย แหลงความรูใหม
เผยแพรภูมิปญญาไทย ใสใจปญหาสิ่งแวดลอม
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การศึกษารา Cordyceps unilateralis และชนิดที่ใกลเคียงในประเทศไทย
กนกศรี ทัศนาทัย
ศูนยพนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช. 73/1 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ราในสกุล Cordyceps มีประมาณ 300 ชนิด ที่ทําการจําแนกแลว และพบวายังมีราในสกุลนี้อีกจํานวนที่ใกลเคียงกันที่ยังไมได
จําแนกอยางถูกตองตามหลักอนุกรมวิธาน C. unilateralis เปนราชนิดหนึ่งที่ถูกจําแนกจากการสํารวจปาเขตรอนในประเทศไทย
โดยพบบนมดซึ่งเกาะติดอยูที่ใตใบ จากการศึกษาเฉพาะ C. unilateralis พบวาสามารถแบงราชนิดนี้ไดเปน 3 ชนิดดวยกัน
ในขณะที่ผานมานั้นพบวามีราลักษณะแบบนี้เพียงชนิดเดียวเทานั้น
โดยกอนหนานี้
เคยมีรายงานการพบและตั้งชื่อรา
C. formicivora ชนิดนี้มากอน อยางไรก็ดีชื่อนี้ไดถูกปฏิเสธและไมยอมรับ และจากการศึกษาเปรียบเทียบราชนิดนี้ทั่วโลกพบวา
ตัวอยางของราชนิดนี้จํานวนหลายตัวอยางมีความใกลเคียงกับลักษณะของรา C. formicivora มากกวาลักษณะของรา C.
unilateralis ซึ่งกอใหเกิดความสับสน ในขณะที่ตัวอยางจากประเทศไทยพบวามีความแตกตางจากลักษณะของสปอรที่ไมมีสี
ในขณะลักษณะของสปอรจากตัวอยางของ C. unilateralis ที่มีสีน้ําตาลออน อีกทั้งขนาดของสปอรจากตัวอยางในประเทศไทย
และจากลักษณะที่บรรยายของ C. unilateralis มีความคลุมเครือและคาดวานาจะสามารถแยกไดมากกวา 1 ชนิดดวยกัน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการศึกษาถึงความสัมพันธในระดับอณูวิทยาของราในสกุลนี้ Petch ไดตั้งราในสกุล Ophiocordyceps
เพื่อใชการจัดแยกราในสกุล Cordyceps ที่มีลักษณะของสปอรที่ไมมีการแบงแยกมาอยูรวมกัน (whole ascospores) ตอมาไดมี
การยายราในสกุล Ophiocordyceps มาอยูในสกุลยอย และจากการศึกษาในปจจุบันเราพบวา ราที่มีสปอรเดี่ยว (whole
ascospore) เปนบรรพบุรุษของราในสกุลยอย Neocordyceps ซึ่งมีการแบงสปอรยอยออกไป (part-spores) โดยสวนใหญ
พบวามี 64 สปอรยอย
Cordyceps unilateralis in Thailand: An Example of ‘Hidden Species’
K. Tasanatai
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 re-assessment 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 suggest that other workers have also described as
Cordyceps unilateralis specimens that might be better named as Cordyceps formicivora. Material
from Thailand clearly separates into species with hyaline ascospores (comparable with typical
Cordyceps unilateralis) and ones with pigmented (yellow-brown) ascospores (comparable with
typical Cordyceps formicivora). Significantly, the 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).

บทคัดยอ : โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ 2545
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การศึกษาคุณสมบัติของพอลิเมอรจากเชื้อราในประเทศและศักยภาพ
ในการเปนวัสดุปด แผล: การคัดเลือกเชื้อราที่ผลิตพอลิเมอรชวี ภาพ
กัญญวิมว กีรติกร
ศูนยพนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

มีการรายงานวาจุลินทรียหลายชนิดมีความสามารถในการผลิตสารประเภทพอลิเมอรได โดยจํานวนหนึ่งเปนพอลิเมอรในกลุม
พอลิแซคคาไรด พอลิแซคคาไรด ที่จุลินทรียผลิตออกมาอาจอยูภายในเซลล ติดอยูกับผิวเซลล หรืออยูในอาหารเลี้ยงเชื้อในรูป
ของเมือก เปนที่ทราบกันวาพอลิเมอรจากจุลินทรียสามารถถูกนํามาประยุกตใชไดในหลายดาน ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของ
พอลิเมอรแตละชนิด จากการสังเกตการเลี้ยงเชื้อราในหองปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมักของศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ พบวา เชื้อราจํานวน 147 สายพันธุที่ถูกเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว สามารถผลิตสารที่มีผลทําให
น้ําหมักมีความหนืด ซึ่งคาดวานาจะเปนพอลิเมอรชีวภาพที่เชื้อราผลิตขึ้น ดังนั้นเพื่อศึกษาถึงการผลิตและคุณสมบัติของพอลิ
เมอรชีวภาพจากเชื้อราดังกลาว จึงคัดเลือกตัวแทนเชื้อราจํานวน 16 สายพันธุจากแตละสกุลของเชื้อราทั้ง 147 สายพันธุ และ
นํามาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว PDB ที่อุณหภูมิหอง (25 องศาเซลเซียส) เปนเวลา 21 วัน จากนั้นเก็บตัวอยางครั้งละ 2 ซ้ํา
เปนระยะทุก 3 วัน และนําตัวอยางมาวัดคาพีเอช หาปริมาณน้ําตาลทั้งหมด (ดวยวิธี phenol-sulfuric acid) ชั่งน้ําหนักเซลล
แหง และวัดผลผลิตพอลิเมอรโดยการแยกเซลลออกจากน้ําหมักดวยกระดาษกรอง และตกตะกอนพอลิเมอรดวยเอทานอลที่
เย็น และแยกเก็บตะกอนพอลิเมอรดวยการปน พบวาผลผลิตของพอลิเมอรที่ไดมีคาอยูในชวง 1-16 กรัมตอลิตร โดยสายพันธุที่
ใหผลผลิตพอลิเมอรสูงสุด 3 อันดับแรก คือ Cordyceps nipponica BCC 2092 (15.7 กรัมตอลิตร ในเวลา 18 วัน)
Hymenostilbe sp. BCC 2146 (3.1 กรัมตอลิตร ในเวลา 18 วัน) และ Hypocrella tamurai BCC 2350 (3.1 กรัมตอลิตร ใน
เวลา 6 วัน) ตามลําดับ คาพีเอช (ของอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว PDB ที่เก็บทุก 3 วัน) มีคาพีเอชอยูในชวง 3.0-7.0 และปริมาณ
น้ําตาลทั้งหมดที่เชื้อนําไปใชในการเจริญ และการสรางพอลิเมอร มีคาอยูในชวง 60-99 เปอรเซ็นต ของปริมาณน้ําตาลตั้งตน
The Study of Polymer Produced by Fungi of Thailand and Its Potential as Wound
Covering Materials: Screening for Biopolymer-Producing Fungi
K. Kirtikara
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, Klong Luang District, Pathum Thani 12120

It has been reported that microorganisms could produce polymers including those that belong to the
polysaccharide group. These polymers may be found inside the cells, attached to the cell walls or
secreted outside the cells in soluble slime form. Microbial polymers have diverse applications
depending on the types of sub-unit. From our observation of fungi cultured in the Fermentation
Technology Laboratory at BIOTEC, we found that 147 strains of fungi produce metabolites that
increase viscosity of culture broth. We hypothesized that this was caused by a production of
biopolymer by the growing mycelia. In order to study the production and characteristics of these
biopolymers, 16 strains of fungi were selected as representatives from each different genus. Each
strain was cultured in PDB medium at room temperature (25 OC) for 21 days. The samples in
duplicate were examined every 3 days and subsequently pH, sugar content, and dry weight were
determined. Biopolymers in broth were precipitated with cold ethanol and centrifugation. The
polymer yields were in the range of 1-16 g/L. Cordyceps nipponica BCC 2092 gave the highest
yield of polymer (15.71 g/L, 18 days), followed by Hymenostilbe sp. BCC 216 (3.1 g/L, 18 days)
and Hypocrella tamurai BCC 2350 (3.1 g/L, 6 days). The pH changes were in the range of 3.0-7.0
and the amount of sugar consumption, as determined by the phenol-sulfuric acid method, were in
the range of 60-99 original levels.
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การสํารวจชนิดสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก บริเวณปาเตาดํา จังหวัดกาญจนบุรี
กัมปนาท ธาราภูมิ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

การสํารวจชนิดสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกตามลําหวยเตาดําใหญ ในปาเตาดํา จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางเดือนธันวาคม 2542 ถึง
เดือนตุลาคม 2543 พบสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกจํานวน 1 อันดับ (Order Anura) 5 วงศ 12 ชนิด คือ วงศ Megophryidae พบ 2
ชนิด วงศ Bufonidae พบ 3 ชนิด วงศ Ranidae พบ 4 ชนิด วงศ Rhacophoridae พบ 2 ชนิด และวงศ Microhylidae พบ 1 ชนิด
ในจํานวน 12 ชนิดที่พบนี้ มีชนิดหนึ่งในวงศ Rhacophoridae ที่ยังไมสามารถจําแนกสกุลได และคาดวาจะเปนชนิดพันธุใหม
Species Diversity of Amphibians at Tao Dum Forest, Kanchanaburi Province
K. Tharapoom
Department of Biology, Faculty of Science, Silpakorn University, Muang District, Nakorn Pathom 73000

A survey for species of amphibians along the Tao Dum Yai Stream in Tao Dum Forest,
Kanchanaburi Province, was conducted from December 1999 to October 2000. Amphibians
comprising five families and twelve species were found. Two species were in the Family
Megophryidae, three species were in the Family Bufonidae, four species were in the Family
Ranidae, two species were in the Family Rhacophoridae and one species was in the Family
Microhylidae. In this survey, one Rhacophorid could not be identified to genus; it might be a new
species.

บทคัดยอ : โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ 2545
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ความหลากหลายของ Stoneflies แมลงปอ และริน้ ดําในเขตปาทองผาภูมิ
จริยา จันทรไพแสง
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาความหลากหลายและการแพรกระจายของแมลงน้ํา 3 กลุม คือ stoneflies แมลงปอ และริ้นดํา จากแหลงน้ําไหล ใน
เขตปาทองผาภูมิ แบงเปนพื้นที่ที่ถูกรบกวน 3 แหลง ไดแก โปงพุรอน บานลําปล็อก และบานประจําไม และพื้นที่ที่ไมถูก
รบกวน 2 แหลงคือ บานพัสดุกลาง และแมน้ํานอย โดยเก็บในวันที่ 21-22 มีนาคม 27-28 เมษายน และ 25-26 พฤษภาคม
2545 พบ stoneflies 6 ชนิด แมลงปอ 39 ชนิด และริ้นดํา 14 ชนิด ตัวออนของ stoneflies ที่พบในแหลงน้ําพื้นที่ที่ไมถูก
รบกวน มี 6 ชนิด จํานวน 245 ตัว ในขณะที่พบในแหลงน้ําพื้นที่ที่ถูกรบกวนมี 5 ชนิด ซึ่งพบเพียง 98 ตัว สําหรับแมลงปอพบ
ตัวเต็มวัยในพื้นที่ที่ถูกรบกวน 11 วงศ 29 สกุล 34 ชนิด จํานวน 165 ตัว สวนในพื้นที่ที่ไมถูกรบกวนพบ 9 วงศ 20 สกุล 21
ชนิด จํานวน 102 ตัว ทั้งสองแหลงพบแมลงปอตัวเต็มวัยแตกตางกันในระดับวงศ ระดับสกุล และชนิด สวนริ้นดํา จํานวนชนิด
ของดักแดที่พบในแหลงน้ําไหลที่ถูกรบกวน มี 10 ชนิด จํานวน 1,363 ตัว และในแหลงน้ําไหลที่ไมถูกรบกวนมี 11 ชนิด
จํานวน 301 ตัว ดักแดบางสวนนํามาเลี้ยงเปนตัวเต็มวัย เพื่อใชลักษณะของตัวเต็มวัยในการจําแนกชนิด ความชุกชุมของ
ตัวออนริ้นดําในแหลงน้ําไหลที่ถูกรบกวน
พบวามีจํานวนมากกวาในแหลงน้ําไหลที่ไมถูกรบกวน
ปจจัยที่มีผลตอการ
แพรกระจายและความหนาแนนของริ้นดํา เชน คุณภาพอาหาร ชนิดของซับสเตรท อัตราความเร็วของน้ํา ความลึกของน้ําและ
อุณหภูมิของน้ํา อยางไรก็ตาม ผลที่ไดนี้เปนขอมูลจากการเก็บตัวอยางเพียง 3 ครั้ง ซึ่งคาดวาหากไดทําการศึกษาเพิ่มเติม
ตอไปอีก อาจพบจํานวนชนิดของแมลงที่ศึกษาเพิ่มขึ้น
The Diversity of Stoneflies, Dragonflies, Damselflies and Blackflies
at Thong Pha Phum Forest
J. Chanpaisaeng
Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

This study of the diversity and distribution of stoneflies, dragonflies, damselflies and black flies
from lotic habitats at Thong Pha Phoom forest was conducted in 3 disturbed areas, Pong Pu Ron,
Ban Lam Pilok and Ban Prajammai, and 2 undisturbed areas, Ban Patsaduklang and MaeNamNoi.
We collected samples on 21 and 22 March, 27 and 28 April, and 25and 26 May 2002 and found 6
species of stoneflies, 39 species of dragonflies & damselflies and 14 species of black flies. Higher
number of stonefly nymph species and individuals were found in undisturbed areas (6 species and
245 individuals, respectively than) in disturbed areas (5 species and 98 individuals, respectively)
Dragonfly & damselfly adults found in disturbed areas, comprised 11 families, 29 genera, 34
species and 165 individuals, whereas in undisturbed areas they comprised 9 families, 20 genera, 21
species and 102 individuals. There were significant differences between areas. In total, 10 black fly
species and 1,363 individuals were collected from disturbed areas and 11 species and 301
individuals from undisturbed areas. Pupae of black flies were reared to adults for identification to
species level. Abundance of black fly larvae in disturbed areas was higher than in undisturbed areas.
Factors that influence the distribution and density of black flies include the quality of food,
substrates, current velocity, water depth and water temperature. However, these results were based
on sampling conducted only 3 times. As the study continues, it is expected that more species of the
target insects will be found.
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การศึกษาวิวฒ
ั นาการของรา Paecilomyces และราที่มีความสัมพันธกับราสกุลนี้
เจนนีเฟอร เหลืองสะอาด
ศูนยพนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช. 73/1 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

รากลุม Paecilomyces มีลักษณะวงกนหอย สราง conidiogenous cell เปนรูปหยดน้ํา (philalides) จะมีกิ่งกานสาขาเปนวงแผ
กระจาย hialide ฐานเปนรูปทรงกระบอก หรือพองตัวออก และมีลักษณะคลายคอเรียวยาว โดย phialide ผลิตสปอรไมมีสีเพียง
หนึ่งสปอร มีลักษณะเปน basipetal Paecilomyces แบงออกเปนสองกลุม คือ (1) Paecilomycetes สวนใหญเปน thermophilic
จัดอยูใน Eurotiales (2) Isaroideae เปน mesophilic สวนใหญเปนศัตรูของแมลง จัดอยูใน Clavicipitales รา 3 สกุล ใน
Trichocomaceae (Ascomycota) สามารถทนตอความรอน ไดแก Byssochlamys Westling, Talaromyces C.R. Benj. และ
Thermoascus Miehe ทั้ง 3 ชนิดนี้มี anamorph คือ genera Paecilomyces Bainier, Penicillium Link และ Polypaecilum G.
Sm. Notably. Thermophilic Trichocomaceae บริเวณ northern temperate regions ราศัตรูแมลงหลายชนิดถูกเก็บรวบรวม
และแยกจากประเทศไทย Paecilomyces ในกลุม Isariodea มี teleomorph เปน Cordyceps และ Torrubiella Paecilomyces
บางสายพันธุถูกพัฒนาใชในการควบคุมแมลงแบบชีวภาพ และมีการใช Paecilomyces tenuipes เปนสวนประกอบของ
เครื่องดื่ม และยาบํารุง (tonic) วัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้เพื่อหา taxonomic value ของขอมูล DNA sequence ที่มี
ความสัมพันธกับลักษณะภายนอกของรา (morphological characters), ระบบนิเวศนวิทยา (ecology), ความหลากหลายของผู
ถูกอาศัย (host range) และ anamorphs เพื่อหาความสัมพันธระหวางสายพันธุ ผลการศึกษา phylogenetic analysis ของ ITS
sequence แสดงถึงราสกุล Paecilomyces วาเปน polyphyletic ราPaecilomyces แบงออกเปน 2 กลุมคือ thermophilic และ
insect-pathogenic group
Phylogenetic Analysis of the Genus Paecilomyces and Related Genera
J. Luangsa-ard
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology NSTDA, 73/1 Rajdhevee, Bangkok 10400

The genus Paecilomyces was monographed by Samson (1974) based on morphology. Samson
restricted this genus to species with verticillate condiophores bearing divergent whorls of branches
and phialides. The phialides have a cylindrical or inflated basal portion and a long tapering neck,
and produce one-celled hyaline conidia in basipetal chains. Paecilomyces was split into two
sections. Section Paecilomyces is largely thermophilic with affinities to the Eurotiales and Section
Isaroideae is mesophilic, mostly insect-pathogenic with affinities to the Clavicipitales.
Thermophilic fungi are of economic importance with several reported contaminants of food
products. Three genera of the Trichocomaceae (Ascomycota) are recognized for their
thermotolerance. These are Byssochlamys Westling, Talaromyces C.R. Benj. and Thermoascus
Miehe. These three ascomycetes have anamorphs in the genera Paecilomyces Bainier, Penicillium
Link and Polypaecilum G. Sm. Notably, these survive many conventional sterilization processes.
Importantly, thermophilic fungi are a potential source of thermotolerant enzymes. There are
currently ca. 80 species of thermophilic fungi known. In reviewing his draft monograph on
Paecilomyces, Dr. RA Samson became aware that most thermophilic Trichocomaceae are from
northern temperate regions. Little is known of the thermophilic Trichocomaceae of tropical regions
and of those from Thailand. No molecular work has ever been done on thermophilic fungi in
Thailand. Many insect-pathogenic fungi have been collected and isolated in Thailand. Paecilomyces
Section Isarioidea has teleomorphs connected with the genera Cordyceps and Torrubiella. Some
Paecilomyces species are being developed now for use in biological control of insects and
Paecilomyces tenuipes is being cultivated in Japan and Korea as a component in drinks and sold
commercially as a tonic. It is the objective of this study to evaluate the taxonomic value of DNA
sequence data in relation to morphological characters, ecology, host range and anamorphs in order
to determine the relationships between the species. A result from the phylogenetic analysis of ITS
sequence data shows the genus Paecilomyces to be polyphyletic. The genus is split into two groups,
a thermophilic and an insect-pathogenic group.

บทคัดยอ : โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ 2545
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การปรับปรุงความสามารถทนเค็มของตนจามจุรี (Samanea saman Merr.) โดยใชสารโคลซีซีน
เฉลิมพล เกิดมณี
ศูนยพนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ดินเค็มและการแพรกระจายของพื้นที่ดินเค็มเปนปญหาที่สําคัญตอการเจริญเติบโตของพืช การแกไขปญหาดินเค็มที่มี
ประสิทธิภาพสูงและทําไดงายคือการปลูกปาบนพื้นที่ดินเค็ม อยางไรก็ตามยังคงขาดแคลนพันธุพืชทนเค็มในระดับสูง ซึ่ง
เจริญเติบโตเร็ว มีระบบทรงพุมกวาง และ รากแผกวาง ตนจามจุรีเปนไมยืนตนที่มีคุณสมบัติดังกลาว ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงพันธุจามจุรีใหมีความสามารถทนเค็มในระดับสูงโดยการใชสารโคลซีซีน ชักนําการเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพันธุกรรม พันธุจามจุรี 7 สายพันธุ ถูกนํามาปรับปรุงพันธุใหสามารถทนเค็มในระดับสูง เมล็ดถูกนํามาฟอกฆาเชื้อ
และแชในอาหารสูตร MS ที่มีสารโคลซีซีนความเขมขน 0 1.5 3.0 6.0 และ 9.0 มิลลิโมลาร 12 ชั่วโมง เพาะเมล็ดบนอาหารแข็ง
สูตร MS เติมน้ําตาลความเขมขน 90 มิลลิโมลาร นาน 6 เดือน โดยทําการเปลี่ยนถายอาหารทุก 2 เดือน จากการศึกษาพบวา
ความเขมขนของสารโคลซีซีนที่ระดับ 3.0 มิลลิโมลาร ทําใหตนกลาจามจุรีตาย 50 เปอรเซ็นต (LD50) และตนพืชที่ไดจากการ
แชในสารละลายโคลซีซีนความเขมขนนี้ มีพื้นที่ใบ ขนาดของปากใบ ปริมาณดีเอ็นเอ และ ปริมาณคลอโรฟลล สูงกวาตนกลาที่
ไมไดแชในสารโคลซีซีน 1.3 1.4 1.5 และ 1.8 เทา ตามลําดับ นําตนพืชที่ไดไปตรวจระดับความทนเค็มภายใตสภาพการ
เจริญเติบโตโดยผานการสังเคราะหแสง หลังการเพาะเลี้ยงนาน 6 สัปดาห ทําการปรับคาความเค็มของอาหารอยูในระดับ 0
171 342 684 และ 1026 มิลลิโมลาร วัดคาอัตราการสังเคราะหแสงของพืช (NPR) และคํานวณดัชนีความสามารถทนเค็ม (STI
= NPR at 1026 mM NaCl/NPR at 0 mM NaCl) จากการศึกษาพบวาตนพืชที่ไดจากการแชในสารโคลซีซีน 3.0 มิลลิโมลาร มี
ความสามารถทนเค็มสูงกวาตนพืชที่ไมไดแชในสารโคลซีซีน และมีคา STI สูงกวาตนพืชที่ไมไดแชในสารโคลซีซีน 1.1-1.2 เทา
ภายใตสภาวะเครียดจากความเค็ม การใชสารโคลซีซีนจึงสงเสริมใหตนพืชมีความสามารถทนเค็มในระดับสูงขึ้น
Improvement of Salt-Tolerance of the Rain Tree (Samanea saman Merr.)
Using Colchicine Treatment
C. Kirdmanee
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, Klong Luang District, Pathum Thani 12120

Saline soil has become a serious problem for plant growth. Reforestation is the most practical and
effective strategy to solve this problem. However, the lack of salt-tolerant species is a limiting
factor. The Rain tree (Samanea saman Merr.) is a plant that can grow quickly and can expand its
roots and branches and so is suitable to solve the saline soil problem. The aim of this research is to
improve the salt-tolerance of the Rain tree by using colchicine treatment. Seven clones of the Rain
tree from a salt-tolerance selection program were selected to use as plant material for improving
salt-tolerance. Seeds were sterilized and the seed coats were excised before soaking in 0, 1.5, 3.0,
6.0 or 9.0 mM colchicine solution in MS liquid medium. The seedlings were transferred to 90 mM
sucrose solidified-MS medium and cultured for 6 months, with subculturing at 2 month intervals.
The LD50 of colchicine treatment was 3.0 mM. However, plantlets derived from this treatment
significantly showed the biggest leaf area and stomatal size as well as the highest DNA content and
chlorophyll content, which were 1.3, 1.4, 1.5 and 1.8 times higher, respectively than those of
control plantlets (0 mM colchicine). The plantlets were transferred to photoautotrophic conditions
for 6 weeks. The culture medium was adjusted to 0, 171, 342, 684, and 1026 mM NaCl. Netphotosynthetic rate (NPR) in each treatment was measured and then the salt-tolerance index (STI)
was calculated using the equation, STI = NPR at 1026 mM NaCl / NPR at 0 mM NaCl. The plantlets
treated with colchicine had a significantly higher the salt-tolerance level than did the control
plantlets. Plantlets derived from 3.0 mM colchicine treatment in each clone of Rain tree showed the
STI values under salt-stress condition of 1.1-1.2. Colchicine treatment should be used to induce
clone mutations so that salt-tolerance of the Rain tree.
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การศึกษาพรรณพืชวงศบุกบอน (Araceae) เพื่ออางอิงสถานภาพทาง
อนุกรมวิธานของพืชสกุลเขียวหมื่นป (Aglaonema)
ดวงใจ ศุขเฉลิม
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาอนุกรมวิธานพืชวงศบุกบอน (Araceae) ไดทําการสํารวจเก็บตัวอยางทั่วประเทศไทย เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ถิ่นนิเวศ นิสัย ลักษณะ และการกกระจาย จากการศึกษาตัวอยางพรรณไมแหงและสดกลาวไดวา มีพรรณพืชในวงศบุกบอน
(Araceae) ประมาณ 25 สกุล 150–170 ชนิด พืชสกุลเขียวหมื่นปไดรับการศึกษาเพื่อหาขอยุติในการกําหนดชนิดพืช จึงได
ทําการศึกษาโดยใชหลักฐานทางสัณฐานวิทยา เรณูวิทยา และการใชเอนไซมวิเคราะหรูปแบบของ bands จากขบวนการ
electrophoresis เพื่อยืนยันและใหความกระจางชัดทางอนุกรมวิธานของพืชสกุลนี้ ผลการศึกษาพบวามีพืชสกุลนี้จํานวน 10
ชนิด จาการเปรียบเทียบลักษณะทางอนุกรมวิธาน และการใช band วิเคราะหชนิดพืชจากเอนไซม Esterase ทําใหทราบวา
Aglaonema modestum, A. tenuipes, A. simplex และ A. nitidum แยกจากกันอยางเดนชัด หลักฐานจาก band สอดคลองกับ
การใชลักษณะสัณฐานวิทยาในการจําแนกพืชสี่ชนิดดังกลาว อยางไรก็ตาม ลักษณะเรณู ของ A. tenuipes, A. simplex และ
A. ovatum ไมไดสนับสนุนการหาขอจํากัดในระดับชนิดของพืชสามชนิดนี้ ในการหาขอจํากัดเพื่อระบุชนิดพืชไดใชลักษณะเดน
ในการจําแนก เชน กลุมที่มีลําตนอยูใตดินไดแก A. brevispathum, A. costatum and A. chermsiriwattanae กานชอดอกของ
ชนิดหลังรองรับดวยเกล็ดใบ (cataphyll) สวนกานชอดอกของสองชนิดแรกไมรองรับดวยเกล็ดใบ กลุมที่เหลือมีลําตนอยูเหนือ
ดิน ในกลุมนี้ประกอบดวย A. ovatum, A. modestum มีชอดอกที่ไมมีกานชอดอกเหนือใบประดับ สวน A. nitidum,
A. cochinchinense, A. tenuipes และ A. simplex มีกานชอดอกเหนือใบประดับ
Araceae of Thailand with Reference to Taxonomic Status of Aglaonema
D. Sookchaloem
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchack, Bangkok 10900

Systematic studies of Araceae are carried out to survey and document habitat, plant habit, plant
characteristics and distribution. Based on taxonomic treatment of Araceous plants from the
herbarium and living specimens, there are 150 – 170 species in 25 genera. To elucidate the
taxonomic status of Aglaonema in Thailand, the genus is revised by using evidences of comparative
morphology, palynology and enzyme electrophoresis. Ten species are recognized from this
treatment. Different banding patterns illustrated by esterase enzyme imply that Aglaonema
modestum, A. tenuipes, A. simplex and A. nitidum are clearly distinguishable. Electrophoretic
evidence is also in conformity with morphological distinction of these four species. However,
pollen morphology of A. tenuipes, A. simplex and A. ovatum does not support the systematic
position of these three species. Concerning species delimitation, the species have distinct
characteristics and can be discriminated; they are A. brevispathum, A. costatum and A.
chermsiriwattanae which are in the hypogeal stem group. The peduncle of A. chermsiriwattanae is
subtended by a cataphyll whereas those of A. brevispathum and A. costatum are without ones. The
remaining species are in the epigeal group. A. ovatum and A. modestum are distinct in having a
sessile spadix. But A. nitidum, A. cochinchinense, A. tenuipes and A. simplex have a stipitate spadix.

บทคัดยอ : โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ 2545
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ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของเทอริโดไฟตในปาธรรมชาติ
และปาที่ถูกรบกวนในพืน้ ที่ทองผาภูมิตะวันตก
ทวีศักดิ์ บุญเกิด
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษา ความหลากหลายทางอนุกรมวิธานของเทอริโดไฟตในพื้นที่ทองผาภูมิตะวันตก ความ
หลากหลายของเทอริโดไฟตตามแนวเกรเดียนตของความสูงจากระดับน้ําทะเล และ ศึกษาความหลากหลายของเทอริโดไฟต
ในพื้นที่ถูกรบกวนและพื้นที่ปาธรรมชาติ วัตถุประสงคแรกเปนการสํารวจตามเสนทางเดินปาและถนนที่มีอยูแลวในพื้นที่ ที่ผาน
มาไดเก็บตัวอยางพืชกลุมนี้ได 120 หมายเลข ซึ่งตรวจหาชื่อไดแลวจํานวน 65 ชนิด ในจํานวนนี้มีกูดตนสกุล Cyathea 3 ชนิด
จากจํานวน 7 ชนิดที่พบในประเทศไทยคือ Cyathea borneensis Copel., Cyathea contaminans (Wall.ex Hook.) Copel.,
และ Cyathea gigantea (Wall. ex Hook.) Holttum นอกจากนี้ยังมีกูดตนชนิดอื่นคือ Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm.,
Cibotium barometz J. Sm. และ Brainea insignis (Hook.) J. Sm. พบขึ้นอยูดวย วัตถุประสงคขอที่ 2 จะศึกษาตามแนวถนน
เริ่มจากบริเวณบานเชิงเขาที่ระดับความสูง 200 ม. ไปจนถึง บานอีตอง ที่ระดับความสูงประมาณ 1,000 ม. โดยจะวางแปลง
ตัวอยาง 8 แปลง ขนาด 2.5 ม. X 40 ม. ซึ่งภายในมีแปลงยอยขนาด 2.5 ม. X 10 ม. จํานวน 4 แปลง ทุกชวงระดับความสูง
200 ม. ความหลากหลายจะทําโดยนับจํานวนเทอริโดไฟตแตละชนิดในแปลงตัวอยาง และคํานวณหาคา species richness
index และ species diversity index และเปรียบเทียบระหวางชวงระดับความสูง วัตถุประสงคขอที่สามจะศึกษาความ
หลากหลายของเทอริโดไฟตตามแนววางทอกาซธรรมชาติและพื้นที่เหมืองที่ถูกทิ้งราง ซึ่งจะเปนงานวิจัยของนิสิตปริญญาโท
จํานวน 2 คน และจะนําเสนอแยกจากงานวิจัยนี้
The Diversity and Ecology of Pteridophytes in Undisturbed and Disturbed Forests in
West Thong Pha Phum Area
T. Boonkerd
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn Unversity, Pathumwan, Bangkok 10330

This research aims to investigate the taxonomic diversity of pteridophytes in West Thong Pha Phum
area, the diversity of pteridophytes along an altitudinal gradient, and the diversity and ecology of
disturbed and undisturbed forests based on pteridophyte collections. The first objective has been
conducted along existing forest trails/roads. So far, 120 specimens have been collected and 65
species have been determined. Of these, 3 of the 7 species of the tree-fern genus Cyathea previously
reported in Thailand, viz Cyathea borneensis Copel., Cyathea contaminans (Wall. ex Hook.)
Copel., and Cyathea gigantea (Wall. ex Hook.) Holttum, were found. Three other tree-ferns, i.e.
Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm., Cibotium barometz J. Sm. and Brainea insignis (Hook.) J.
Sm. were also found. The second objective will be conducted along the roadside from 200 msl at
Ban Choeng Khao to 1000 msl at Ban I Tong in Thong Pha Phum District. For each 200 m altitude
band, 8 plots of 2.5 m X 40 m (each with 4, 2.5 m X 10 m subplots) will be established.
Pteridophyte diversities will be determined by counting the number of individuals in each 2.5 m X
40 m subplot. A species richness index and species diversity index for each 200 m band will be
estimated and compared. The third objective will be conducted along the natural gas pipeline and at
abandoned mines. These two types of disturbed areas will be studied by two graduate students and
will be presented separately.
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การศึกษาความหลากชนิดของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน
ในเขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา-บาลา จังหวัดยะลาและนราธิวาส
ธัญญา จั่นอาจ
กองวิจัยธรรมชาติวิทยา องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ เทคโนธานี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

การศึกษาความหลากชนิดของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลานในถิ่นอาศัยของปาดิบชื้นของเขตรักษาพันธุสัตวปา
ฮาลา-บาลา จังหวัดยะลาและนราธิวาส ระหวาง 15 สิงหาคม ถึง 14 สิงหาคม 2545 มีการเก็บขอมูลภาคสนาม 4 ครั้ง จํานวน
วันทํางาน 80 วัน ครอบคลุมทั้งฤดูแลงและฤดูฝน พบสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 47 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 88 ชนิด ชนิดที่พบเปน
ครั้งแรกในประเทศไทย ไดแก Bufo quadriporcatus, Leptolalax heteropus, Phrynella pulchra, Limnonectes malesiana,
Rana baramica, Philautus petersi, Philautus vermiculatus, Rhacophorus pardalis, Caudacaecilia larutensis,
Cnemaspis flavolineata, Cnemaspis sp., Macrocalamus lateralis และงูดินยังไมทราบชนิดอีก 1 ชนิด ความหลากชนิดที่พบ
ในพื้นที่คลายกับที่ปรากฏในคาบสมุทรมลายูตอนลางมากกวาภาคใตตอนบนของประเทศไทย แสดงใหเห็นวาเปนเขตการ
แพรกระจายทางสัตวศาสตรแบบมลายูแบบเขมขน
Species Diversity of Amphibians and Reptiles
in Hala-Bala Wildlife Sanctuary, Yala and Narathiwat Provinces
T. Chan-ard
National History Research Division, National Science Museum, Technopolis,
Khlong Luang District, Pathum Thani 12120

Amphibians and reptiles were collected from their habitats in Moist Evergreen Forest at Hala-Bala
Wildlife Sanctuary in Yala and Narathiwat Provinces, Southern Thailand, from August 15, 2001 to
August 14, 2002. The collecting period covered both wet and dry seasons. A total of 47 species of
amphibians and 88 species of reptiles were collected, of which 13 are new records for Thailand:
Bufo quadriporcatus, Leptolalax heteropus, Phrynella pulchra, Limnonectes malesiana, Rana
baramica, Philautus petersi, Philautus vermiculatus, Rhacophorus pardalis, Caudacaecilia
larutensis, Cnemaspis flavolineata, Cnemaspis sp., Macrocalamus lateralis and one typhlopid
snake not assigned to a recognized species. The taxonomic composition of herpetofauna at the sites
is more like that of Peninsula Malaysia than that of upper Southern Thailand. It illustrates the
concentrated Malayan zoogeographic type.

บทคัดยอ : โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ 2545
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ความหลากหลายทางชีวภาพของฟองน้ําที่อาศัยอยูในแนวปะการังบริเวณชายฝงทะเล
อาวไทยฝงตะวันออก (จังหวัดชลบุร-ี ตราด)
นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของฟองน้ําที่อาศัยอยูในแนวปะการังบริเวณชายฝงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก (จังหวัด
ชลบุรี-ตราด) โดยการดําน้ําสํารวจฟองน้ําในแนวปะการังจํานวน 37 แหง การจําแนกชนิดฟองน้ําโดยอาศัยลักษณะโครงสราง
ลําตัว (Skeleton) และ สปคูล (Spicule) รวมถึงลักษณะภายนอกของฟองน้ํา ผลการศึกษาพบวา ฟองน้ําที่พบอยูในชั้น
Demospongiae ทั้งหมดจํานวน 126 ชนิด โดยแบงเปน 3 Subclass 10 อันดับ 34 วงศ ในจังหวัดชลบุรีพบจํานวน 100 ชนิด
(3 Subclass 10 อันดับ 33 วงศ) จังหวัดระยอง 22 ชนิด (2 Subclass 7 อันดับ 13 วงศ) จังหวัดจันทบุรี 19 ชนิด (2 Subclass
12 อันดับ 9 วงศ) และจังหวัดตราด 30 ชนิด (2 Subclass 8 อันดับ 17 วงศ)
Biodiversity of Marine Sponges Associated with Reef Coral Habitats
in the Eastern Gulf of Thailand (Chonburi to Trad Province)
N. Chaitanawisuti
Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

Coral reef sponges were investigated from reef habitats along the eastern coast (Chonburi-Trad
province) of the inner part of the Eastern Gulf of Thailand. The sponge survey was carried out by
means of SCUBA diving at 37 localities with shallow water reefs. For taxonomic studies, all
specimens were identified by using skeletal architecture and spicule morphology, including the
external morphological characters. Results showed that most sponges found were in the class
Demospongiae. A total of 3 Subclasses, 10 Orders, 31 Families and 126 species of sponges were
found as follows: Cholburi province, 3 Subclasses, 9 Orders, 31 Families and 100 species; Rayong
province, 2 Subclasses, 8 Orders, 16 Families and 22 species; Chantaburi province, 2 Subclasses, 5
Orders, 9 Families and 19 species and Trad province 2 Subclasses, 5 Orders, 11 Families and 30
species.
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ความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินในลําธารอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
บุญเสฐียร บุญสูง
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

การศึกษาความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดิน และความสัมพันธของปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีผลตอโครงสราง
ชุมชนของสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินในลําธารหวยเขยง และหวยทีม อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยทําการเก็บ
ตัวอยางสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินดวย Surber sampler และวิเคราะหปจจัยคุณภาพน้ําบางประการ (ความเร็วกระแสน้ํา
อุณหภูมิน้ํา อุณหภูมิอากาศ คาการนําไฟฟาของน้ํา ปริมาณของแข็งละลายน้ํา คาความเปนกรด-ดางของน้ํา และปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ํา) ในภาคสนาม จํานวน 15 สถานี สถานีละ 6 ซ้ํา เก็บตัวอยาง 3 ฤดูกาล ฤดูกาลละ 1 ครั้ง ระหวางเดือน
ธันวาคม 2544 ถึง พฤษภาคม 2545 ผลการศึกษาถึงปจจุบัน (กรกฎาคม 2545) พบวา เมื่อวิเคราะหปจจัยคุณภาพน้ําบาง
ประการในแตละสถานี ทั้ง 3 ฤดูกาล ดวยสถิติหลายตัวแปรโดยใช ordination สามารถแบงสถานีได 2 กลุมใหญ คือ (i) สถานี
ในลําธารที่อยูหางจากบริเวณเกษตรกรรม ซึ่งถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษยนอย และ (ii) สถานีในลําธารเขตเกษตรกรรม
และชุมชน ที่ไดรับการรบกวนมากกวา ในกลุมที่ 2 นี้น้ํามีคาการนําไฟฟาและปริมาณของแข็งละลายน้ําคอนขางสูง คาดวาอาจ
เกิดจากการปนเปอนของสารเคมีที่ใชในการเกษตร เชน สารกําจัดวัชพืช และปุย ซึ่งจากการสอบถามเกษตรกรพบวามีการใช
มาก สําหรับสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินจัดจําแนกเสร็จเฉพาะตัวอยางที่เก็บในฤดูหนาวพบ 11 อันดับ 44 วงศ 84 สกุล 88
ชนิด สวนใหญเปนตัวออนแมลงน้ํา และพบวามีความหลากชนิดของตัวออนแมลงกลุม EPT (Ephemeroptera, Plecoptera
และ Trichoptera) ต่ํา แตรอยละของหนอนแดงมีจํานวนสูงในบริเวณที่ถูกรบกวนมากกวา งานที่จะทําตอไป คือ การจําแนก
สัตวอีก 2 ฤดูกาล และการวิเคราะหปจจัยทางเคมีและกายภาพของน้ําที่มีความสัมพันธกับแบบแผนการกระจายตัวของสัตว
หนาดิน
Diversity of Stream Benthic Macroinvertebrates of Thong Pha Phum District,
Kanchanaburi Province
B. Boonsoong
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002
Stream benthic macroinvertebrates were sampled from Huay Khayeng and Huay Team streams at Thong Pha

Phum District, Kanchanaburi Province, to determine diversity and relationships between
environmental factors and the benthic community. Benthos was collected using a Surber sampler
and selected physiochemical variables (velocity, water and air temperature, electrical conductivity
(EC), total dissolved solids (TDS), pH and dissolved oxygen) were measured in situ. Six replicates
of each benthic sample and water sample were taken at fifteen sites along the streams during each
season from December 2001 to May 2002. The physiochemical water quality data set of each
sampled site was assessed by the ordination method of multivariate analysis. It showed that
sampling sites were in two groups: (i) sites far away from agricultural areas with less anthropogenic
activity and (ii) the agricultural and residential areas which were more disturbed. The latter group
had high EC and TDS. These effects may be caused by agricultural pollutants, such as herbicides
and fertilizers. Eleven orders, 44 families, 84 genera and 88 species of benthic macroinvertebrates
were found. A major group was the immature aquatic insects. It was found that the disturbed sites
had lower taxa richness of sensitive groups (Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera - EPT), but
the percentage of tolerant chironomids was higher. Further work is needed to identify remaining
specimens and to conduct a correlation analysis of water physiochemical variables and distribution
patterns of benthic macroinvertebrates.

บทคัดยอ : โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ 2545
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การศึกษาความหลากหลายของพรรณไมในเขตอุทยานแหงชาติภูพาน
ประนอม จันทรโณทัย
ศูนยวจิ ัยอนุกรมวิธานประยุกต ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

การศึกษาความหลากหลายของพรรณไมในเขตอุทยานแหงชาติภูพาน ตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2540 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2545 เก็บพรรณไมได 1,835 หมายเลข ไดระบุพืชถึงระดับชนิด พบวามีเฟรน 18 วงศ 29 สกุล 57 ชนิด, จิมโนสเปรม 2 วงศ 2
สกุล 2 ชนิด, พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 22 วงศ 113 สกุล 255 ชนิด และพืชใบเลี้ยงคู 94 วงศ 311 สกุล 513 ชนิด พบพรรณไมชนิด
ใหมของโลก 1 ชนิด คือ กระชายวิสุทธิ์ (Bosenbergia baimaii) และคาดวาเปนชนิดใหมของโลกอีก 2 ชนิด พบพรรณไมที่ไมมี
การรายงานมากอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และพรรณไมเฉพาะถิ่นหลายชนิด ไดบรรยายลักษณะพืช
อยางละเอียดพรอมกับไดบันทึกภาพสีและสไลด ไดขอมูลการใชประโยชนพืช หรือทางดานพฤกษศาสตรพื้นบานจากกลุมชน
พื้นบาน จัดเก็บขอมูลในระบบฐานขอมูล และใชในการเขียนโฮมเพจ ศึกษาโครโมโซมและเรณูของพรรณไมเผา Crotalarieae,
Desmodieae และ Indigofereae (Papilionoideae) และศึกษาสังคมพืชจากแปลงตัวอยาง 4 แปลง ของสังคมปาเต็งรัง พบวามี
สังคมยอย 3 แบบ ไดแก สังคมยอยเต็ง-มะคาแต, สังคมยอยเต็ง-เหียง และสังคมยอยพลวง-มะพอก ปาเบญจพรรณ 1 แปลง
เปนสังคมยอยประดู-กระบก และปาดิบแลง 1 แปลง เปนสังคมยอยสมอพิเภก-สานหิ่ง
Plant Diversity of Phu Phan National Park
P. Chantaranothai
Applied Taxonomic Research Center, Department of Biology, Faculty of Science,
Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

The plant diversity of Phu Phan National Park was studied between April 1997 and June 2002. A
total of 1,835 specimens were collected. Eighteen families, 29 genera and 57 species of ferns, two
families, two genera and two species of gymnosperms, 22 families, 113 genera and 255 species of
monocotyledons and 94 families, 311 genera and 513 species of dicotyledons, were identified.
Bosenbergia baimaii is new to science, two 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 taken. Information was collected on the uses of plants by
local communities. All data have been compiled into a specimen database, which was prepared
using Microsoft Access, and placed on the Phu Phan Homepage. Chromosomes and pollen of
specimens from the tribes Crotalarieae, Desmodieae and Indigofereae (Papilionoideae) were
studied. Four sample plots, 100 x 100 m, in dry dipterocarp, and one each in mixed deciduous and
dry evergreen forests were investigated. The dry dipterocarp forest can be divided into three
dominance-types, a Shorea obtusa-Sindora siamensis type, the Shorea obtusa-Dipterocarpus
obtusifolius type and the Dipterocarpus tuberculatus-Parinari anamense type. The mixed
deciduous and dry evergreen forests are Pterocarpus indicus-Irvingia malaya and Terminalia
bellirica-Dillenia aurea types, respectively.
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สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชและเชื้อราในประเทศไทย
ประสาท กิตตะคุปต
ศูนยพนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ศึกษาองคประกอบทางเคมีของพืช และเชื้อรา โดยผานกระบวนการหมัก และ/หรือสกัด แยกสารบริสุทธิ์ และหาโครงสรางทาง
เคมีของสารโดยวิธีทางสเปกโตรสโคปนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ สเปกโตรสโคป (Nuclear Magnetic Resonance
Spectroscopy) นอกจากนั้นยังศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสาร รวมถึงทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร แบบ in
vitro กับเชื้อมาลาเรีย, เชื้อวัณโรค, เชื้อโรคเริม, เซลลมะเร็ง และเชื้อรา
Bioactive Compounds from Thai Plants and Microorganisms
P. Kittakoop
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, Klong Luang District, Pathum Thani 12120

Bioactive substances from Thai plants and microorganisms have been isolated, employing the
activity guided technique, and their chemical structures have been determined by spectroscopic and
chemical methods. Biological activity screening of the isolated compounds against Plasmodium
falciparum, Mycobacterium tuberculosis, herpes-simplex virus-1, cancers (KB and BC) cell lines
and fungus Candida albican are routinely conducted.
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การเรงการกลับคืนของความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ไรรางบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย
ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50202

หนวยวิจัยฟนฟูปาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวาการฟนฟูปาดวยวิธีการใชพืชโครงสรางสามารถนําไปใชในการฟนฟูพื้นที่
เสื่อมโทรมอันเกิดจากการทําการเกษตรไดอยางประสบความสําเร็จ อยางไรก็ตามวิธีการฟนฟูปาดังกลาวยังไมเคยถูกนําไปใชใน
พื้นที่อื่นในภาคเหนือของประเทศไทยเลย งานวิจัยชิ้นนี้ไดนําวิธีการปลูกปาโดยการใชพืชโครงสรางไปใชในพื้นที่ไรรางแหงใหมที่มี
ความสูงจากระดับน้ําทะเลใกลเคียงกับพื้นที่เดิมของหนวยวิจัยฟนฟูปาแตมีความแตกตางในดานสภาพดินและภูมิอากาศยอย ทํา
การปลูกกลาไมจํานวน 20 ชนิด เชน Acrocarpus fraxinifolius, Alseodaphine andersonii, Castanopsis spp., Ficus spp.,
Quercus pubescens และ Terminalia bellirica บนพื้นที่ 3 ไร ที่ความหนาแนน 500 ตน/ไร ในเดือนมิถุนายน 2545 โดยมีพื้นที่
ควบคุมที่ไมปลูกกลาไมจํานวน 3 ไรอยูติดกัน การดูแลรักษาประกอบดวยการถางหญาดวยมือและการใสปุยในเดือนสิงหาคม
กันยายน และ พฤศจิกายน 2545 จะทําการติดตามการเจริญเติบโตและความหลากหลายทางชีวภาพของพืชเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนของ
แตละปเปนเวลา 3 ป ผลที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย คือ วิธีการฟนฟูปาที่เหมาะสมในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ตางๆ ของภาคเหนือของประเทศไทย ผลพวงอื่นของงานวิจัยคือ นักวิจัยและชาวบานที่มีความรูในการออกแบบ และ
ปฏิบัติการฟนฟูปาในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
Accelerating the Recovery of Biodiversity in an Abandoned Agricultural Field
in Northern Thailand
P. Wangpakapattanawong
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202

The framework species method of reforestation established by The Forest Restoration Research
Unit (FORRU) at Chiang Mai University has been promising in restoring degraded former
agricultural sites. However, this method has never been fully replicated in different areas of
northern Thailand. This research is implementing the FORRU reforestation program in a new area
featuring similar elevation as the original FORRU site, but different soil and microclimatic
conditions. Twenty species of seedlings, e.g. Acrocarpus fraxinifolius, Alseodaphine andersonii,
Castanopsis spp., Ficus spp., Quercus pubescens, and Terminalia bellirica, were planted in June
2002 on 3 Rai of land with adjacent 3 Rai of untreated control. Silvicultural treatments including
hand weeding and fertilizing will be performed in August, September, and November 2002. Growth
and plant diversity will be monitored at the end of each rainy season for 3 years. Expected outputs
from this proposed research are suitable methods for forest restoration for biodiversity conservation
at different sites in northern Thailand. Another output will be knowledgeable researchers and local
people who can design and perform forest restoration techniques for sustainable biodiversity
conservation.
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พรรณไมทมี่ ีระบบทอลําเลียงบริเวณพุในพื้นที่อําเภอทองผาภูมิฝงตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี
ปริญญนุช ดรุมาศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การศึกษาความหลากหลายของพรรณไมที่มีทอลําเลียงบริเวณพุในพื้นที่อําเภอทองผาภูมิ ไดทําการศึกษาในพื้นที่ 3 แหงคือ
โปงพุรอน ในอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ, พุปูราชินี บานไรปา และพุชุมชน บานทามะเดื่อ ต.หวยเขยง โดยออกสํารวจและเก็บ
ตัวอยางไปแลว 5 ครั้ง ระหวางเดือนธันวาคม 2544 ถึงเดือนกรกฎาคม 2545 เก็บตัวอยางพรรณไมที่สมบูรณที่สามารถใช
ตรวจหาชื่อวิทยาศาสตรไดจํานวน 428 หมายเลข ในจํานวนนี้จัดเปนพืชใบเลี้ยงคู 61 วงศ พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 17 วงศ เฟรน และ
พืชกลุมใกลเคียงอีก 9 วงศ ในพื้นที่พุปูราชินี บานไรปา และพุชุมชน บานทามะเดื่อมีพืชเดนที่พบเหมือนกัน เชน เตย
(Pandanus spp.), หวาย, ระกํา (Salacca wallichiana C. Mart.), ชมพู (Syzygium spp.), วานคางคาว (Tacca sp.),
Elaeocarpus sp., กระทิง (Calophyllum sp.) เปนตน ซึ่งจะแตกตางจากบริเวณโปงพุรอนที่ไมพบพรรณไมดังกลาวเลย คาดวา
การที่พรรณไมมีความแตกตางกันอยางชัดเจนมีผลมาจากปจจัยของสภาพทางน้ํา แสง และคุณภาพอากาศในบริเวณพุทั้งสาม
Vascular Flora of Springs in West Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province
P. Darumas
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

The diversity of vascular plants in springs in Thong Pha Phum District has been studied in 3 areas,
namely Pong Phu Ron within Thong Pha Phum National Park, Phu Purajini in Ban Rai Pa, and Phu
Chumchon in Ban Tha Ma Dua, both in Tombon Huay Khayeng. Field studies were carried out 5
times during the period, December, 2001 to July 2002. In total, 428 complete specimens were
collected. Among these, we found 61 families of dicotyledonous plants, 17 families of
monocotyledonous plants and 9 families of ferns and fern allies. The plant communities of these
three springs are different. In particular, both Phu Purajini and Phu Chumchon are composed of
similar dominant species that are characteristic of wet areas, including Pandanus spp., rattans,
Salacca wallichiana C. Mart., Syzygium spp., Tacca sp., Elaeocarpus sp., and Calophyllum sp. In
contrast, none of those species was found in Pong Phu Ron. It is suggestive that the difference in
plant communities among the three springs may be due to abiotic factors such as water, light, and
air quality.
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การศึกษาเชิงประวัตศิ าสตรเกี่ยวกับวิวัฒนาการของขาวปลูกของไทยโดยใชขอมูลจากการวิเคราะห
ดีเอ็นเอ (1) การกระจายและลักษณะโมเลกุลของรีโทรทรานสโพซันที่อยูในยีนควบคุมการสรางแปง
อะไมโลสในประชากรขาวปลูกและขาวปา
ปรีชา ประเทพา
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

ยีนแวคซีของขาวปลูกเอเชีย (Oryza sativa) มีขนาดประมาณ 5.5 kb ประกอบดวย 14 เอ็กซอนและ 14 อินทรอน ยีนแวคซีจะ
ควบคุมการสรางเอนไซม granule-bound strach synthase (GBSS) ที่จําเปนตอการสรางแปงอะไมโลสในเอนโดสเปรมของ
เมล็ดขาว การแสดงออกของยีนจะสัมพันธกับปริมาณอะไมโลสในเมล็ดขาว มีรายงานการคนพบวามีดีเอ็นเอเคลื่อนที่ที่เรียกวา
รีโทรทรานสโพซันแทรกอยูในอินทรอนที่ 10 ของยีนแวคซี และนํามาใชเปนเครื่องหมายดีเอ็นเอในการศึกษาวิวัฒนาการของ
ขาวปลูกและขาวปาในภูมิภาคเอเชีย การคนพบ p-SINE1 ในยีโนมขาวไดจุดประกายใหนักวิทยาศาสตรใช p-SINE1 เปน
เครื่องหมายโมเลกุลในการศึกษาวิวัฒนาการของขาวปลูกเอเชีย O.sativa ที่แบงตามสภาพภูมิศาสตร (geographical
race/ecospecies/subspecies) 3 แบบ คือ Indica, Japonica และ Javanica โดยนักวิทยาศาสตรไดใหความสําคัญของการเกิด
วิวัฒนาการของขาวปลูกเอเชียแบบ อินดิกา (หรือ Hsien rice) และจาปอนิกา (หรือ Keng rice) โดยศึกษาความสัมพันธ
ระหวางรีโทรทรานสโพซัน ที่ปรากฏในบรรพบุรุษของขาวปลูกและขาวปลูก ผลการศึกษาทําใหนักวิทยาศาสตรตั้งสมมติฐานวา
ขาวปลูกอินดิกามีสายวิวัฒนาการแยกจากสายวิวัฒนาการของขาวปลูกจาปอนิกา (diphyletic origin) อยางไรก็ตามการทดสอบ
สมมติฐานนี้จําเปนตองใชเวลา และศึกษาจากทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งขาวปลูกและขาวปาบริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตซึ่งเปนแหลงกําเนิดของขาวปลูก ขอมูลที่ไดสามารถนําไปอธิบายภูมิหลัง (life history) ของขาวอินดิกาและจาปอนิกาใน
ระดับสากล การศึกษาในขาวไทยจึงมีความสําคัญในการอธิบายภูมิหลังของขาวไทยที่บรรพบุรุษไดฝากเปนมรดกอันล้ําคานี้
เอาไวใหลูกหลาน ดวยการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการศึกษายีนเพื่อคนหาขอมูลที่เปนวิทยาศาสตรของขาวปลูกของไทยที่
ไดมาจากภูมิปญญาของบรรพบุรุษ เพื่อคนหาอัตลักษณที่สะทอนใหเห็นคุณคาในดานจิตวิญญาณของขาวไทยในอีกมิติหนึ่ง
DNA Analysis for Tracing the Origin and Evolution of Cultivated Rice in Thailand:
(1) Distribution and Molecular Characterization of a Retrotransposon at the Waxy
Locus in Populations of Cultivated and Wild Rice
P. Prathepha
Department of Biotechnology, Faculty of Technology, Mahasarakham University,
Muang District, Mahasarakham 44000

The rice waxy gene encodes a granule-bound starch synthase (GBSS) for synthesis of amylose in
endosperm tissue. Amylose content is a key determinant of the cooking and processing quality of rice
(Oryza sativa). Nucleotide length of the waxy gene is about 5.6 kilobase (kb), consisting of 14 exons
and 14 introns. The level of GBSS gene expression is directly correlated with the amylose content of
endosperm tissues. In 1991, Umeda et al. (1991) first reported that a short interspersed element
(SINE), named p-SINE1-r2, was present in intron 10 of the waxy gene of O. sativa. Theoretically,
insertion of a transposable element into a gene can lead to changes in spatial and temporal patterns of
gene expression or to novel responses to developmental and environmental stimuli. For example,
insertion into 5’ flanking sequences can place element promoters, which are usually terminally
located, near the TATA box of adjacent genes. However, there is no evidence to date that any of these
elements are still capable of being cut and pasted into the rice genome. Currently, rice scientists have
suggested that p-SINE1 members in the rice genome are inactive p-SINE1, which is not transcribed
by RNA polymerase III. Thus, some of the p-SINE1 members would be useful for classifying rice
strains and/or studying evolution of rice species with the AA genome. (SINEs) are retrotransposons.
They have been considered as effective tools for investigating the evolution of eukaryotes. The pSINE1-r2 at the waxy locus is a valuable DNA marker for evolutionary studies due to its polymorphic
nature. It is therefore a key character for elucidating phyletic relationships within the genus Oryza. In
Asia, Thailand has been recognized as a center of rice diversity. Geographical distribution and
variation of this element in both cultivated and wild rice samples should be investigated. Such data
would provide supporting evidence for the evolution of cultivated rice in Thailand.
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ความหลากหลายของแวคซียีนซึง่ ควบคุมการสรางแปงอะไมโลส
ในขาวปลูกและขาวปาของไทย
ปรีชา ประเทพา
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการคือ 1) ศึกษาความหลากหลายของอัลลีลที่ระบุโดยจํานวนซ้ําของไมโครแซทเทลไลท
แบบ CT และอัลลีลที่ระบุโดยใชลําดับนิวคลีโอไทดบริเวณรอยตอระหวางเอ็กซอน 1 - อินทรอน 1 2) วิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางอัลลีลสของยีนนี้กับปริมาณอะไมโลสในเมล็ดขาวสายพันธุตางๆ และ 3) ศึกษาการแสดงออกของยีนนี้ในระดับโปรตีน
โดยใชเทคนิค SDS-PAGE และระดับ mRNA โดยใชเทคนิค RT-PCR ผลการศึกษาที่ไดรับเปนดังนี้ 1) ขาวที่ศึกษาความ
หลากหลายของอัลลีลที่ระบุโดยจํานวนซ้ํา CT ในขาวจํานวน 63 สายพันธุพบวามีอัลลีลจํานวน 10 อัลลีลส คือ n=4, 8, 9, 10,
11, 12, 14, 17, 18 และ 19 2) ขาวที่ศึกษาจํานวน 78 สายพันธุพบวามีลําดับนิวคลีโอไทดตรงรอยตอระหวางเอ็กซอน 1 กับ
อินทรอน 1 มีอยู 3 แบบ คือ GGTATA (Wxa), GTTATA(Wxb) และ GATATA (Wxc) 3) อัลลีลที่เปนลักษณะเฉพาะของขาว
เหนียวและขาวอะไมโลสต่ําคือ อัลลีล (CT)18 และอัลลีลที่พบเฉพาะในขาวสายพันธุที่มีปริมาณอะไมโลสปานกลางและปริมาณ
สูงคืออัลลีล (CT)11 4) ขาวสายพันธุที่มีปริมาณอะไมโลสต่ําทุกสายพันธุมีลําดับนิวคลีโอไทดเปนแบบ GTTATA หรือ GATATA
ขณะที่ขาวสายพันธุที่มีปริมาณอะไมโลสปานกลางและปริมาณสูงมีลําดับนิวคลีโอไทดเปนแบบ GGTATA และขาวสายพันธุที่มี
ปริมาณอะไมโลสปานกลางและสูงสามารถระบุไดจากการใชเอนไซม AccI ตัดชิ้นดีเอ็นเอที่ไดจากปฏิกิริยาลูกโซ 5) อัลลีล Wxc
เปนอัลลีลใหมที่ไมมีรายงานมากอนซึ่งพบเฉพาะในขาวสายพันธุที่มีปริมาณอะไมโลสต่ําของไทยเทานั้นและผลจากการศึกษา
การแสดงออกของอัลลีลนี้พบวามีการแสดงออกทั้งในระดับโปรตีนและ ระดับ mRNA
Diversity of the Waxy Gene in Cultivated and Wild Rice in Thailand
P. Prathepha
Department of Biotechnology, Faculty of Technology, Mahasarakham University,
Muang District, Mahasarakham 44000

The rice Waxy gene encodes a granule-bound starch synthase (GBSS) for synthesis of amylose in
endosperm tissue. In Thailand, there has been a lot of rice varieties with variation in apparent
amylose content. Amylose content is a key determinant of the cooking and processing quality of
rice (Oryza sativa). Low amylose levels are usually associated with tender, cohesive, glossy cooked
rice, while higher amylose levels tend to cook dry, be fluffy and separated. The objectives of this
work are as follows: 1) To determine and accumulate of microsatellite classes located in Waxy gene,
and the nucleotide sequence at the junction between exon1-intron1 of the wx locus. These allelic
differences are further analyzed to determine the correlation with amylose content in their
endosperm of rice strain used in this study. 2). To examine gene expression at the wx locus both
Waxy gene product (Waxy protein) and mRNA levels by using SDS-PAGE and RT-PCR
techniques, respectively. The results obtained are as follows: 1) Among 63 strains examined, ten
classes of microsatellites (or (CTn) repeats) were detected (n=4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18 and 19).
One predominant class of (CT17) repeats was observed in the samples. 2) An unique microsatellite
allele, (CT18), was detected in glutinous cultivars and the cultivars with low amylose content. In
additional, the microsatellite allele, (CT11), was also detected only in all the cultivars with
intermediate and high amylose content. 3) Rice strains with low amylose content had the sequence
GTTATA (allele Wxb) or GATATA (allele Wxc) at the putative leader intron 5’ splice site, while all
rice strains with intermediate and high amylose had GGTATA (allele Wxa) Furthermore, rice strains
with intermediate and high amylose could be detected by using a restriction enzyme, AccI to cleave
the PCR products. 4) Based on the molecular evidence, the allele Wxc in the wx locus was
responsible for amylose synthesis as well as the other alleles.
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การศึกษาเซลลพันธุศาสตรของพันธุไมวงศเปลาในประเทศไทย
พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

พันธุไมวงศเปลาเปนพันธุไมวงศใหญ พบในประเทศไทยมีประมาณ 80 สกุล หรือ 400 ชนิด ซึ่งพืชเหลานี้ นอกจากมีสรรพคุณ
เปนยารักษาโรคแลว ยังมีประโยชนทางเศรษฐกิจอื่น ๆ แตพืชในวงศนี้ยังไมมีขอมูลการจัดจําแนกชนิดอยางมีระบบ และพืชใน
วงศเปลานี้มีความหลากหลายของจํานวนโครโมโซมของเซลลรางกายตั้งแต 12 ถึง 224 มีลักษณะของโครโมโซมแตกตางกัน
มากทั้งในสกุลเดียวกันและตางสกุล พบขอมูลการศึกษาทางเซลลพันธุศาสตรนอยมาก โครงการวิจัยเซลลพันธุศาสตรของพันธุ
ไมวงศเปลาในประเทศไทยจึงไดทําการศึกษา โดยเก็บตัวอยางพันธุไมวงศเปลาจากแหลงที่พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติในทุก
ภาคของประเทศไทย ศึกษาจํานวนและรูปรางลักษณะของโครโมโซมจากเนื้อเยื่อเจริญตามสวนตาง ๆ ของพืชที่เปนไปได โดย
ใชเทคนิคฟอยเจนสคอช หรือสเมียร มีการจัดเก็บตัวอยางพันธุไมแหงของพืชทุกชนิดที่นํามาทําการศึกษา ผลจากการศึกษาถูก
บันทึกเปนฐานขอมูล ซึ่งนําไปใชประโยชนในการจัดจําแนก หาสายสัมพันธ ปรับปรุงพันธุ คาดคะเนการเจริญพันธุของพืช เพื่อ
การวางแผนอนุรักษพันธุพืชหายากที่ใกลจะสูญพันธุได ขอมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกเปนสวนหนึ่งของโครโมโซมแอทลาส เพื่อ
การคนควาและเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาวิจัยในดานตาง ๆ ปจจุบันไดศึกษาโครโมโซมของพืชในวงศเปลาจํานวน 160
ชนิด พบวามีโครโมโซมขนาดเล็ก 1.0 ถึง 3.33 ไมครอน มีจํานวนโครโมโซมในเซลลรางกายตั้งแต 16 ถึง 104 มีความ
หลากหลายของลักษณะโครโมโซม และบางชนิดเปนพอลิพลอยดซึ่งพบทั้งในพืชที่เจริญเติบโตในธรรมชาติและพืชปลูก มีพืชที่
นํามาศึกษาทางเซลลพันธุศาสตรเปนครั้งแรกจํานวนมากกวา 100 ชนิด
Cytogenetic Study of Euphorbiaceae in Thailand
P. Soontornchainacksaeng
Department of Plant Science, Faculty of Science, Mahidol University, Rajdhevee, Bangkok 10400

More than 400 species of 80 genera of Euphorbiaceae were found in Thailand. Many of them are
important as medicinal plants and other economic uses. Otherwise the taxonomic data of these
plants have not been made systematically. And the further interest of Euphorbiaceae is due to the
great diversity of chromosome numbers (2n=12 to 224) and chromosome morphology both between
and within the genera. Very few cytological investigations have been previously recorded. Thus, the
reseach project of cytogenetic study of Euphorbiaceae in Thailand have been conducted. Thai
species of Euphorbiaceae were sampling 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.
Actually, 160 species are investigated. New chromosome numbers for more than 100 species are
found. They showed the great diversity of chromosome numbers between and within the genera
from 2n=16 to 104. Many of them are polyploidy. The results will not only provide in fundamental
data for further researches, particulary 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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การเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในมหายุคซีโนโซอิกในประเทศไทย
พอล เจ โกรดิ
สาขาวิชาชีววิทยา สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

การสํารวจและศึกษาวิจัยซากพืชดึกดําบรรพในประเทศไทยสามารถใหขอมูลและความรูเกี่ยวกับความหลากหลายของพืชที่
เปลี่ยนไปตามกาลเวลารวมถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและสภาวะแวดลอม คณะผูวิจัยไดเริ่มทําการสํารวจและเก็บ
ตัวอยางตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2545 ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแกน กาฬสินธุ มุกดาหาร กระบี่
พะเยา ลําพูน และลําปาง จากหลักฐานทางธรณีวิทยาและการจัดลําดับชั้นหินแหลงที่ไดทําการสํารวจสวนใหญมีอายุสมัย
ไมโอซีน-ไพลสโตซีน ยกเวนแหลงจังหวัดกาฬสินธุและมุกดาหารคาดวามีอายุปลายยุคจูแรสซิก และแหลงกระบี่คาดวาเกิดใน
ตนยุคเทอรเชียรี่ การศึกษาตัวอยางไมกลายเปนหินจากแหลงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยการทําหินแผน
บางพบวาอยูในสมัยโอลิโกซิก-ไพลสโตซีน มีพืชพวกแองจิโอสเปรม อยางนอย 9 ชนิด และในยุคปลายจูแรสซิกมีพืชพวกจิมโน
สเปรม 2 ชนิด ซากใบไมและคิวทิเคิลที่พบในเหมืองลิกไนตอาบยุสมัยเทอรเชียรี่จากแหลงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของแระ
เทศไทย และแหลงในจังหวัดกระบี่ประกอบดวยพืชใบเลี้ยงคูหลายชนิด ใบเลี้ยงเดี่ยว (ปาลม) จิมโนสเปรม (แทคโซดีเอซีอี)
และไมกลายเปนถาน (โปโดคารเปซีอี แทคโซดีเอซีอี) ถูกพบจากเหมืองลิกไนตที่จะงหวัดกระบี่เชนกัน แหลงที่จังหวัดกระบี่ได
คนพบซากดึกดําบรรพมีกระดูกสันหลังรวมทั้งกระดองเตา ปลา หอยสองฝา และหอยขม ในชั้นหินที่พบซากดึกดําบรรพดวย
ปาดึกดําบรรพในยุคเทอรเชียรี่ที่พบในแหลงจังหวัดกระบี่ และสมัยไมโอซีน-ไพลสโตซีน จากแหลงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยและพื้นที่บริเวณใกลเคียงประกอบดวย ไมใบเลี้ยงคูเปนสวนใหญและมีพวกปาลมบาง สวนปาในยุคเทอรเชียรี่
จากแหลงลําพูนประกอบดวยจิมโนสเปรม พืชใบเลี้ยงคู และเฟรน
Changes in Plant Diversity over Geologic Time During the Cenozoic in Thailand
P.J. Grote
School of Biology, Institute of Science, Suranaree University of Technology, Muang District,
Nakhon Ratchasima 30000

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, Lamphun, and Lampang. Based on geologic and stratigraphic evidence,
all the sites appear to be Oligocene-Pleistocene 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 from Northeast Thailand 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), cones, and seeds from Tertiary lignite mines (Northern
Thailand and Krabi) show many species of dicots, as well as monocots (palm), gymnosperms
(Taxodiaceae, Sciadopityaceae), and ferns (Thelypteridaceae). Coalifed wood (Taxodiaceae) and
charcoalified wood (Podocarpaceae, Taxodiaceae) have also been collected from lignite mines. At
Krabi, vertebrate bones, including turtle and fish bones, bivalves, and gastropods have been found
in the same mudstone layers as plant fossils. 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 gymnosperms, dicots, and ferns.
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การศึกษาความเปนพิษของสารสกัดราแมลงในระดับ In Vitro
แพทริเซีย วัตต
ศูนยพนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช. 73/1 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

วัตถุประสงคของการศึกษาความเปนพิษของเชื้อราแมลงที่ถูกรวบรวมเพื่อจําแนกและคนหาสายพันธุราแมลงที่มีคุณสมบัติที่ดี
ตอการเปนสารชีวภาพสําหรับควบคุมแมลงศัตรูพืช ไดศึกษาสายพันธุที่เปนลักษณะคูทาง teleomorph และ anamorph จํานวน
20 สกุล 820 สายพันธุ ตัวอยางที่ทําการศึกษาไดแก Acremonium, Akanthomyces, Aschersonia, Beauveria, Cordyceps,
Engyodontium, Fusarium, Gibellula, Hirsutella, Hymenostilbe, Hypocrella, Metarhizium, Nomuraea, Paecilomyces,
Pleurodesmospora, Polycephalomyces, Sphaerocordyceps, Stilbum, Torrubiella, Verticillium ไดศึกษาความเปนพิษตอ
เซลลแมลง โดยการใชเซลลแมลง 2 ชนิดในการทดสอบ ไดแก Sf9 (Spodoptera frugiperda) และ C6/36 (Aedes albopictus)
และไดศึกษาความไมเปนพิษตอเซลลสัตวเลี้ยงลูกดวยนมซึ่งเซลล 3 ชนิดที่ใชสําหรับการทดสอบคือเซลลปอดหนู (L929) เซลล
ไตหนูแฮมสเตอร (BHK(21)C13) และเซลลตับมนุษย (HepG2) พบวามี 8 สกุล ที่ใหสารสกัดที่เปนพิษตอเซลลแมลงดวยคา
ID50 นอยกวา 10 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ในจํานวนนี้มี 7 สกุลของ17 สายพันธุ มีความเปนพิษตอเซลลแมลงแตไมเปนพิษตอ
เซลลสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ซึ่งไดแก Akanthomyces, Aschersonia, Beauveria, Cordyceps, Hirsutella, Hypocrella และ
Paecilomyces และจาก 17 สายพันธุพบวามี 11 สายพันธุมาจาก Hypocrella ซึ่งเปน teleomorph และ Aschersonia ซึ่งเปน
anamorph ตอกัน ผลจากการวิเคราะหความไวของเซลลแมลงทั้งสองชนิดตอสารสกัดราแมลงไมมีความแตกตางกัน อยางไรก็
ตามมี 2 สกุลที่มีความแตกตางกันอยางชัดเจน คือ เซลล Sf9 จะมีความไวตอสารสกัดที่ไดจากเชื้อราแมลงสกุล Aschersonia /
Hypocrella ในขณะที่เซลล C6/36 จะมีความไวตอสารสกัดที่ไดจากเชื้อราแมลงสกุล Paecilomyces กลาวโดยสรุป ผลของ
ความเปนพิษตอเซลลแมลง Sf9 ทําใหเรานาจะสามารถใชเชื้อราแมลงในสกุลของ Aschersonia / Hypocrella ที่มีคุณสมบัติที่ดี
ในการเปนสารควบคุมแมลงทางชีวภาพได
In Vitro Analysis of Insect Fungus Collection: a Cytotoxicity Study
P. Watts
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology NSTDA, 73/1 Rajdhevee, Bangkok 10400

An investigation of the cytotoxicity of insect fungi was undertaken to try to identify insect fungi
that could be developed as biopesticides. In the study we included both teleomorph and anamorph
phase fungus isolates. Twenty insect fungus genera and 820 isolates or strains from the collection
have been studied: Acremonium, Akanthomyces, Aschersonia, Beauveria, Cordyceps,
Engyodontium, Fusarium, Gibellula, Hirsutella, Hymenostilbe, Hypocrella, Metarhizium,
Nomuraea, Paecilomyces, Pleurodesmospora, Polycephalomyces, Sphaerocordyceps, Stilbum,
Torrubiella, and Verticillium. Two criteria were used to select fungal strains 1) cytotoxicity to
insect cell and 2) cytotoxicity to mammalian cells. Cytotoxicity to insect cells was tested using two
cell lines: Sf9 (Spodoptera frugiperda, Fall Armyworm, ovary) and C6/36 (Aedes albopictus,
mosquito, larvae) cells. Lack of toxicity to mammalian cells was tested using test cell lines: L929,
mouse fibroblast-like cells; BHK(21)C13, baby hamster kidney cells; and HepG2, human hepatoma
cells. Eight fungal genera produced extracts that were toxic to insect cells with an ID50 < 10 μg/ml.
From these, 17 strains were toxic to insect cells but not to mammalian cells. The strains were from
seven genera: Hypocrella, Aschersonia, Akanthomyces, Beauveria, Paecilomyces Cordyceps and
Hirsutella. Eleven of these 17 toxic strains were found for the teleomorph Hypocrella and its
anamorph Aschersonia. When we analyzed the sensitivity of the insect cell lines to all the extracts
there was no difference, an equal number of extracts were toxic to Sf9 and C6/36 cells. However,
there were 2 genera for which cell line sensitivity was obvious at the screening dose. Sf9 cells were
very sensitive to Hypocrella/Aschersonia extracst; in contrast, C6/36 cells were more sensitive the
Paecilomyces extracts. A preferential cytotoxicity against Sf9 insect cells suggests that these insect
pathogenic fungi of the Hypocrella/Aschersonia group might be useful as agents for pest control.
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ชนิดของผูบกุ รุก และชวงการสืบพันธุมีผลตอการปองกันอาณาเขตของปลากัดปา
มัลลิกา เจริญสุธาสินี
สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 222 อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

การศึกษานี้ไดตรวจสอบระดับความกาวราวของปลากัดปาเพศผู (Betta splendens Regan) ตอผูบุกรุกในระหวางการเฝาไขได
ทําการวัดระดับความกาวราว 2 ชวง ระยะเวลาการสืบพันธุ โดยมีผูบุกรุก 3 ชนิดคือ ปลากัดปาเพศผู ปลากัดปาเพศเมีย และ
ปลากัดปาเพศเมียที่เปนเจาของไข ปลากัดปาเพศผูเจาของหวอดจะกาวราวมากขึ้นเมื่อไขฟกเปนตัว โดยมันจะแผเหงือก กัด
และตีหางในอัตราที่สูงสุดใสปลาบุกรุกเพศผู มันจะกาวราวใสปลาบุกรุกเพศผูมากที่สุด กาวราวระดับกลางใสปลาบุกรุกเพศเมีย
และจะกาวราวใสปลาบุกรุกเพศเมียที่เปนเจาของไขนอยที่สุด
Type of Intruder and Reproductive Phase Influence Male Territorial Defence in WildCaught Siamese Fighting Fish
M. Jaroensutasinee
Institute of Science, Walailak University, 222 Thasala District, Nakhon Si Thammarat 80160

This study examined the level of male aggressiveness towards potential intruders during egg
guarding in a natural population of Betta splendens Regan. The degree of aggressiveness was
measured at two reproductive phases in response to three types of intruder: male, female and
females that have laid eggs. The nest-holding males became more aggressive after their eggs
hatched than after the eggs were laid. Nest-holding males displayed the highest rates of gill cover
erection, biting and tail beating towards male intruders. They were the most aggressive towards
male intruders, intermediate towards female intruders and the least aggressive towards females,
which had laid eggs.
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การเก็บรวบรวมและจําแนกสายพันธุสาหรายและไลเคนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
เยาวลักษณ อัมพรรัตน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การศึกษานี้ไดทําใน 8 จังหวัดในภาคเหนือ ไดแก ตาก สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ แพร ลําปาง ลําพูน และเชียงใหม โดยทํา
การสํารวจและเก็บตัวอยางสาหรายขนาดเล็กและไลเคน ทั้งในพื้นที่ที่ทําการเกษตรและบริเวณใกลเคียง และพื้นที่ปาที่ยังไม
ถูกรบกวน ทําใหไดตัวอยางที่มีการแพรกระจายใกลระดับน้ําทะเลไปจนถึงประมาณ 2,500 เมตร จากระดับน้ําทะเล สามารถ
จําแนกสาหรายไดมากกวา 110 สกุล จากตัวอยางประมาณ 1,000 ตัวอยาง และไลเคน 91 สกุล จากตัวอยางรวม 418 ตัวอยาง
Microalgae Lichens in the Northern Part of Thailand
Y. Ampornrat
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

Surveys and collections of microalgae and lichens were conducted both in cultivated and
undisturbed areas in 8 provinces in the North, namely Tak, Sukhothai, Pisanuloke, Utaradit, Prae,
Lumpang, Lumpoon and Chiang Mai. More than 110 genera of microalgae were identified from
about 1,000 collected samples while 91 genera of lichen were identified from 418 collected
samples. The alga Aphanochaete sp. and some other specimens are rare species.
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ความหลากหลายของแพลงกตอนน้ําจืดในประเทศไทย (โรติเฟรา)
ละออศรี เสนาะเมือง
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

การศึกษาความหลากชนิดและการแพรกระจายของแพลงกตอนสัตวน้ําจืดกลุมโรติเฟรา จากแหลงน้ําจืดในเขต 19 จังหวัดของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 210 แหลงน้ํา โดยเก็บ 3 ครั้งตามฤดูกาล ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2540 ถึงพฤษภาคม
2545 พบโรติเฟอรจํานวน 278 สปชีส เปนชนิดที่พบเปนครั้งแรกของโลก 3 สปชีส ไดแก Brachionus srisumonae Segers,
Kotethip & Sanoamuang, L. isanensis Sanoamuang & Savatenalinton และ L. niwati Segers & Sanoamuang ชนิดที่พบ
เปนครั้งแรกของเอเชีย 24 สปชีส และชนิดที่มีรายงานวาพบเปนครั้งแรกในประเทศไทยจํานวน 62 สปชีส สกุลที่มีสมาชิกมาก
ที่สุด ไดแก Lecane (69 สปชีส) รองลงมาคือ Trichocerca (36 สปชีส), Lepadella (25 สปชีส) และ Brachionus (25 สปชีส)
สวนใหญโรติเฟอรที่พบเปนชนิดที่พบแพรกระจายอยูทั่วไปในเขตรอน มีชนิดที่พบเฉพาะในประเทศไทยจํานวน 6 สปชีส ไดแก
Brachionus srisumonae, L. isanensis, L. junki Koste, L. niwati, L. segersi Sanoamuang, L. shieli Segers &
Sanoamuang และ L. superaculeata Sanoamuang & Segers ชนิดที่พบเฉพาะในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใต 5
สปชีสไดแก Brachionus murphyi Sudzuki, Keratella edmondsoni Nayar, Lecane acanthinula (Hauer), L. blachei
Berzins และ L. thailandensis Segers & Sanoamuang ชนิดที่อาศัยอยูในเขตซีกโลกตะวันออก 17 สปชีส นอกจากนี้ยังพบ
ชนิดที่เคยมีรายงานวาอาศัยอยูเฉพาะในทวีปออสเตรเลียจํานวน 7 สปชีส แสดงใหเห็นวาโรติเฟอรในเขตเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตมีความสัมพันธใกลชิดกับอาฟริกาและบริเวณเขตรอนของออสเตรเลีย
Diversity of Freshwater Plankton (Rotifera) in Thailand
L. Sanoamuang
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
2002. Two hundred and seventy-eight species were identified, three of which (Brachionus
srisumonae Segers, Kotethip & Sanoamuang, L. isanensis Sanoamuang & Savatenalinton and L.
niwati Segers & Sanoamuang) are new to science. Twenty-four species are new to the Oriental
region and 62 are new to Thailand. The most diverse genera were Lecane (69 species), followed by
Trichocerca (36 species), Lepadella (25 species), and Brachionus (25 species). Most species
recorded are common and circumtropical species. Seven species (Brachionus srisumonae, L.
isanensis, L. junki Koste, L. niwati, L. segersi Sanoamuang, L. shieli Segers & Sanoamuang and L.
superaculeata Sanoamuang & Segers) appear to be endemic to Thailand. Five species (Brachionus
murphyi Sudzuki, Keratella edmondsoni Nayar, Lecane acanthinula (Hauer), L. blachei Berzins
and L. thailandensis Segers & Sanoamuang) appear to be endemic to South and Southeast Asia. The
occurrence 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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การศึกษาสํารวจความสัมพันธระหวางพืชและสัตว
ในแปลงศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพระยะยาวมอสิงโต
วรเรณ บรอคเคลแมน
ศูนยชวี วิทยาเชิงอนุรักษธรรมชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม 73170

ไดทําการสํารวจประชากรตนไมที่มีเสนผาศูนยกลาง (dbh) ตั้งแต 10 ซม.ขึ้นไป และเถาวัลยเนื้อแข็งที่มีเสนผาศูนยกลางตั้งแต
3 ซม.ขึ้นไป ในการสํารวจประชากรเถาวัลยใชวิธีการนับเถาวัลยที่แยกเปนกิ่งออกมา (ramets) และตนแมซึ่งมีรากลงดิน
(genets) โดยศึกษาในพื้นที่ศึกษาเปน 30 เฮกแตร ความหนาแนนเฉลี่ยของไมยืนตนในแปลงคือ 547 ตน/เฮกแตร มีพรรณไม
ประมาณ 200 ชนิด และมีการคนพบพรรณไมชนิดใหม 1 ชนิด อยูในวงศ Sapotaceae และอีก 1 ชนิดซึ่งเปนชนิดใหมใน
ประเทศไทย อยูในวงศ Flacourtiaceae ในสวนของเถาวัลยเนื้อแข็งในแปลง ที่มีขนาด dbh ใหญกวา 3 ซม มีประมาณ 120
ชนิด 40 วงศ. ไดจําแนกชื่อแลวประมาณ 100 ชนิด ความหนาแนนของเถาวัลยเนื้อแข็งที่เปนตนแมในแปลงมี 293 ตน/เฮกแตร
และความหนาแนนเถาวัลยที่แตกเปนกิ่งมี 404 กิ่ง/เฮกแตร ไดนําโปรแกรม TreeXY มาปรับใหใชงานกับขอมูลเถาวัลย และ
จัดทําคูมือโดยใชภาพถายเพื่อการศึกษาเถาวัลยเนื้อแข็งในแปลง ซึ่งนําเอารูปรางลักษณะสัณฐานสวนตางๆ ของเถาวัลย ไมวา
เปนสวนของลําตน กิ่ง ใบ สวนการศึกษาการกระจายและความหนาแนนของนกที่อาศัยในแปลงอยูในระหวางการดําเนินงาน
และการศึกษารูปแบบการหาอาหารและอาณาเขตหากินของชะนีใกลที่จะเริ่มตนเชนกัน
โดยใชหมายเลขตนไมในการแสดง
ตําแหนงพื้นที่ แผนที่GISของพื้นที่ทั้งหมดจะประกอบดวย เสนชั้นความสูงระยะ 5 เมตร, แปลงยอย (quadrats) และเสนทาง
เดินปาในแปลง โดยใชโปรแกรม ArcView
Monitoring Plant–Animal Relations on the Mo Singto
Long Term Biodiversity Research Plot
W.Y. Brockelman
Center for Conservation Biology, ISTRD, Mahidol University, Salaya, Nakorn Pathom 73170

The census of trees > 10 cm diameter and woody climbers > 3 cm diameter has been completed and
the final inventories of species are now being compiled. Woody climbers were censused by
counting both ramets (stems ascending trees) and genets (stems rooted in the ground). The area of
the plot has been increased to 30 ha, to make comparison of data with other large plots easier. The
average density of trees is 547 trees ha−1 and there are approximately 200 species. A species of tree
new to science (Sapotaceae) and another species new for Thailand (Flacourtiaceae) have been
discovered. About 120 species of climbers > 3 cm diameter occur on the plot, in 40 families, of
which about 100 species have been identified so far. The density of genets on the plot is 293 plants
ha−1 and the density of ramets is 404 stems ha−1. The TreeXY database is being modified to accept
climber census data. A photographic guide to the climbers on the plot using vegetative stem
characters is being prepared. Studies of the distribution and density of resident birds on the plot are
continuing, and study of the foraging and ranging patterns of gibbons will soon be initiated, using
the tagged trees to plot locations. GIS maps of the whole plot showing 5-m contours, quadrats and
trails have been prepared on ArcView.
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การพัฒนาเครือขายศูนยเก็บจุลินทรียแหงประเทศไทย
วันเชิญ โพธาเจริญ
ศูนยพนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช. 73/1 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

การพัฒนาเครือขายศูนยเก็บจุลินทรียแหงประเทศไทยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรจุลินทรีย
ของประเทศทั้งในดานเชื้อพันธุและขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานหลักที่ทํา
หนาที่ในการเก็บรักษาจุลินทรียในประเทศ และมีความพรอมในดานเครื่องมือ, อุปกรณ, กําลังคน, กิจกรรม และนโยบายของ
องคกรที่สงเสริมกิจกรรมการเก็บรักษาจุลินทรีย หนวยงานเหลานี้ไดแก ศูนยเก็บจุลินทรียสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วท.), ศูนยเก็บจุลินทรียกรมวิชาการเกษตร, ศูนยเก็บจุลินทรียกรมวิทยาศาสตรการแพทย และ
ศูนยเก็บจุลินทรียศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) ผลการดําเนินงานในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา
คณะทํางานไดรวมกันกําหนดมาตรฐานวิธีการเก็บรักษาทั้งตัวเชื้อจุลินทรียและขอมูล และไดจัดหาครุภัณฑสําหรับแตละ
หนวยงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาวิธีการใหเปนมาตรฐานเดียวกัน มีการพัฒนาโปรแกรมฐานขอมูลพรอมทั้งใหการอบรมวิธีใช
มีการสราง homepage เพื่อเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและการเผยแพรขอมูลจุลินทรียที่แตละแตละหนวยงานได
นํามาเผยแพรรวมกัน ในรูปแบบของ catalogue-on-line ซึ่งสามารถเขาดูไดที่ http://tncc.biotec.or.th นอกจากนี้ยังไดจัดทํา
CD-ROM TNCC Catalogue of Cultures, version December 2001 สําหรับแจกหรือจําหนายใหแกผูที่สนใจ
Development of the Thailand Network on Culture Collection
W. Potacharoen
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, NSTDA, 73/1 Rajdhevee, Bangkok 10400

The development of the Thailand network on culture collection is aimed to set up a standard system
for microbial resource management in Thailand. This program facilitates the coordination of the
major/key organizations which house the culture collection laboratory/center, which have been
provided with necessary equipment and specialized personnel and which have been mandated 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 project output includes the standardization of preservation
methods, microbial cultures and data. The equipment necessary for microbial preservation
techniques (i.e., ultra low temperature freezers) and for data recording systems (i.e., high
performance computers) have been provided to collection members in order to improve the
collection management systems to the same standard level. A database program (BCC Inventory)
was created for data recording in the same format. A TNCC homepage was developed and an online catalogue was created which can be accessed at http://tncc.biotec.or.th. The Catalogue of
Cultures (December 2000 version) was also produced on CD-ROM for distribution.
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การวิเคราะหคุณภาพน้ําทางชีวภาพโดยใชแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว
ในลําน้ําแมจนั ดอยแมสลอง จังหวัดเชียงราย
ศรีวรรณ ไชยสุข
โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย

การวิเคราะหคุณภาพน้ําทางชีวภาพโดยใชแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตวในลําน้ําแมจัน ดอยแมสลอง จังหวัดเชียงราย
โดยเก็บตัวอยาง 6 จุด ทุกเดือน ตั้งแตเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม 2545 พบแพลงกตอนพืช 58 ชนิด ใน 4 ดิวิชัน ดังนี้ Division
Chrysophyta, Chlorophyta, Euglenophyta และ Cyanophyta แพลงกตอนพืชชนิดเดน ไดแก Melosira variens Agardh และ
Synedra ulna (Nitzsch) Ehrenberg สวนแพลงกตอนสัตว พบ 5 ไฟลัม ดังนี้ Phylum Protozoa, Rotifera, Gastrotricha และ
Arthropoda พบแพลงกตอนสัตวชนิดเดน ไดแก Euglypha sp., Aspidisca sp., Paramecium sp. และ Keratella sp. โดย
Paramecium sp. เปนชนิดเดนที่สามารถบงชี้คุณภาพน้ําเสียได คุณภาพน้ําทางดานกายภาพและเคมีลําน้ําแมจัน พบวา คา
การนําไฟฟา 44-165 μs.cm-1 ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ํา 24-100 mg.l-1 ความเร็วกระแสน้ํา 0.09-3.62 m.s-1 ปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ํา 5.8-8.4 mg.l-1 BOD5 0.2-3.8 mg.l-1 ความเปนกรดดาง 6.4-8.4 mg.l-1 และปริมาณสารอาหาร ไดแก ไน
เตรทไนโตรเจน 0.2-1.6 mg.l-1 แอมโมเนียมไนโตรเจน 0-1.76 mg.l-1 ฟอสฟอรัสที่ละลายน้ํา (SRP) 0.06-1.05 mg.l-1 จุดที่ 1
ซึ่งอยูบนดอยแมสะลองคุณภาพน้ําปานกลาง จุดที่ 6 ซึ่งอยูใกลชุมชนแมจันคุณภาพน้ําคอนขางเสีย นอกจากนี้โครงการยังมี
การจัดกิจกรรมสูชุมชนโดยฝกอบรมครู และนักเรียนโรงเรียนประถมและมัธยมที่ตั้งอยูใกลกับลําน้ําแมจัน ไดมอบอุปกรณใน
การตรวจสอบคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมีอยางงาย รวมทั้งสอนวิธีการศึกษาแพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตวและแมลงน้ํา
ทั้งนี้เพื่อเยาวชนจะไดมีจิตสํานึกในการรักษาแหลงน้ําของตนเองและชุมชนตลอดไป
Biology Analysis of Water Quality Using Phytoplankton and Zooplankton
In Mae Chan River Doi Mae Salong, Chiang Rai Province
S. Chaisuk
Applied Biology Programme, Faculty of Science, Rajabhat Institute Chiang Rai, Chiang Rai 57100

A biological analysis of water quality using phytoplankton and zooplankton was in conducted Mae
chan river, Doi Mae Salong, Chiang Rai Province Samples were collected from six different sites
along the stream monhly from March to August 2002. Fifty-eight species of phytoplankton were
found and classified into 4 division: Chrysophyta, Chlorophyta, Euglenophyta and Cyanophyta. The
most abundant species were Melosira variens Agardh and Synedra ulna (Nitzsch) Ehrenberg.
Thirty-two species of zooplankton were found and classified into 4 phyla: Protozoa, Rotifera,
Gastrotricha and Arthropoda. An indicat or species was determined to be Paramecium sp., which
was the dominant species in eutrophic water.Valves of physical and chemical water quality
parameters were conductivity 44-165 μs.cm-1, TDS 24-100 mg.l-1, water current 0.09-3.62 m.s-1,
DO 5.8-8.4 mg.l-1, BOD5 0.2-3.8 mg.l-1, pH 6.4-8.4 and nutrient; Nitrate-nitrogen 0.2-1.6 mg.l-1,
Ammonium-nitrogen 0-1.76 mg.l-1 and SRP 0.06-1.05 mg.l-1. The water quality at the first site (on
the mountian) was classified as mesotrophic while that at the last site (near Mae Jun village) was
meso-eutrophic. As a resolt of this project some equipment for making simpl water quality tests
were given to teachers and students who live nearby the river. Furthermore, a training course was
given to teach methods collecting and classifying phytoplankton, zooplankton and aquatic insect.
The purpose of this work is to develop in the children a desire to look after their 8 tream forever.
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การพัฒนา Anti-Metastatic Assay และ การตรวจสอบสารที่มพี ิษ (Cytotoxicity Test)
ตอเซลลมนุษยเพื่อการตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ศศรส โรจนเรืองไร
ศูนยพนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เพื่อใหหองปฏิบัติการตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (BIOTEC) สามารถสนับสนุนงานวิจัยในประเทศไทยทางดานการหา
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จึงมีการพัฒนาวิธีการตรวจสอบใหมอีกสองวิธีการคือ anti-metastatic assay และ cytotoxicity test
ตอเซลลมนุษย Anti-metastatic assay ไดถูกพัฒนาโดยดัดแปลงมาจาก Transwell Invasion Assay ของ Khutson et. al.
(1996) เพื่อคนหายาในกลุม anti-metastatic compounds ที่มีความสามารถในการยับยั้งมะเร็งระยะคุกคาม ในเบื้องตนพบวา
จํานวนเซลล HT-1080 (fibrosarcoma) เริ่มตนที่เหมาะสมในการเลี้ยงคือ 2.0x105 เซลลตอหนึ่ง transwell และใชเวลาตั้งแต 6
ชั่วโมงเปนตนไปในการ incubate เซลลดังกลาว ขณะนี้กําลังพัฒนาวิธีการนับจํานวนเซลลโดยใชการวัดคาการดูดกลืนแสงของ
invading เซลลแทนการนับซึ่งเปนวิธีการแบบเดิม การตรวจสอบสารที่มีพิษ (cytotoxicity test) ตอเซลลมนุษย แบบ in vitro
เปนทางเลือกใหมเพื่อตัดขั้นตอนการทดสอบในสัตวทดลองซึ่งมีคาใชจายสูง โดยการทดสอบที่สามารถใชทํานายคาความเปน
พิษในมนุษยไดดีคือการวัดปริมาณ ATP ที่ endpoint เพื่อดูเปอรเซนตการรอดชีวิตของเซลล HL-60 วิธีการนี้จะไดรับการ
พัฒนาการทดสอบใหอยูในรูปของ 96 wells format แทนการใชหลอดทดลองเพื่อใหเหมาะสมกับการทดสอบสารจํานวนมาก
เบื้องตนปริมาณเซลลที่เหมาะสมคือ 5x104 เซลลตอหนึ่งหลุม 96 wells format
Development of an Anti-Metastatic Assay and Cytotoxicity Test
Using a Human Cell Line for Screening Natural Products
S. Rochanaruangrai
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, Klong Luang District, Pathum Thani 12120

Two additional tests are being developed in the Bioassay laboratory at BIOTEC to increase it’s
capacity as a bioscreening service laboratory. Anti-metastatic assay, a screening test for compounds
that specifically target invading tumours, is being developed based on the “transwell invasion
assay” of Khutson et. al. (1996). We found that the number of HT-1080 cells (fibrosarcoma) and the
incubation time, which yields the highest number of invading cells is 2x105 cells/well and longer
than 6 hours, respectively. Currently, we are optimising the assay conditions to allow quantification
of cells by measuring MTT metabolite, instead of cell counting method used in the traditional assay,
which is inaccurate and tedious. In vitro cytotoxicity tests for predicting human toxicity have been
developed as alternatives of animal testing, which is laborious and very expensive. One cytotoxicity
test that has been shown to give a good estimation of toxicity compared to results from animal tests
is to measure ATP content at the endpoint as a marker for the viability of HL-60 cells. We plan to
modify the HL-60 cytotoxicity test into a 96-well format from the original test tube method for
higher throughput screening. At the moment, we found that 5x104 HL-60 cells/well provide
sufficient sensitivity for 96-well format testing.
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ความหลากชนิดของปลากลุมปลาบู (Suborder Gobioidei) ในพื้นที่ปาชายเลน
และปากแมน้ํา (ระยะที่ 1): อาวไทยตอนบน
ศิรประภา เปรมเจริญ
สาขาวิชาสัตววิทยา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140

ความหลากชนิดปลาบูในปาชายเลนของอาวไทยตอนบน ไดมีการสํารวจรวบรวมตั้งแตเดือนตุลาคม 2545–กรกฏาคม 2545
พบแลวอยางนอย 80 ชนิด จากการเก็บตัวอยางได 58 ชนิด และจากการรายงาน 22 ชนิด จาก 2 วงศ วงศปลาบูทราย
(Eleotridae) 2 วงศยอย ไดแก วงศยอยปลาบูเกล็ดแข็ง (Butinae) 8 ชนิด และวงศยอยปลาบูทราย (Eleotrinae) 4 ชนิด และ
วงศปลาบู (Gobiidae) พบ 4 วงศยอย คือ ปลาบู (Gobiinae) 26 ชนิด วงศยอย ปลาบูรําไพ (Gobionellinae) 30 ชนิด วงศยอย
ปลาตีน (Oxudercinae) 8 ชนิด และวงศยอยปลาเขือ (Amblyopinae) 8 ชนิด ลักษณะที่ใชในการจําแนกระดับสกุลคือ
ลักษณะของสวนหัว รูปรางของลําตัว รูปแบบเสนขางลําตัวและรูบนหัว สวนมากไมมีปญหา ยกเวน 3 ชนิดของวงศยอยปลาบู
และปลาบูรําไพที่ยังจําแนกสกุลไมได ลักษณะของชนิดนั้นคือ รายละเอียด, จํานวนของแถว, ติ่งและรูบนสวนหัว รูปแบบของ
สี จํานวนนับของแถวเกล็ดและกานครีบ แตที่มีปญหาในการจําแนกชนิดมากที่สุด คือ บางชนิดในสกุล Acentrogobius ของวงศ
ยอย Gobiinae บางชนิดในวงศยอย Gobionellinae สกุล Pseudogobius และชนิดของสกุล Trypauchen, Taenioides ของวงศ
ยอย Amblyopinae การวิจัยในครั้งนี้ยังไดพบปลาบูชนิดที่เล็กที่สุดในอาวไทยคือ ชนิด PandaKa lidweli จากเกาะชาง จ.ตราด
และคุงกระเบน จ.จันทบุรี และมี 3 ชนิดที่เคยมีรายงานวาพบบอย แตการสํารวจครั้งนี้ไมพบอีก คือ ปลาบูรําไพ
(Mugilogobius rambaiae) ปลาบูตาเล็ก (Eugnathogobius microps) และปลาเขือ (Caragobiopsis geomys) พื้นที่ที่พบความ
หลากชนิดของปลาบูสูง คือ ปากแมน้ําบางปะกง ปากแมน้ําจันทบุรี และปากแมน้ําเพชรบุรี
Diversity of Gobies (Suborder Gobioidei) in the Estuarine Habitats
(Phase I): Upper Gulf of Thailand
S. Premcharoen
Zoology Section,Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kumphaengsaen,
Nakorn Pathom 73140

The gobioid fish diversity in the estuaries of Upper Gulf of Thailand was survey from October
2000 to July 2002, prviously known two families, 80 species but 58 species were obtained and 22
species reported, consisted of Eleotridae 2 subfamilies; Butinae 8 species and Eleotrinae 4 species,
and Gobiidae 4 subfamilies; Gobiinae 26 species, Gobionellinae 30 species, Oxudercinae 8 species
and Amblyopinae 8 species. Key characters of genera are clearly applicable by, head shapes,
patterns of cephalic system and body shapes; only 3 species of gobiinid and gobionellinid are
unidentified genera. The species key characters are; details of cephalic system, color patterns and
morpho-meristic characters. Some species of the genus Acentrogobius (Gobiinae), Pseudogobius
(Gobionellinae) and Trypauchen, Taenioides (Amblyopinae). This survey found the smallest
species for Gulf of Thailand, Pandaka cf. lidwili from Ko Chang, Trad and Kunkrabane,
Chantaburi. The two previously common species, Mugilogobius rambaiae, Eugnathogobius
microps and Caragobiopsis geomys. Two of the most speciose areas for gobies are Bangpakong,
Chantaburi and Petchaburi Estuaries.
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การตรวจกลุม ประชากรผึง้ โพรงในประเทศไทย ดวย REA Analysis
ศิริพร สิทธิประณีต
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ไดพัฒนาวิธีการที่งายและแมนยําในการตรวจกลุมประชากรผึ้งโพรงในประเทศไทยโดยการวิเคราะหรูปแบบของชิ้นดีเอ็นเอที่ได
หลังตัดดีเอ็นเอที่สกัดจากผึ้งตัวอยางดวยเรสทริกชันเอนไซม HaeIII รูปแบบของการตัดดีเอ็นเอของผึ้งโพรงตัวอยางทั่วประเทศ
ดวย HaeIII มี 3 แบบ คือ A (9.6, 6.5 และ 4.1 kb), B (12.0, 6.0 และ 4.1 kb) และ C (8.4, 5.7, 4.1 และ 2.6 kb) รูปแบบ A
จะพบในตัวอยางผึ้งโพรงจากตอนเหนือของประเทศ (ผึ้งภาคเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง) เทานั้น สวนผึ้งจาก
ภาคใตจะใหรูปแบบหลังตัดเปน B ทั้งหมด สําหรับผึ้งจากเกาะสมุยจะใหรูปแบบเปน B 35% และ C 65% จากผลการทดลองนี้
พบวา วิธีการตัดดีเอ็นเอตัวอยางดวย HaeIII นี้เปนวิธีที่งายและราคาถูก และใหผลเหมือนกับการวิเคราะหดวย PCR-RFLP
ของไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ 3 บริเวณ (lrRNA, ssRNA และบริเวณระหวางยีน COI-COII) (Sihanuntavong et al., 1999. J.
Apicultural Research 38: 211-219)
Typing of A. cerana Populations Using Restriction Endonuclease Analysis
S. Sittipraneed
Department of Biochemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

A simple and reliable method for the determination of population origins of the honey bee (Apis
cerana) was developed based on restriction endonuclease analysis (REA) of total DNA with HaeIII.
Three profiles, A (9.6, 6.5 and 4.1 kb), B (12.0, 6.0 and 4.1 kb) and C (8.4, 5.7, 4.1 and 2.6 kb),
were observed. Pattern A was found only in specimens originating from northern populations
(north, north-east and central regions) whereas pattern B was observed in all bees from peninsular
Thailand and 35% of those from Samui Island. Pattern C was not found in the mainland population
but restricted to bees from the Samui population (65%). Results indicated that REA-HaeIII had a
comparable potential, but was less tedious and cost-effective to use, than PCR-RFLP of mtDNA
regions (lrRNA and ssRNA genes and intergenic COI-COII of A. cerana) (Sihanuntavong et al.,
1999. J. Apicultural Research 38: 211-219).
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ชีวภูมิศาสตรของหอยทากสวยงามสกุล Amphidromus Alber, 1850
สมศักดิ์ ปญหา
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หอยทากสวยงามสกุล Amphidromus จัดเปนหอยตนไมที่จําเพาะของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต พบมีการกระจายตั้งแต
แควนอัสสัมของอินเดีย พมา ไทย อินโดจีน มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ไปจนถึงทางตอนเหนือของออสเตรเลีย
พบมีจํานวนมากกวา 80 สปชีส ในจํานวนนี้พบในประเทศไทยแลวประมาณ 17 สปชีส คาดวานาจะมีอยูถึงมากกวา 20 สปชีส
การวิเคราะหการกระจายทางภูมิศาสตรพบวา เมื่อใชเสนแบงเขตการกระจายทางภูมิศาสตรของสิ่งมีชีวิตของวาลเลซ และฮุกซ
เลย สามารถแบงกลุมการกระจายของ Amphidromus ออกเปน 3 สวนใหญๆ คือ บนผืนแผนดินใหญและเกาะขนาดใหญของ
เอเซียตะวันออกเฉียงใต เชนสุมาตรา ชวา และบอรเนียว มีการกระจายของ Amphidromus (Amphidromus) และ
Amphidromus (Syndromus) กระจายปะปนกัน ในขณะที่บริเวณที่เปนเกาะทั้งเกาะขนาดกลางและเล็กของอินโดนีเซีย เชน
ติมอร ลอมบก อารู และอาลอร มีการกระจายเฉพาะ Amphidromus (Syndromus) แตเพียงกลุมเดียว และพบลักษณะสัณฐาน
วิทยาที่แยกไปจากสองกลุมแรกกระจายอยูเฉพาะที่ฟลิปปนส
Biography of the Camaenid Land Snail Genus Amphidromus
S. Panha
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

The beautiful endemic south east Asian tree snails of the genus Amphidromus are distributed from
Assam in India through Burma, Thailand, Indochina, Malaysia, Singapore, Indonesia, the
Philippines to the Northern Territory of Australia. They can be classified into more than 80 species,
of which 17 species have been reported for Thailand. Probably, more than 20 species occur in
Thailand. Biogeographic analysis by using Wallace’s Line and Huxley’s modifications of Wallace’s
Line, resulted in three groups being distinctly separated. Amphidromus (Amphidromus) and
Amphidromus (Syndromus) share 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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การเก็บรวบรวมและแยกเชื้อราจากไลเคนเพื่อตรวจสอบหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
สมศักดิ์ ศิวิชัย
ศูนยพนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช. 73/1 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ตัวอยางไลเคนมากกวา 1,250 ตัวอยางถูกเก็บจากอุทยานแหงชาติตางๆในประเทศไทย โดยแบงเปนไลเคนในกลุมครัสโตส
80%, กลุมโฟลิโอส 10%, กลุมฟรุติโคส 5% และกลุมอื่นๆ อีก 3% และสามารถจําแนกตามหลักอนุกรมวิธานไดเปน 3 ลําดับ,
14 วงศ, 34 สกุล และกวา 150 ชนิด นอกจากนี้ไมสามารถจําแนกชนิดไดคิดเปน 3% จากตัวอยางทั้งหมด เมื่อทําการแยกรา
จากสวนสืบพันธุของไลเคนดวยวิธีการปลดปลอยสปอรและคัดแยกใหไดเชื้อราที่บริสุทธิ์ในอาหารเลี้ยงเชื้อแลว สามารถแยกได
แลวมากกวา 270 สายพันธ และถูกเก็บรวบรวมไว ที่ศูนยเก็บรักษาเชื้อจุลินทรียของศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติ เพื่อทําการตรวจสอบหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพตอไป
Collection and Isolation of Lichen Fungi for the Bioresources Screening Programme
S. Sivichai
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, NSTDA, 73/1 Rajdhevee, Bangkok 10400

Over 1250 samples of lichens were collected from various sites in national parks of Thailand. These
included crustose (80%), foliose (10%), fruticose (5%) and other (3%) types. Most (97%) of these
samples were classified into 3 orders, 14 families, 34 genera and over 150 species, while the other
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.
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การศึกษาความหลากหลายของราน้าํ ในกลุม Ingoldian Fungi ในประเทศไทย
สมศักดิ์ ศิวิชัย
หองปฏิบัติการราวิทยา ศูนยพันธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

การศึกษาเชื้อราในกลุม Ingoldian fungi ในเขตรอนชื้น ยังคงมีขอมูลที่นอยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ เขตอบอุน โดยในชวง 10
ปที่ผานมา มีการสํารวจและศึกษาเฉพาะที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ มีการเก็บตัวอยางฟองจาก 8 เเหลง ในประเทศไทย ซึ่ง
ลําธารมีความกวาง ประมาณ 5-10 เมตรในพื้นที่ปาโปรง การเก็บตัวอยางฟองจะถูกตรึงตัวอยางเชื้อราในภาคสนามกอนจะนํา
กลับมาวิเคราะหในสไลดภายใตกลองจุลทรรศน ในการศึกษาครั้งนี้มีการสํารวจและเก็บตัวอยางเพิ่มขึ้นโดยพบจํานวนราน้ําใน
กลุม Ingoldian ทั้งหมด 49 ชนิด พบที่อุทยานแหงชาติเขาใหญเพียงแค 2 ชนิดเทานั้น ในขณะที่พบที่ลําธารคลองไอกาดิง จาก
เขตรักษาพันธุสัตวปาบาลาฮาลาเปนจํานวน 28 ชนิด สวนอีก 11 ชนิดพบที่ลําธารอื่นๆ ซึ่งสวนใหญเปนรา Ingoldian ที่ไมมี
การศึกษาและสํารวจพบมากอน ในการเปรียบเทียบ ลําธารลําตะคลองในพื้นอุทยานแหงชาติเขาใหญ พบ 11 ชนิด และในสวน
การสํารวจของภาคเหนือตอนลาง ที่อุทยานแหงชาติน้ําหนาวพบ 10 ชนิด เมื่อนําขอมูลราที่สํารวจไดทั้งหมดมาทําการวิเคราะห
ศึกษาพบวารา Triscelosporus spp. จะพบไดทุกแหลงน้ําของพื้นที่ทําการศึกษาทั้งหมด สวน Lunulospora spp.,
Anguillosopra spp., Clavatospora tentacula และ Brachiosphaera tropicalis จะเชื้อที่เปนพบบอยที่สุด ในสวนการสังเกต
ลักษณะของสปอรสวนใหญ นั้นจะพบเพียงแคสปอรเดี่ยวเทานั้นในตัวอยางฟอง 26 ชนิด จากทั้งหมด 49 ชนิด ยกเวน
Anguilospora Campylospora Flabellospora และ Triscellosphorus จะพบหลายสปอร ในตัวอยางฟอง ซึ่งจากมีรายงานที่ผาน
มา สวนใหญ จะพบลักษณะรูปแบบการดํารงชีวิตการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ เชน Erynia conica และ Erynia rhizospora ซี่ง
เปนราที่ทําใหเกิดโรคในแมลง ซึ่งมีรายงานการศึกษาสวนใหญพบในเขตอบอุนมากกวาเขตรอนชื้น
The Diversity of Ingoldian Fungi in Thailand
S. Sivichai
BIOTEC-Mycology, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology,
Khlong Luang District, Pathum Thani 12120

While much work on Ingoldian fungi is from temperate regions, knowledge of tropical species is
poor. Surveys were made during the last 10 yr, especially at Khao Yai National Park. Foam samples
were collected from 8 sites in Thailand. Streams were ca. 5-10 m wide with overhanging forest.
Foam samples were fixed in the field before spotting to microscope slides for examination. A total
of 49 spp. were found fromm all sites. A sample from Khao Yai had only 2 spp. while one from
Bala Hala had 25. The stream, Khlong I-Gading, supported 28 spp. including 11 not reported
elsewhere. By contrast, the similar Lumtakhlong (Khao Yai) had 11 spp. in total, none of which
were exclusive to this river. In the north of Thailand, 10 species were recordated for Nam Nao
National Park with half being exclusive to this site. Triscelophorus spp. were present in all streams.
Other commonly recorded genera included Lunulospora and Anguillospora. Clavatospora tentacula
and Brachiosphaera tropicalis were also regularly found. Of the 49 species reported, 26 were
known from a single site. Most species were present as single spores in foam samples, but species
of Anguillospora, Campylospora, Flabellospora and Triscelophorus were represented by many
spores. While these reports were mostly of mitosporic forms of Ascomycota a significant find was
the discovery of Erynia conica and Erynia rhizospora. These insect pathogenic Zygomycetes are
mostly known from temperate regions and poorly surveyed in the tropics.
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การศึกษาความหลากหลายของราน้าํ ในประเทศไทย
สมศักดิ์ ศิวิชัย
ศูนยพนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช. 73/1 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

การศึกษาความหลากหลายของราน้ําในประเทศไทยไดศึกษามาเปนระยะเวลา 5 ปแลวโดยเราพบวามีความหลากหลายของรา
น้ําบนไมที่พบในลําธารมากมายในปาเขตรอนของเราดวยจํานวนรามากกวา 400 ชนิด ถูกรายงานจากลําธารแหลงตางๆ ราน้ํา
ที่สํารวจพบทั้งหมดในการศึกษานี้มาจาก 2 แหลงดวยกันคือ ไมที่จมอยูในน้ําจากแหลงธรรมชาติและไมที่ใชในการทดลอง
ศึกษาการยอยสลายของราที่อาศัยอยูในน้ํา โดยเชื้อราสวนใหญที่พบนั้นเปนราที่พบในระยะที่มีการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ
(Mitosporic fungi) คิดเปนจํานวน 58 เปอรเซนตของราที่พบทั้งหมด ในขณะที่มีราในกลุมที่มีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ
(Ascomycetes) เปนจํานวน 39 เปอรเซ็นต และราในกลุม Basidiomycetes เปนจํานวนเพียง 3 เปอรเซ็นต และในจํานวนของ
ราที่พบทั้งหมดนี้เปนเชื้อราชนิดใหมของโลก จํานวน 7 ชนิด ไดถูกคนพบและรายงานไปแลวจากในประเทศไทยไดแก
Biflagellospora gracilis Sivichai & Hywel-Jones, B. siamensis Sivichai & Hywel-Jones, B. papillata Sivichai & HywelJones, 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 นอกจากนี้ยังมีราที่เก็บรวบรวมไวอีกหลายชนิดนาจะเปนราชนิดใหมของ
โลกหรือเพิ่งมีการคนพบครั้งแรกในประเทศไทย
Biodiversity Study of Freshwater Fungi in Thailand
S. Sivichai
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. While many others probably are new to science or new
records for Thailand.
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ฟงไจทีเ่ จริญในตนพืชไมเนื้อออนในเขตอุทยานแหงชาติสเุ ทพ-ปุย เชียงใหม
สายสมร ลํายอง
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของราเอนโดไฟดจากพืชกลุมไมลมลุกคือ ปาลม กลวยปา พืชวงศขิง สาบเสือและ
น้ํานมราชสีห ชวงป 2543-2544 และตรวจกรองเชื้อราเอนโดไฟทที่แยกไดหาสารตานราที่ทําใหเกิดโรคกับพืช แยกไดรา
เอนโดไฟทที่เปน dominant ในทุกพืชคือ mitosporic fungi เชน Colletotrichium gloeosporoides, Phoma sp., Phomopsis
sp., กลุม Ascomycetes คือ Guignardia cocoicola และ xylariaceous group และ ราที่ไมสรางสปอร mycelia sterilia ใน
หวายและเตารั้ง พบฟงไจ 22 taxa ซึ่งชนิดของราเอนโดไฟทที่พบ จะตางกันถาเก็บตางฤดู กลวยปาพบฟงไจ 61 taxa ที่
แตกตางกัน เนื้อเยื่ออายุออนจะพบเชื้อรานอยกวาเนื้อเยื่อแก ชนิดเนื้อเยื่อที่ใชแยก แหลงที่เก็บจะพบราแตกตางกัน ขิงปาแยก
ไดราเอนโดไฟท 27 taxa พบรากลุม Ascomycetes ชนิดใหม 2 ชนิดคือ Gaeumannomyces amomi และ Leiosphaerella
amomi แยกไดจากใบและลําตนใตดินตามลําดับ และ Pyricularia ใหม 3 ชนิดจากใบ ใน Alpinia malaccensis แยกไดเชื้อรา
31 taxa พบเชื้อชนิดใหม 2 ชนิดของจีนัส Berkleasmium และมี 1 new record ของ Canalisporium caribense สวน
น้ํานมราชสีหและสาปเสือ พบราคลายๆกันกับพืชอื่นที่กลาวมา จากราเอนโดไฟท 1052 isolatesเพาะในอาหาร 3 ชนิด พบ
127 ไอโซเลท มีผลยับยั้งการเจริญของ เชื้อทดสอบได เอนโดไฟท Colletotrichium sp. CMU2000 ยับยั้งไดสูงสุด (75%) รา
เอนโดไฟทที่แยกจากกลวย 1200 isolates ใหผลยับยั้งกับ Colletotrichium musae 205 ไอโซเลท ยับยั้ง Fusarium
oxysporium 207 ไอโซเลท
Endophytic Fungi of Native Herbacious Plants in Doi Suthep-Pui National Park,
Chiangmai
S. Lumyong
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50200

The biodiversity of endophytic fungi from herbacious plants (palms, wild bananas, Zingiberaceae,
Eupatorium odoradum and Euphobia thymifolia) in Doi Suthep-Pui national park was investigated
from 1999 to 2001. The dominant species found in all hosts were the mitosporic fungi:
Colletotrichium gloeosporoides, Phoma sp., Phomopsis sp. Ascomycetes, members of the
Xylaricious group, Guignardia cocoicola and fungi with mycelia sterilia. Twenty-two endophyte
taxa were isolated from palms. These were different in different seasons. Sixty-one individual
fungal taxa were isolated from wild banana (Musa acuminata). More isolates were recovered from
old material than from young material. Xylariaceous fungi and G. coccoicola were the most
frequently isolated endophytes from leaves. The fungal communities at the five sites and from
different tissue types were different. Twenty-seven taxa of fungi were isolated from wild ginger
(Amomum siamense) from two sites. The number of isolates recovered from leaf tissue was
independent of leaf age. Two new Ascomycetes species, Gaeumannomyces amomi and
Loisphaerella amomi, were discovered from leaf and rhizome material respectively, and four
species of Pyricularia, including three new species, were isolated from leaves. From 31 taxa
isolated from Alpinia malaccansis, two new species of Berkleasmium and one new record of
Canalisporium caribense were found. One hundred and twenty-seven of 1052 endophyte isolates
were found to inhibit growth of Pyricularia oryzae. Colletotrichium sp. CMU2000 had the strongest
effect (75% inhibition). Two hundred and five out of 1,200 endophytic fungi isolated from wild
banana inhibited C. musae and 209 isolates inhibited Fusarium oxysporium.
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เชื้อรามูลสัตว: การจําแนกชนิด การแยกเชื้อ และลําดับการปรากฏของเชื้อราบนกองมูล
สายัณห สมฤทธิผ์ ล
ศูนยพนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

จากการศึกษาเชื้อราบนมูลกวางปา เกง ชางปา โค และกระบือ ที่บมภายในภาชนะที่มีความชื้น พบวา เชื้อราชนิดที่พบบอย
อยูในสกุล Ascobolus, Delitschia, Podospora, Saccobolus, Sporormia (Ascomycota), Pilobolus
(Zygomycota)andCoprinus (Basidiomycota) สวนสกุลอื่นๆ ที่สามารถพบได คือ Poronia, Zygospermella (Ascomycota),
Cunninghamella, Syncephalastrum (Zygomycota), Coprinus (Basidiomycota), Idriella, Penicillium, Scopulariopsis,
Volutella และ Wiesneriomyces (anamorphic fungi) สปอรของเชื้อรากลุม Zygomycota และกลุมที่สรางสปอรแบบไมอาศัย
เพศ (anamorphic fungi) นั้นสามารถงอกไดภายใน 24-36 ชั่วโมง หลังจากวางบนอาหาร potato dextrose agar และ hay
infusion agar สวนสปอรของเชื้อรากลุม Ascomycota วงศ Ascobolaceae และ Sordariaceae นั้นตองมีการกระตุนดวย KOH
กอนวางบนอาหาร จึงสามารถงอกได เชื้อเห็ดสกุล Coprinus สามารถนํามาเลี้ยงไดโดยแยกจากเสนใยดอกเห็ด เชื้อราที่เลี้ยง
ไดนี้สวนมาก ยังคงสรางโครงสรางสืบพันธุปรากฎใหเห็นในอาหารสังเคราะห การศึกษาลําดับการปรากฏของเชื้อราบนกองมูล
เมื่อเวลาบมผานไป พบวา หลังจากบมมูลสัตวไว 2-3 วัน เชื้อราสกุล Pilobolus เริ่มปรากฏใหเห็นกอน ตามมาดวยเชื้อรากลุม
Ascomycota ที่มีโครงสรางเปนรูปถวย เชน สกุล Ascobolus และ Saccobolus สวนเชื้อรากลุม Ascomycota ที่มีโครงสราง
เปนรูปแจกัน เชน สกุล Delitschia, Podospora และ Sporormia พบในระยะหลัง โดยมักพบรวมกับเชื้อราสกุล Coprinus และ
พบติดตอกันนาน 3 สัปดาห สวนเชื้อรากลุมที่สรางสปอรแบบไมอาศัยเพศนั้นพบในระยะหลังสุด
Coprophilous Fungi: Identification, Isolation and Their Succession on Herbivore Dung
S. Somrithipol
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, Klong Luang District, Pathum Thani 12120

An investigation of coprophilous fungi on incubated dung of sambar deer (Cervus unicolor),
common barking deer (Muntiacus muntjak), Asian elephant (Elephas maximus) and cattle revealed
that species of Ascobolus, Delitschia, Podospora, Saccobolus, Sporormia (Ascomycota), Pilobolus
(Zygomycota) and Coprinus (Basidiomycota) were the most common. Other encountered genera
were Poronia, Zygospermella (Ascomycota), Cunninghamella, Syncephalastrum (Zygomycota),
Coprinus (Basidiomycota), Idriella, Penicillium, Scopulariopsis, Volutella and Wiesneriomyces
(anamorphic fungi). Most Zygomycota and anamorphic fungi germinated within 24-36 hours at
which time they were transferred to potato dextrose agar and hay infusion agar. The Ascobolaceae
and Sordariaceae of the Ascomycota usually needed KOH treatment before their ascospores would
germinate. Tissue isolation of Coprinus (Basidiomycota) was successful. Most of them formed
fruiting bodies in pure culture. A fungal succession could be demonstrated. Pilobolus (Zygomycota)
appeared after a few days incubation; followed by the apothecial-forming Ascomycota, e.g.
Ascobolus and Saccobolus. Perithecia-forming Ascomycota, e.g. Delitschia, Podospora and
Sporormia, appeared later and were often associated with basidiocarps of Coprinus
(Basidiomycota). These genera continued to fruit for a further three weeks. Anamorphic fungi
appeared late in the succession.

บทคัดยอ : โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ 2545
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การประเมินสถานภาพของแหลงพันธุกรรมในไมสักโดยใช DNA และ Isoenzyme Gene Markers
สุจิตรา จางตระกูล
หองปฏิบัติการ DNA และ Isoenzyme สวนวนวัฒนวิจัย สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

แหลงธรรมชาติของไมสักทางภาคเหนือถูกสํารวจและเก็บตัวอยางใบและเมล็ด จํานวน 15 แหลง (populations) เมื่อศึกษา
ความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยใช isoenzyme gene และ DNA (RAPD) markers พบวาสามารถประเมินความแตกตาง
ทางพันธุกรรมของไมสักระหวางแหลง ได 17% และ 21% ตามลําดับ การศึกษา isoenzyme gene marker พบวา gene
diversity ระหวางไมสักแตละแหลงมีคาระหวาง 0.004-0.085 และมีคาเฉลี่ย 0.036 สวนการศึกษาใน RAPD markers พบวาคา
genetic diversity แตละแหลงของไมสักมีคา 0.110-0.373 โดยมีคาเฉลี่ย 0.312 อยางไรก็ตามไดทําการศึกษา Specific
Amplicon Polymorphism markers ใน chloroplast DNA 10 regions ซึ่งสามารถได amplification product จาก chloroplast 2
regions ที่ psbA และ 16S และตัดดวย restriction enzymes 11 ชนิด แตไมพบความแตกตางทางพันธุกรรมจาก chloroplast
ทั้ง 2 regions อยางไรก็ตามไดมีการศึกษา DNA sequences ใน 16S ซึ่งมีความยาวประมาณ 1,368-1,499 bp ในไมสัก 14
แหลง และกําลังคํานวณหาความแตกตางของ DNA sequences อยู การศึกษาระบบการสืบพันธุในไมสักพบวา อัตราผสมขาม
ในแตละประชากรมีคา 87.2-99.5% จากการศึกษาทําใหทราบวาแหลงของไมสักในประเทศไทยมีความแตกตางทางพันธุกรรม
คอนขางสูง สามารถใชเปนแหลงทางพันธุกรรมสําหรับนําไปอนุรักษทางพันธุกรรมทั้งแบบในและนอกถิ่นกําเนิด ไดอยาง
เหมาะสมและยั่งยืน
Evaluation of the Genetic Diversity of Teak Using DNA and Isoenzyme Gene Marker
S. Chantragoon
DNA and Isoenzyme Laboratory, Silviculture Research Division, Forest Research Office, Royal Forest
Department, Chatuchak, Bangkok 10900

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 genetic diversity and mating system of teak. The results from
isoenzyme and DNA study showed that the genetic differentiation among populations was about 17
and 21% respectively. The genetic diversity among populations was rather high. The estimation of
gene diversity among populations using isoenzyme gene markers was 0.004-0.85 with 0.036 in
average. However, the estimation of genetic diversity among population using RAPD markers was
0.110-0.373 with 0.312 in average. Out of 10 chloroplast regions, two chloroplast regions namely
psbA and 16S psbA1 could be amplified. However, no variation could be found from PCR-RFLP
using 11 restriction enzymes. Therefore, the ribosomal of chloroplast region (16S) between samples
and among 14 teak populations were sequenced which varied from 1368-499 bp. The computation
of the variation among DNA sequences is on the way. According to the mating system analysis, the
estimation of outcrossing rate among teak populations was 87.2-99.5%. These results suggest that
natural populations of T. grandis in Thailand are highly differentiated genetically implying that
multiple sources of material may be required for sustainable teak genetic resources management of
both in situ and ex situ gene conservation purposes.
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การศึกษาองคความรูพื้นบานในการอนุรักษและการใชประโยชน
ความหลากหลายพันธุขาวของกลุมชาติพันธุตามแนวชายแดนไทย-ลาว
เสถียร ฉันทะ
โรงพยาบาลเวียงแกน อ.เวียงแกน จ.เชียงราย 57310

การศึกษาวิจัยเรื่ององคความรูพื้นบานในการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายพันธุขาวของกลุมชาติพันธุตามแนว
ชายแดนไทย-ลาว มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความหลากหลายพันธุขาวและศึกษาถึงองคความรูพื้นบานกับ รูปแบบการจัดการ
การใชประโยชน และการอนุรักษพันธุขาวของกลุมชาติพันธุตามแนวชายแดนไทย-ลาว ผลการศึกษาพบวากลุมชาติพันธุตางๆ
มีการใชประโยชนจากขาวทั้งในดานเปนอาหารหลัก ประกอบพิธีกรรม ความเชื่อ ใชเลี้ยงสัตว รวมทั้งใชแลกเปลี่ยนปจจัยใน
การดํารงชีวิตอื่นๆ จึงทําใหมีการอนุรักษพันธุขาวที่มีหลากหลายพันธุ โดยในกลุมชาติพันธุมงมีการปลูกขาวในชุมชนปจจุบัน
อยู 14 สายพันธุ กลุมชาติพันธุเมี่ยนมีการปลูกอยู 6 สายพันธุ และกลุมชาติพันธุขมุปลูกอยู 18 สายพันธุ
Local Knowledge of Conservation and Utilization of Rice Diversity Among Ethnic
Communities Along the Thai-Laos Border
S. Chunta
Wiangkean Hospital, Wieng khan District, Chiang Rai 57310

The objectives of this study were to survey rice diversity and to determine local knowledge of
conservation and utilization of rice diversity among ethnic communities along the Thai - Laos
border. The results indicate that the ethnic groups utilize rice as food, in religious beliefs and rituals,
as pet food and for bartering for other necessities of life. The diversity of uses for rice helps to
conserve rice diversity. The Hmong cultivated 14 types, the Mein cultivated 6 types and the Khamu
cultivated 18 types.

บทคัดยอ : โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ 2545
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โครงการพัฒนาประชาคมทองถิ่นทองผาภูมิ
โสฬล ศิริไสย
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

เปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันระหวางกลุมพลังภายในชุมชนกับนักวิจัยที่ทํางานภายใตโครงการ
ทองผาภูมิตะวันตก การทํางานแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือลักษณะที่ 1 เปนการพัฒนากระบวนการกลุมเพื่อใหเกิดการเรียนรู
รวมกันเพื่อนําไปสูแผนการทํางานที่เปนรูปธรรมในอนาคต สวนลักษณะที่ 2 เปนการสรางความรูเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตรของชุมชน ผลการปฏิบัติงานในระยะนี้คือสามารถทําใหเกิดการพัฒนากลุมพลังไดหลาย
กลุม เชน กลุมเยาวชน กลุมแมบาน และกลุมเกษตรกรแบบยั่งยืน และจะขยายตอไปตามศักยภาพและความสนใจของชุมชน
นอกจากนี้ การทํางานรวมกันอยางใกลชิดระหวางนักวิจัยกับคนในชุมชน ชวยใหงานดานอื่นๆ โดนเฉพาะการเจาะขอมูลในเชิง
ลึกทําไดงายขึ้น ทําใหเขาใจโครงสรางทางอํานาจในทองถิ่น ตัวตนของผูนําไดดี ความเขาใจดังกลาวนาจะเปนผลดีตอการ
ทํางานในระยะยาว กลาวคือชวยใหนักวิจัยสามารถวางตัวไดอยางถูกตอง เหมาะสมเปนกลางมากที่สุด สามารถวินิจฉัยปญหา
ตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนในอนาคตไดอยางอิสระ
Development of Civil Sociaty in Thong Pha Phum
S. Sirisai
Institute of Language and Culture for Rural Development, Mahidol University, Salaya,
Nakorn Pathom 73170

This project is an action rasearch designed for enhacing learning process among local people in the
communitias and the researchers of Westem Thong pha phum project, Research activity is divided
into 2 channels: The first channel is an “interactive learning through action” which failitate learning
process as such. The second channel is to construct knowledge about socio-econmic and culture
history of the villages at the research site. Aside from monograph report. The project has facilitated
the emergence of groups in the community such as youth group. household keeper group and
sustainabie agriculture group. Working together closely between villageers and the researchers
helps understand the power structure of the village and also helps establish a good relationship
between the two partners. This progress is important for the project in the long run. Moreover the
researchers can also access hidden or exclusive data of the village. In the meantime the are in good
position to conduct participant observation.

38

Abstracts : Research and Thesis 2002

กระบวนการนิยามปญหาชุมชนโดยคนทองถิ่นในเขตพื้นที่โครงการทองผาภูมิตะวันตก
โสฬส ศิริไสย
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

งานวิจัยเรื่องนี้เปนความพยายามที่จะทําความเขาใจวิธีการนําเสนอปญหาของคนในทองถิ่นชุมชน ตามสภาพที่เปนจริงโดย
นําเอาแนวคิดเรื่อง Dramaturgical Approch โดย Erving Goffman (1975) มาประยุกตใชโดยใหชาวบานสื่อปญหาของตนดวย
ภาพการตูน การจัดเวทีพูดคุย การสัมภาษณบุคคล และการสังเกตการณแบบมีสวนรวมในชุมชนเปนระยะเวลา 6 เดือน และนํา
ขอมูลจากแหลงตางๆ มาวิเคราะหเนื้อหา เพื่อใหเห็นสภาพปญหาโดยรวมของชุมชน รวมทั้งการคนหาศักยภาพ และโอกาส
ความเปนไปไดในการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนในอนาคต ผลการศึกษาวิจัย พบวา คนทองถิ่นถูกเคลื่อนยายจากการ
กอสรางเขื่อนเขาแหลม สวนใหญยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับสวัสดิภาพ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เนื่องจากเปน
พื้นที่ชายแดนและมีคนตางดาวปะปนอยูเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีปญหาเกี่ยวกับที่ดินที่ไมเหมาะสมกับการทําการเกษตร
แบบดั้งเดิมชาวบานสวนใหญยังถือวาตนเองยากจน ทรัพยากรเพื่อการยังชีพสวนหนึ่งไดมาจากปาใกลบาน เชน หนอไม
พืชผัก หัวบุก ปลาในลําธาร และสัตวปา นอกจากนี้ คนทองถิ่นยังมีความภูมิใจในความอุดมสมบูรณของปาและธรรมชาติที่
สวยงาม มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยังสืบทอด ซึ่งปจจัยดังกลาวนี้ สามารถนํามาเปนตนทุนในการสรางความเขมแข็งใหแก
ชุมชนในอนาคต
The Process of Problem Identification of Local People
in Western Thong Pha Phum Project Site
S. Sirisai
Institute of Language and Culture for Rural Development, Mahidol University, Salaya,
Nakorn Pathom 73170

This preliminary study is the adoption of Dramaturgical Approach by Eving Goffman (1975), to
study how local people identify their problem at the “Back Stage Region”. By doing so, they are
invited to join informal meeting. The researchers have them express their ideas by ways of drawing
cartoon, graphic picture, group discussion, individual interview and participant observation
conducted by field researcher of the project. Texts gathered from these acivities are analyzed and
presented in a descriptive style. The historical study indicates that local people were moved from
their own villages where is now flooded by the Khao Laem dam reservoir. Their major problem is
an adaptation of new geographical enviroment because the new lands provided by the government
are not suitable for traditional agriculture. They identify themselves under privileged group. Having
settled near the Thai-Burmese border where immigrant workers are roaming, they are deeply
concerned with life security. Subsistence resources such as bamboo shoots, vegetable, fish and
small mammals are available in forest near the village. The local capitals of the village are enriched
by aundance of natural resources and panoramic scenery which the local people are proud of.

บทคัดยอ : โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ 2545
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ความหลากหลายของแมลงกินไดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
องุน ลิ่ววานิช
กลุมงานอนุกรมวิธานแมลง กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การสํารวจและรวบรวมแมลงกินไดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหวางเดือนตุลาคม 2541 ถึง
เดือนกันยายน 2543 นํามาจําแนกชนิดตอจากที่รายงานไวในป 2544 ได 8 อันดับ 33 วงศ 194 ชนิด แมลงแตละชนิดมีวิธีการ
นํามาปรุงเปนอาหารและฤดูกาลที่พบแตกตางกันไป แมลงที่นิยมนํามารับประทานมากไดแกแมลงกินูนและแมลงกุดจี่หลาย
สกุลหลายชนิด แมลงดานา (Lethocerus indicus Lep-Serv.) มดแดง (Oecophylla smaragdina Fabricius) หนอนไมไผ
(Omphisa fuscidentalis Hampson) จิ้งโกรง (Tarbinskiellus portentosus Lichtenstein) ตั๊กแตนปาทังกา (Patanga
succincta Linnaeus) จิ้งหรีดและตั๊กแตนหลายชนิดในอันดับ Orthoptera จากการวิเคราะหคุณคาทางอาหารของแมลงกินได
38 ตัวอยาง พบวาตั๊กแตนปาทังกา (Patanga succincta Linnaeus) ใหโปรตีนมากที่สุด 25.88 กรัม/100 กรัม หนอนไมไผ
(Omphisa fuscidentalis Hampson) มีไขมันมากที่สุด 19.17 กรัม/100 กรัม ตั๊กแตนหญาคา (Choroedocus illustris Walker)
ใหพลังงานมากที่สุด 237.16 กิโลแคลอรี/100 กรัม หนอนนก (Tenebrio molitor Linnaeus) มีแคลเซี่ยมมากที่สุด 0.59
กรัม/100 กรัม และแมลงทับขาแดง (Sternocerus ruficornis Saunders) มีฟอสฟอรัสมากที่สุด 0.34 กรัม/100 กรัม
Diversity of Edible Insects in the North and North East of Thailand
A. Lewvanich
Insect Taxonomy Group, Entomology and Zoology Division, Department of Agriculture,Chatuchak, Bangkok
10900

Edible insect surveys were conducted in provinces in the north and northeast of Thailand between
October 1998 and September 2000. Further to the report given in 2001, collected insect specimens
were classified into 8 Orders, 33 families and 194 species. The seasonal occurrence and the method
of eating these insects varied among species. The commonly consumed species included many
genera and species of leaf-eating beetles and dung beetles, giant waterbugs (Lethocerus indicus
Lep-Serv.), red ants (Oecophylla smaragdina Fabricius), bamboo caterpillars (Omphisa
fuscidentalis Hampson), mole crickets (Tarbinskiellus portentosus Lichtenstein), the Bombay locust
(Patanga succincta Linnaeus) and many species of crickets and grasshoppers in the order
Orthoptera. The nutrient values of 38 edible insect samples were analized. The Bombay locust
(Patanga succincta Linnaeus) contains the highest protein content at 25.88 gm/100 gm. The
bamboo caterpillar (Omphisa fuscidentalis Hampson) has the highest lipid content at 19.17 gm/100
gm. The grasshopper (Choroedocus illustris Walker) was the highest source of energy with 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.

40

Abstracts : Research and Thesis 2002

การใชประโยชนสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากรากินไรในปาเขตอําเภอทองผาภูมิ
เพื่อใชกําจัดศัตรูพืช
อังศุมาลย จันทราปตย
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900

ทําการสํารวจและเก็บตัวอยางเชื้อราจากไร ในเขตอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในระหวางเดือนพฤศจิกายน 2544 ถึง
เดือนพฤษภาคม 2545 โดยเก็บตัวอยางพืชที่มีไร และเชื้อราที่อยูบนตัวไร รวบรวมตัวอยางพืชอาหารของไรที่มีเชื้อราอยูโดย
การทํา herbarium เพื่อตรวจหาชื่อวิทยาศาสตรของพืชอาศัย เก็บตัวอยางของไรซึ่งเปนสัตวอาศัยโดยการทําสไลดเพื่อ
วิเคราะหหาชนิด และทําการแยกเชื้อจากตัวอยางที่เก็บมาไดใหบริสุทธิ์ โดยใชอาหาร Potato Dextrose Agar และ Malt
Extract Agar จากการสํารวจ และเก็บตัวอยางพบไร 4 ขาวงศ Eriophyidae และ Diptilomiopidae ที่ถูกเชื้อราทําลายทั้งหมด
133 ตัวอยาง และไรแมงมุมวงศ Tetranychidae 1 ตัวอยาง ทําการแยกเชื้อใหบริสุทธิ์ไดทั้งหมด 53 เชื้อ วิเคราะหชนิดไดเชื้อ
Hirsutella thomsonii var. synnematosa เก็บเชื้อที่แยกไดไวใน PDA agar slant, MEA agar slant และใน liquid paraffin เพื่อ
ใชในการศึกษาทางดาน morphology, taxonomy และ pathogenicity ตอไปรวมทั้งจัดทํา slide culture ของเชื้อทั้งหมดเพื่อ
ศึกษาความแตกตางทางสัณฐานวิทยา
Ultilization of Toxic Metabolites from Pathogenic Fungi Collected from Thong
Pha Phum Forest to Control Phytophagous Pests
A. Chandrapatya
Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkhen, Bangkok 10900

This project involved the collection of fungi that are pathogens of mites from three families, namely
Eriophyidae, Diptilomiopidae and Tetranychidae. The fungi were collected from September 2001 to
May 2002. Plant specimens were identified by comparison with a herbarium collection. The mites
were slide mounted in Hoyer,s and identified while the fungi were placed on two agar media in
order to culture and identify them. Presently I have cultivated and isolated 53 fungal specimens
from the mites. The fungus that was isolated from the 2 agar media was Hirsutella thomsonii var.
synnematosa. Cultures have been stored on the two media covered with liquid paraffin. Slides of the
culture material have been made for morphological studies. In the future, the pathogenicity of the
fungal cultures will be tested.

บทคัดยอ : โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ 2545
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ความหลากหลายของไรบริเวณหนาดิน ในสภาพปาธรรมชาติ และปาถูกรบกวน
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
อังศุมาลย จันทราปตย
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อดีตที่ผานมาการศึกษาเกี่ยวกับไรบริเวณหนาดินในประเทศไทยมีนอยมาก ทั้งที่จริงๆแลวไรในดินเปนสิ่งมีชีวิตที่เดนมาก ทั้ง
ปริมาณ ความหลากหลาย และบทบาทหนาที่ การศึกษานี้เปนการศึกษาความสัมพันธของความหลากชนิด และปริมาณของไร
บริเวณหนาดิน ในสภาพปาธรรมชาติที่มีการรบกวนของมนุษยนอยที่สุด และสภาพปาที่ถูกรบกวน เชน การบุกรุกแผวถางเขา
ทําการเกษตรโดยตองการทราบถึงความสัมพันธของไรในดิน กับสภาพนิเวศวิทยาที่มีผลตอความหลากหลาย และปริมาณของ
ไรในดิน เพื่อนํามาประเมินการฟนฟูกลับเขาสูสภาพเดิมของธรรมชาติ โดยเลือกพื้นที่ศึกษา 6 แหง คือ ปาเบญจพรรณ ริมน้ํา
บานพัสดุกลาง ปาไผ บานไรปา และปาอนุรักษ 30,000 ไร เปนตัวแทนพื้นที่ปาธรรมชาติ สวนสักอายุ 5 และ 20 ป และสวน
ยางเปนตัวแทนพื้นที่ปาถูกทําลาย โดยเก็บสถานที่ละ 3 ขนาด 20x20 เซนติเมตร ลึก 10 เซนติเมตร สถานที่ละ 3 จุด รวมเปน
18 จุดทุกเดือน เปนเวลา 1 ป นําตัวอยางดินที่ไดมาทําการแยกดวยกรวยเบอรเลส โดยใชหลอดไฟขนาด 40 วัตต เปนเวลา 14
วัน แลวนําตัวอยางที่ไดมาแยกทําความสะอาด และแชในน้ํายา lactophenol ที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 2 เดือน หรือจนกวา
ตัวอยางจะใส และนําเขาสูขบวนการทางอนุกรมวิธานตอไป จากการสํารวจเบื้องตนเปนเวลา 8 เดือน พบวา ไรในพื้นที่ที่ถูก
รบกวนจะมีชนิด และปริมาณนอยกวาพื้นที่ปาธรรมชาติอยางเห็นไดชัด เห็นไดจากพื้นที่ปาธรรมชาติ ปาดิบเขาบริเวณ kp 14
อุทยานแหงชาติทองผาภูมิ และพื้นที่ริมน้ําบริเวณบานพัสดุกลาง พบปริมาณไรโดยเฉลี่ย 102.14, 83.889 และ 71 ตัวตอ 1
ตัวอยาง ตามลําดับ ขณะที่พื้นที่การเกษตรที่ถูกรบกวน เชน ไรขิงในหมูบานหวยเขยง สวนยางบริเวณหมูบานหวยเขยง และ
สวนสักอายุประมาณ 20 ป พบปริมาณไรเฉลี่ย 3.667, 18.5 และ 58 ตัวตอ 1 ตัวอยาง ตามลําดับ
Diversity of Mites in the Upper Soil Layers of Undisturbed and Disturbed Forest
of Amphur Thong Pha Phum, Kanchanaburi Province
A. Chandrapatya
Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

There has been little research conducted on surface soil mites in Thailand. Of soil-dwelling
organisms, soil mites are the most important because of their role in maintaining ecological balance
and their importance in the food chain. The aim of this study was to compare the diversity and
quantity of soil mites between natural forest with little disturbance by man and forest disturbed by
agriculture. Six areas were chosen. Three areas represented natural forest: a deciduous forest near
the river at Ban Passaduklang, a bamboo forest at Ban Raipa and a 30,000 rai conservation forest.
The remaining three areas represented disturbed forest: a 5 year-old teak plantation, a 20 year-old
teak plantation and a rubber tree plantation. A sample consisted of soil collected from 20x20 cm
area to a depth of 10 cm. There were 3 samples taken at each site every month for 1 year.
Organisms were separated from the soil using a Berlese funnel with a 40 W light run for 14 days.
Specimens were placed in lactophenol at room temperature for 2 months or more until they were
clear. They were then identified. From the first 8 months of data, there were differences in the
diversity and quantity of soil mites between disturbed areas and undisturbed areas. For example, for
the forest at kp14, the forest at the national park of Thong Pha Phum and the deciduous forest near
the river at Ban Passaduklang, there were 102.14, 83.889 and 41 mites per sample, respectively,
whereas in the agricultural areas, i.e., the ginger garden, rubber tree plantation and the 20 year-old
teak plantation, there were 3.667, 18.5 and 58 mites per sample, respectively.
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ความหลากหลายและชีววิทยาของไรฝุนในทองผาภูมิตะวันตก กาญจนบุรี
อํามร อินทรสังข
ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

การศึกษาความหลากหลายและชีววิทยาของไรฝุนในพื้นที่ทองผาภูมิตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ไดทําการสํารวจและเก็บ
ตัวอยางฝุนจาก 8 หมูบาน ไดแก หมูบานไรปา ประจําไม หวยปากคอก ทามะเดื่อ หวยเขยง ลําปลอค รวมใจ และไรปา โดย
สํารวจที่หองนอนและหองนั่งเลนและตรวจนับไรฝุนตอฝุน 0.1 กรัม ชวงระหวางเดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายน 2545 พบ
จํานวนของไรฝุนทั้งหมด 169 ตัว จาก 160 ตัวอยาง ชนิดของไรที่พบ คือ Dermatophagoides pteronyssinus,
Dermatophagoides sp., Cheyletus sp. และอยูในระหวางการจําแนกอีกจํานวนหนึ่ง ชนิดของไรที่พบมากที่สุดคือ D.
pteronyssinus พบประมาณ 75 เปอรเซนตของไรทั้งหมด มักจะพบไรฝุนที่หองนอนมากกวาหองนั่งเลน โดยปจจัยที่มีผลตอ
จํานวนของไรฝุน คือ อายุของที่นอน ชนิดของที่นอน และลักษณะของบาน โดยที่ลักษณะของที่ตั้งทางภูมิศาสตรไมมีผลตอ
จํานวนและชนิดของไรฝุน
Species Diversity and Biology of House Mites in Western Thong Pha Phum
Kanchanaburi
A. Insung
Department of Plant Pest Management Technology, Faculty of Agicultural Technology,
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Ladkrabung, Bangkok 10520

The species diversity of house dust mites in Western Thong Pha Phum, Kanchanaburi, was
investigated during the period, January to April 2002. House dust samples were collected from 8
villages, namely Raipa, Prajummai, Huaypakkog, Thamadea, Hauykhayeng, Lumpilog, Roumjai
and Banrai. Dust samples were collected from bedrooms and living rooms, and the number and
species of mites from 0.1 gram of dust from each dust sample were determined. A total of 169 mites
was determined from 160 samples. The mite species found were Dermatophagoides pteronyssinus,
Dermatophagoides sp., Cheyletus sp. and some unidentified species. About 75% of mites were D.
pteronyssinus. The number and species of mites depended on the type and age of the mattress as
well as the style of house, whereas geographical location did not show any relationship with number
and species of mites.

บทคัดยอ : โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ 2545
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ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรตอไรฝุน Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart)
อํามร อินทรสังข
ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพร 17 ชนิดดวยเอทานอล 95% ไดแก ขอย (Streblus asper) ไพล
(Zingiber cassumunar) กวาวเครือขาว (Pueraria candollei) หางไหลขาว (Derris malaccensis) หางไหลแดง (Derris
elliptica) หนอนตายหยาก (Stemona tuberosa) ดีปลี (Piper retrofractum) บอระเพ็ด (Tinostora crista) สาบเสือ
(Eupatorium odoratum) สะเดา (Azadirachta indica) สมปอย (Acacia concinna) แฝก (Vetiver zizanioides) ยาสูบ
(Nicotiana tabacum) พริกไทยดํา (Piper nigrum) ปานศรนารายณ (Agave amaricana) ประยงค (Aglaia odoata) และโกสน
(Codiacum varigatum) ในการควบคุมไรฝุน Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart) ดวยวิธีการฉีดพนโดยตรงที่
ระดับความเขมขน 1, 2 และ 3 % พบวา พืชสมุนไพรที่ความเขมขน 3% จะมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการควบคุมไรฝุน โดยที่
24 ชั่วโมง หางไหลขาวเปนพืชที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมไรฝุนไดดีที่สุด มีอัตราการตายของไรฝุน 92.4% รองลงไป คือ
ยาสูบ ดีปลี สมปอย แฝก และหางไหลแดง โดยมีอัตราการตายของไรฝุน คือ 85.6, 77.2, 76.4, 66 และ64.8% ตามลําดับ แต
ไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
Effect of Some Medicinal Plant Extracts on the House Dust Mite
Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart)
A. Insung
Department of Plant Pest Management Technology, Faculty of Agicultural Technology,
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Ladkrabang, Bangkak 10520

Ethanolic extracts of 17 medicinal plants were tested against the house dust mite,
Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart). The mites were directly sprayed with various
concentrations of 1, 2 and 3% extracts in special mite cages. It was found that, after 24 hours the
concentration of 3% of extracts caused the highest mortalities of house dust mites. In particular,
Derris malaccensis extract was very effective against the house dust mite, resulting in 92.4%
mortality, followed by Nicotiana tabacum, Piper retrofractum, Acacia concinna, Vetiver
zizanioides and Derris elliptica extracts, which resulted in 85.6, 77.2, 76.4, 66 and 64.8% mortality,
respectively. However, the mortality caused by Derris malaccensis extract was not significantly
different to the mortalities caused by the other plant extracts.
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การศึกษาวิวฒ
ั นาการของเชื้อราทะเลโดยใชเทคนิคทางชีวโมเลกุล
อีวาน เบนจามิน กาเร็ท โจนส
ศูนยพนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช. 73/1 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เชื้อรากลุมแอสโคไมโคตาจัดเปนเชื้อรากลุมใหญที่อาศัยอยูในทะเล โดยดํารงชีวิตอยูบนไมที่ลองลอยและยึดติดอยูในแหลงน้ํา,
ไมในปาชายเลน
รวมทั้งยึดเกาะบนสาหรายทะเล
การจัดจําแนกสวนใหญใชการศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนธรรมดา
นอกจากนี้การศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนชนิดสองผาน โดยเนนลักษณะของพัฒนาการของระยางคของแอสโคสปอร ยังเปน
การชวยในการจัดจําแนกถึงระดับสกุลไดเปนอยางดี ตัวอยางเชื้อราที่มีการศึกษาดังกลาวนี้เชน Corollospora, Ceriosporopsis,
Halosphaeria เปนตน อยางไรก็ตามยังมีเชื้อราบางกลุมที่ลักษณะทางสัณฐานวิทยาพื้นฐานยังไมสามารถชวยในการจัดจําแนก
ไปอยูใน Order หรือ Family ที่เหมาะสมได เชน Torpedospora, Aigialus และกลุมที่มีการสืบพันธุ 2 แบบเชน Halosarpheia,
Zalerion โครงการวิจัยที่ไดดําเนินการอยูในขณะนี้ แบงออกเปน 2 สวน สวนแรกเปนการศึกษาความสัมพันธทางวิวัฒนาการ
ของเชื้อราสกุลที่สืบพันธุแบบอาศัยเพศ เชน Ceriosporopsis, Haligena, Remispora และ Torpedospora สวนที่สองเนนศึกษา
เชื้อราสกุลที่พบการสืบพันธุแบบทั้งอาศัยและไมอาศัยเพศ จากจํานวนเชื้อราทะเลชั้นสูงทั้งหมด 444 ชนิด มีรายงานการพบ
ความสัมพันธการสืบพันธุแบบทั้งอาศัยและไมอาศัยเพศทั้งสิ้น 30 ความสัมพันธ ซึ่งหวังเปนอยางยิ่งวาการใชเทคนิคทาง
ชีวโมเลกุลจะสามารถชวยในการคนพบดังกลาวนี้มากขึ้นตอไป
Molecular Phylogeny of Marine Ascomycota
E.B. Gareth Jones
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, NSTDA 73/1 Rajdhevee, Bangkok 10400

Marine Ascomycota are the largest group of marine fungi and grow on a variety of
substrata: drift and attached wood, mangrove wood, and sea grasses. Most fungi are identified by
using light microscope observations, however, many genera are known to be heterogeneous.
Transmission electron microscopy of ascospore appendage ontogeny has greatly aided the better
delineation of genera, e.g., Corollospora, Ceriosporopsis, Halosphaeria. However, a number of
genera can not be classified to order or family (e.g., Torpedospora, Aigialus), while other genera are
heterogeneous (e.g., Halosarpheia, Zalerion) and morphological techniques can not resolve their
taxonomic position. Two projects are currently in progress: firstly to determine the phylogenetic
relationship among the genera Ceriosporopsis, Haligena, Remispora and Torpedospora; and
secondly to connect anamorphic marine fungi with their teleomorph. Of some 444 higher marine
fungi, only 30 anamorph/telemorph connections have been established. With the use of molecular
techniques it is hoped to connect other anamorphs with their teleomorphs.

บทคัดยอ : โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ 2545
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ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราในปาลมทีไ่ ดจากปาพรุสิรินธร จังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย
อีวาน เบนจามิน กาเร็ท โจนส
ศูนยพนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช. 73/1 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เก็บตัวอยางปาลมจากปาพรุโตะแดงซึ่งอยูในจังหวัดนราธิวาส บริเวณที่เปนปาพรุมีเนื้อที่ประมาณ 8,403 เฮกตาร และบริเวณ
ใกลเคียงที่ไมเปนปาพรุมีเนื้อที่ประมาณ 629 เฮกตาร การศึกษาในโครงการนี้มุงไปที่การศึกษาการเจริญของเชื้อราบนปาลมใน
ปาพรุเพื่อเปรียบเทียบความหลากหลายของเชื้อราที่ไดมีการศึกษาไวจากปาลมในแหลงอื่นๆของโลก ปาลมที่เลือกมาศึกษาคือ
กระพอแดง (Licuala longecalycata) และหลุมพี (Eleiodoxa conferta) ขณะนี้ไดพบเชื้อราแลวทั้งสิ้นประมาณ 65 ชนิดใน
ปาลมแตละชนิด และมีเชื้อราชนิดใหมของโลกหลายตัว เชน Stachybotrys palmae, Craspedodidymum siamense,
Dictyosporium palmae, Vanakripa minutellipsoidea และ Chalara siamense
Biodiversity of Fungi on Palms in Sirindhorn Peat Swamp Forest, Narathiwat,
Thailand
E.B.Gareth Jones
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology NSTDA, 73/1 Rajdhevee, Bangkok 10400

The peat swamp at Toe-Deang, Naratiwat Province offers a unique habitat for the collection of
fungi. This is an extensive area comprising about 8,403 ha of peat swamp and 629 ha in adjoining
areas. Our study focuses on the micro fungi growing on selected palms in the peat swamp so as to
compare their diversity with species reported from terrestrial palms. Palms selected for the initial
phase of the study are Licuala longecalycata and Eleiodoxa conferta. To date some 65 micro fungi
have been collected on these two palms and many are new to science, for example Stachybotrys
palmae, Craspedodidymum siamense, Dictyosporium palmae, Vanakripa minutellipsoidea and
Chalara siamense.
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ความหลากหลายทางชีวภาพของปลาที่อาศัยอยูในแหลงน้ํา: รูปแบบความสัมพันธ
ระหวางสปชสี กับถิ่นที่อยูอ าศัย และความแตกตางระหวางสปชสี 
เอฟ บีมีช
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

ไดศึกษาระบบนิเวศวิทยาในแหลงน้ําไหล 3 แหลงคือ ลําหวยเขยง, ลําหวยบานไร และลําหวยประจําไมในเขตอําเภอทองผาภูมิ
รวมทั้งบริเวณอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ ระหวางเดือนมีนาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2545 26 จุดที่เลือกมีความยาวรวมตั่งแต
2 - 3 m2 (ปริมาณเฉลี่ย 118 + 85 m2 เริ่มตั่งแตเริ่มตนลําธารลําดับที่หนึ่ง (n=8) ลําดับสอง (1) ลําดับสาม (8) และลําดับสี่ (1)
ลักษณะฟสิกส และเคมีที่ไดทําการศึกษาวิเคราะห stream width, depth, velocity, discharge, riparian cover and
composition, temperature, true color, turbidity, conductivity, total hardness, pH, oxygen, ammonia, nitrate, nitrite,
phosphate, total phosphorus, total iron, silica, alkalinity ไดแก ความกวางความลึกของลําธาร กระแสการไหลของน้ํา อัตรา
ปริมาณการไหลตัวของน้ํา
อัตราของแสงเหนือหนาระดับผิวน้ํา
และรวมถึงขนาดอนุภาคของดินที่เปนแหลงยึดเกาะ
สวนประกอบทางอนินทรียวัตถุและอินทรียวัตถุ ขนาดของตะกอนและปริมาณของอินทรียวัตถุในดิน จากผลของการวิเคราะห
พบวาคาตางๆ เหลานี้มีการแปรผันคอนขางกวางขวาง และมีปริมาณซิลิกาคอนขางสูง ความหนาแนนของประชากรปลาศึกษา
โดยการชอตดวยกระแสไฟฟาในบริเวณที่กั้นขายไว มีปริมาณปลา 0.2 - 16.4 ตัว/m2 (คาเฉลี่ย 2.3 + 3.3ตัว/m2) หรือมีปริมาณ
เทียบเทากับ 899 + 1791 ตัว/100 m ของลําธาร ความหลากหลายทางชีวภาพมีความสัมพันธในเชิงบวกกับความกวางของ
ลําธารโดยมีปริมาณ 1 - 8 ชนิดตอสถานี (ปริมาณโดยเฉลี่ย 1 + 4 ชนิดตอสถานี) พบปลา 51 สปชีส และไดศึกษาโครงสราง
จากการดูอาหารของปลาและไดศึกษาสัตวไมมีกระดูกสันหลังอาศัยอยูที่เดียวกันกับปลา เก็บตัวอยางโดยวิธี (Surber samples)
พบปริมาณสัตวหนาดินมากกวา 60 ตัว ซึงอยูในระหวางการจําแนก และปริมาณเฉลี่ยของสัตวไมมีกระดูกสันหลังอยูที่ 37 ตัว
สวนความหนาแนนสูง 1472 และต่ํา 175 ตัว/m2
Biodiversity of Riverine Fish: Patterns in Species Association with
Habitat and the Divergence of Species
F.W.H. Beamish
Department of Biology, Faculty of Science, Burapha University, Muang District, Chonburi 20131

Ecological information has been collected for lotic regions from three watersheds, Huai Kayeng,
Huai Ban Rai and Huai Phacham Mai, in Thong Pha Phum between March and July, 2002. The 26
sites were selected from first (n=8), second (1), third (8) and fourth (1) order streams and ranged in
area from 2 to over 300 m2 with a mean (± SD) of 118 ± 85 m2. Physical and chemical
characteristics measured include stream width, depth, velocity, discharge, riparian cover and
composition, light intensity at the water’s surface, substrate particle size and organic content,
temperature, true color, turbidity, conductivity, total hardness, pH, oxygen, ammonia, nitrite,
nitrate, phosphate, total phosphorus, total iron, silica and alkalinity, with most displaying a wide
concentration range. Silica is particularly high. Total fish abundance, estimated from sequential
electrofishing passes over an enclosed habitat, varied from 0.2 to 16.4 fish/m2 with a mean (±SD) of
2.3 ± 3.3 fish/m2, equivalent to 899 ± 1791 fish/ 100 m of stream length, regardless of width.
Biodiversity was positively related to stream width and ranged from 1 to 18, with a mean of 1± 4
species/site. Overall 51 fish species have been identified with a few not yet identified. Temporal
changes in fish assemblage structure is being examined through changes in diet and morphology,
especially within feeding guilds. Benthic invertebrate composition and structure is being examined
also at each site from five randomly located Surber samples as well as from collections made by
drift and dip net. Over 60 insect taxa have been recorded along with significant numbers of
mollusks and decapods. Currently, these taxa are undergoing finer classification, ideally to the level
of species or genus. Highest and lowest invertebrate diversity and density have been 37 and 10 taxa
and 1472 and 175 individuals/m2, respectively.
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การศึกษานิเวศวิทยาของเถาวัลยในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ
กนก เลิศพานิช1 (นักศึกษา), วรเรณ บรอคเคลแมน2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
2
ศูนยชีววิทยาเชิงอนุรักษธรรมชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม 73170

ระบบนิเวศปาเขตรอนทั่วโลก มีเถาวัลยเปนองคประกอบที่สําคัญและยังเปนตัวกําหนดโครงสรางของสังคมชีวิตปา โดยเถาวัลย
สามารถทําใหกลุมตนไมลมลง แลวกอใหเกิดชองวางระหวางไมในปาได ในบริเวณพื้นที่ที่ถูกรบกวนเถาวัลยจะบังแสงที่จะสองสู
พื้นจึงมีผลตอการเจริญเติบโตของลูกไม นอกจากนี้เถาวัลยยังมีผลตออัตราการตายของตนไม โดยเกิดแผลเสียดสีที่ลําตนของ
ตนไมสงผลใหตนไมตายในที่สุด โครงสรางของสังคมชีวิตปาจึงเปลี่ยนไป เถาวัลยเปนแหลงที่อยูอาศัยและแหลงอาหารของสัตว
ปาหลายชนิด โดยในชวงฤดูที่ตนไมไมออกผลเถาวัลยมักจะออกผล ทําใหสัตวปาหลายชนิดมีอาหารกิน จากความสําคัญของ
เถาวัลยดังกลาว ทําใหเกิดการศึกษานิเวศวิทยาของเถาวัลยในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ โดยการสํารวจจํานวนชนิดของ
เถาวัลย ที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางของลําตนตั้งแต 3 ซม. ในบริเวณแปลงศึกษาธรรมชาติมอสิงโตเขาใหญ บนพื้นที่ประมาณ
27 เฮกแตร จากการสํารวจ พบวา มีจํานวนเถาวัลย 8,369 ตน และจําแนกไดเปน 32 วงศ 90 ชนิด จากจํานวนเถาวัลย
7,413 ตน สวนเถาวัลยอีก 956 ตน ยังตองทําการจําแนกตอไป นอกจากนี้ยังศึกษาการปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการกระจายตัว
ของเถาวัลย เชน ธาตุอาหารในดิน ความลาดเอียงของพื้นที่ และระดับความสูง การศึกษานี้คาดวาจะเสร็จสิ้นภายในป 2546
Ecological Study of Lianas in Khao Yai National Park, Thailand
K. Lertpanich1 (Graduate Student), W.Y. Brockelman2 (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University, Rajdhevee, Bangkok 10400
2
Center for Conservation Biology, Institute of Science and Technology for Research and Development,
Mahidol University, Salaya, Nakorn Pathom 73170
1

Lianas are important features of tropical rain forests around the world. Lianas determine the forest
community structure in various ways. Lianas pull groups of host trees down when one member host
tree is felled. Consequently, lianas in open areas, such as in logged areas and tree-fall gaps, inhibit
forest regeneration and decrease the growth rates of trees. Lianas often cause mechanical damage to
host trees. Finally, lianas increase the mortality rate of trees. Lianas provide structural components
of the habitat and food resources. Moreover, lianas reproduce during periods unfavorable to trees,
hence they supply food for animals during periods when trees are unproductive. This study was set
in the Mo Sing To natural study plot, which covers 27 hectares. All lianas ≥ 3 cm were included.
The total number of stems in the census was 11526 stems (remets). The number of liana individuals
was less than that of the stems, which were 8369 individuals (genets). Regarding identified species,
there were 32 families, which can be separated into 90 species. The number of identified individuals
was 7413 genets. Thus, there were 956 unidentified genets, which need more specimens for
identification. This research is also investigating constraint factors (such as soil nutrients, slope,
elevation), which determine the distribution of lianas. The study should be finished in 2003.
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กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบและสัณฐานวิทยาของสปอรเฟรน
สกุล Pyrrosia Mirbel ในประเทศไทย
กนกอร โคตรนนท (นักศึกษา), อัจฉรา ธรรมถาวร (อาจารยที่ปรึกษา), ประนอม จันทรโณทัย (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

ศึกษาเฟรนสกุล Pyrrosia Mirbel ในประเทศไทย ระหวางเดือนธันวาคม 2542 ถึงเดือนมกราคม 2544 โดยศึกษาลักษณะทาง
กายวิภาคศาสตร จากการลอกผิวใบ และภาคตัดขวางของใบ กานใบ เหงา และราก ของเฟรน 21 แทกซา ในจํานวนนี้ไดจัด
Drymoglossum piloselloides อยูในสกุล Pyrrosia และลักษณะที่นํามาใชในการระบุชนิดของเฟรนที่ศึกษาคือ การมีหรือไมมีรู
หยาดน้ํา (hydathode) ชนิดของไทรโคม ชนิดและระดับของปากใบ รูปรางและผนังเซลลในเนื้อเยื่อชั้นผิว การมีหรือไมมี
เนื้อเยื่อชั้นรองจากผิว การมีเซลลเสนใยในเสนกลางใบและขอบใบ การเรียงตัวของมีโซฟลล รูปรางของกานใบในภาคตัดขวาง
การกระจายของเซลลสเกลอรีด และการมีหรือไมมีเซลลเสนใยในคอรเทกซของเหงา ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของสปอร
19 แทกซา โดยเตรียมสปอรดวยวิธีอะซีโตไลซีส หรือวิธีอัลคาไลด แลวศึกษาดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสง และกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด สามารถจําแนกเฟรนที่ศึกษาได 5 กลุม ตามลักษณะของลวดลายบนผนังชั้นนอก คือ (1)
verrucate (2) parallel folds (3) psilate (4) echinate และ verrucate และ (5) 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 from
December 1999 to January 2001. Drymoglossum piloselloides is included in Pyrrosia. Anatomical
studies of all species were investigated by using lamina epidermal peels and transections of leaves,
stipes, rhizomes and roots. The presence or absence of hydathodes, the type of trichome, the type
and level of stomata, shape and epidermal cell wall, the presence or absence of hypodermis, fibre in
the midrib and leaf margin, the arrangement of mesophyll, stipe shape in transections, distribution
of sclereid cells and presence or absence of fibres in the cortex of the rhizome were found to be
useful for species identification. Acetolysed or alkalide spores of 19 taxa were investigated by using
both light and scanning electron microscope. Based on sculpturing, they were divided into 5 groups:
(1) verrucate (2) with parallel folds (3) psilate (4) echinate and verrucate (5) tuberculate and
verrucate.
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กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของ Fimbristylis Vahl (Cyperaceae) ในประเทศไทย
กมลหทัย พูลพงษ (นักศึกษา), อัจฉรา ธรรมถาวร (อาจารยที่ปรึกษา), ประนอม จันทรโณทัย (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ. ขอนแกน 40002

ศึกษากายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของแผนใบ แผนใบประดับ และลําตนของ Fimbristylis Vahl 29 ชนิด 30 แทกซา โดยการ
ลอกผิว และตัดตามขวางตัวอยางพืชดวยกรรมวิธีพาราฟน ลักษณะกายวิภาคศาสตรของแผนใบ และแผนใบประดับ ที่นํามาใช
ในการจําแนกชนิดพืชที่ศึกษา ไดแก การมีหรือไมมีไทรโคม ชนิดของไทรโคม และการกระจายของไทรโคม ระดับของปากใบ
ลักษณะชั้นคิวทิน การกระจายของกลุมเซลลเสนใยที่อยูติดเนื้อเยื่อชั้นผิวใบ หรือใบประดับดานบน การมีเยื่อหุมทอลําเลียงชั้น
กลางเปนเซลลเสนใยผนังเซลลหนาคลายอักษรยู และการมีโพรงอากาศ ลักษณะกายวิภาคศาสตรของลําตนที่ใชในการจําแนก
ชนิดพืชที่ศึกษา ไดแก ความหนาของผนังเซลลในเนื้อเยื่อชั้นผิวที่อยูระหวางมัดทอลําเลียง ระดับของปากใบ รูปรางของลําตน
ในภาคตัดขวาง ลักษณะของกลุมเซลลเสนใยที่อยูติดเนื้อเยื่อชั้นผิว การเรียงตัวของมัดทอลําเลียงเปน 1 2 หรือ 3 แถว การมี
มัดทอลําเลียงหรือมีเซลลหลั่งในเนื้อเยื่อพื้นตอนใน ชนิดของเซลลในเยื่อหุมทอลําเลียงชั้นนอก การมีเยื่อหุมทอลําเลียงชั้นกลาง
เปนเซลลเสนใยผนังเซลลหนาคลายอักษรยูและการมีโพรงอากาศ
Comparative Anatomy of Fimbristylis Vahl (Cyperaceae) in Thailand
K. Poonpong (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

The comparative anatomy of 29 species and 30 taxa of Fimbristylis Vahl was investigated by
epidermal peels and transverse sections of leaves, bracts and culms processed using the paraffin
method. Leaf and bract anatomical characters which are useful for species classification are the
presence or absence of trichomes, the types and the distribution of trichomes, the level of stomata,
characters of the cuticle, the distribution of adaxial fibre strands, the presence of U-shaped
thickened wall fibres in the middle layer of bundle sheaths, and the presence or absence of air
cavities. Investigation of culm anatomy showed that the thickness of the intercostal cell wall, the
level of stomata, the shape in transverse section, the characters of fibres which underly the
epidermis, the arrangement of vascular bundles in 1, 2 or 3 rows, the presence of vascular bundles
or secretory cells in pith, the type of cell in the outer layer of the bundle sheath, the presence of Ushaped thickened wall fibres in the middle layer of the bundle sheath, and the presence or absence
of air cavities are useful as diagnostic characters at the species level.
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นิเวศวิทยาการกินอาหารของปลาในหนองทะเลสองหอง จังหวัดตรัง
กิตติพันธุ ทรัพยคูณ (นักศึกษา), พิมลพรรณ ลีละวัฒนากูล (อาจารยที่ปรึกษา), วชิระ เหล็กนิ่ม (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112

การศึกษาเพื่อหาความสัมพันธในการกินอาหารของปลา และอาหารธรรมชาติภายในหนองทะเลสองหอง ซึ่งเปนแหลงน้ํา
ธรรมชาติในเขตจังหวัดตรัง โดยการสุมเก็บตัวอยางปลา อาหารในธรรมชาติของปลา และตรวจวัดคุณภาพน้ํา ในหนองทะเล
สองหองทุก 2 เดือน ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2542 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2543 พบปลา 4 อันดับ 18 สปชีส แพลงกตอนพืช
3 ดิวิชั่น 11 อันดับ แพลงกตอนสัตว 3 ไฟลัม 5 อันดับ สัตวหนาดิน 1 ไฟลัม 2 อันดับ สัตวที่อาศัยรวมกับพืชริมตลิ่ง 2
ไฟลัม 11 อันดับ น้ํามีอุณหภูมิ 29.58-33.19 องศาเซลเซียส พีเอช 6.6-7.8 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. จากการศึกษาองคประกอบอาหาร
ในกระเพาะอาหารของปลา จํานวน 1,395 ตัว พบวา ปลาสวนใหญแสดงแนวโนมในการเลือกกินอาหารซึ่งสามารถจัดแบง
ออกเปน 3 กลุมดวยกันคือ กลุมกินสัตว กลุมกินสัตวและแพลงกตอนสัตว และกลุมกินพืช แพลงกตอนพืช และแพลงกตอนสัตว
ซึ่งทั้ง 3 กลุมจะเลือกกินทั้งชนิด และปริมาณอาหารที่ผันแปรไปตามฤดูกาล และจากการวิเคราะหการซอนทับกันของแหลง
อาหาร พบวา ปลามีแนวโนมในการแกงแยงอาหารที่เปนตัวออนแมลงน้ําในอันดับดิปเทอรา
Feeding Ecology of Fishes in Nhong Thale Song Hong, Trang Province
K. Subkhoon (Graduate Student), P. Leelawathanagoon (Thesis Advisor),
V. Lheknim (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai District, Songkhla 90112

The trophic relationships of fish in the food web of Nhong Thale Song Hong, a natural freshwater
lake in Trang province, were determined by bimonthly sampling of fish, phytoplankton,
zooplankton, benthos, fauna associated with macrophytes, and water quality from November 1999
to November 2000. The study, so far, has determined 4 orders and 18 species of freshwater fish, 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. 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. Based on the stomach contents of 1,395 individuals, fishes were devided into 3
groups, i.e., animal-feeding fish, animal- and zooplankton-feeding fish, and plant-, phytoplanktonand zooplankton-feeding fish. Seasonal changes in diets were evident; diets varied in both quality
and quantity of foods. The analysis of diet suggested that there was some overlap of Diptera larvae.
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การศึกษาคาริโอไทปของปลาคอ (สกุล Schistura) จากลุมน้ําสาขา
ของแมน้ําปง ในจังหวัดเชียงใหม
เกรียงไกร สีตะพันธุ1 (นักศึกษา), ปริศนา จริยวิทยาวัฒน2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา จ.พะเยา 56000
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จ.เชียงใหม 50200

การศึกษาคาริโอไทปของปลาคอ สกุล Schistura 11 ชนิด จากลุมน้ําสาขาของแมน้ําปง 11 ลุมน้ําสาขา ในจังหวัดเชียงใหม
ชวงเดือนสิงหาคม 2542 ถึงเดือนมกราคม 2544 ไดแก Schistura kengtungensis, S. cf. menanensis, S. nicholsi,
S. obeini, S. poculi, S. cf. Robertsi 1, S. cf. robertsi 2, S. spilota, S. cf. spilota, S. waltoni และ Schistura sp. พบวา
S. kengtungensis มีจํานวนโครโมโซม 2n=52 สวนที่เหลืออีก 10 ชนิดมีจํานวนโครโมโซม 2n=50 ซึ่งประกอบดวย โครโมโซม
ชนิดตางๆ ตามลําดับ ดังนี้ 6m+10sm+8a+28t, 8m+12sm+16a+14t, 6m+16sm+8a+20t, 12m+10sm+4a+24t,
8m+8sm+12a+22t, 4m+8sm+8a+30t, 6m+12sm+10a+22t, 12m+8sm+4a+26t, 6m+4sm+12a+28t, 8m+12sm+14a+16t
และ 6m+8sm+8a+28t จากการยอมสีแบบ C-banding พบวา โครโมโซมสวนใหญของปลาคอจะติดสีบริเวณ centromere
แตมีโครโมโซมบางคูของปลาคอบางชนิด ปรากฏแถบสีในสวนอื่นของโครโมโซม การยอมที่ Nucleolus Organizer Regions
พบ NOR banding ปรากฏที่แขนขางสั้นของโครโมโซมแบบตางๆ คือ metacentric ของ S. poculi แบบ submetacentric ของ
S. cf. menanensis, S. nicholsi, S. obeini, S. spilota และ S. waltoni แบบ acrocentric ของ S. cf. spilota, S. cf. robertsi 1,
S. cf. robertsi 2 และ Schistura sp. และพบที่ปลายแขนของโครโมโซมแบบ telocentric ของ S. kengtungensis สวนการยอม
สีแบบ G-banding พบวา ติดบนโครโมโซมเกือบทุกคูในรูปแบบเจาะจง วิธีนี้ชวยใหการจับคูโครโมโซมของปลาคอ
แตละชนิดทําไดงายขึ้นในขณะที่การยอมสีแบบ Q-banding พบแถบสวางชัดเจนเฉพาะสวนปลายของโครโมโซม
แบบ telocentric คูที่ 3 ในปลา S. spilota เพียงชนิดเดียว ซึ่งไมพบในปลาคออีก 10 ชนิดที่ทําการศึกษาเลย
Karyotype Study of Stone Loach Fish (Genus Schistura)
from the Tributary of Ping River, Chiang Mai Province
1

K. Seetapan 1 (Graduate Student), P. Chariyavithayawat 2 (Thesis Advisor)
Science and Technology Group, Narasuan University IT Phayao Campus, Phayao 56000
2
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200

Karyotypes of 11 species in the stone loach fish genus Schistura from 11 tributaries of the Ping
River, Chiang Mai Province, were studied.Specimens were collected between August, 1999 and
January, 2001. They were Schistura kengtungensis, S. cf. menanensis, S. nicholsi, S.obeini, S.
poculi, S. cf. robertsi 1, S. cf. robertsi 2, S. spilota, S. cf. spilota, S. waltoni and Schistura sp. The
somatic chromosome number of S. kengtungensis was 52 (2n=52) while those of the remaining 10
species were 50 (2n=50). The karyotypes of the forementioned 11 species were 6m+10sm+8a+28t,
8m+12sm+16a+14t, 6m+16sm+8a+20t, 12m+10sm+4a+24t, 8m+8sm+12a+22t, 4m+8sm+8a+30t,
6m+12sm+10a+22t, 12m+8sm+4a+26t, 6m+4sm+12a+28t, 8m+12sm+14a+16t, and 6m+8sm+8a+28t,
respectively. C-banding observations indicated that most of stone loach fish chromosomes
contained C-banding at the centromeric region. Only a few Schistura chromosomes contained Cbanding at other regions. Nucleolus Organizer Region staining showed that NOR banding was
located on the short arms of various types of chromosome pairs. which NOR banding was
metacentric of S. poculi, submetacentric of S. cf. menanensis, S. nicholsi, S. obeini, S. spilota and S.
waltoni, and acrocentric of S. cf. spilota, S. cf. robertsi 1, S. cf. robertsi 2 and Schistura sp.
Telocentric NOR banding was only found in S. kengtungensis. G-banding investigation showed
specific patterns on most homologous pairs which helped identifying the homology of
chromosomes of each stone loach fish species. Q-banding detected a strikingly fluorescent band at
the terminal position of telocentric chromosome pair number 3 of S. spilota only and none in the
remaining 10 species.
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พฤกษศาสตรพื้นบานของชนเผาซาไกในจังหวัดตรัง พัทลุง และยะลา
เกศริน มณีนูน1 (นักศึกษา), พวงเพ็ญ ศิริรักษ1 (อาจารยที่ปรึกษา), ชูศรี ไตรสนธิ2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50202

ศึกษาการนําพืชมาใชประโยชนในการดํารงชีวิตของซาไก 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 มีวิถีการดํารงชีวิตแบบสังคมเมือง พื้นที่ศึกษา
คือ หมูบานซาไก อ.ธารโต จ.ยะลา กลุมที่ 2 มีวิถีการดํารงชีวิตแบบกึ่งดั้งเดิมพื้นที่ศึกษา คือบานทาเขา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
และกลุมที่ 3 มีวิถีการดํารงชีวิตแบบดั้งเดิมพื้นที่ศึกษาคือ บานตระ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง และบานทุงนารี อ.ปาบอน จ.พัทลุง
ตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2542 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2544 โดยการสอบถามสวนของพืชที่นํามาใชประโยชน วิธีการใช
สรรพคุณ ชื่อพืชทั้งภาษาซาไก และภาษาทองถิ่น พรอมทั้งบันทึกภาพ เก็บตัวอยางพืช และตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร ผลจาก
การสํารวจรวบรวมพืชได 171 ชนิด 128 สกุล และ 69 วงศ นํามาจัดจําแนกกลุมพืชตามลักษณะการใชประโยชนได 4 กลุม คือ
พืชอาหาร 96 ชนิด พืชสมุนไพร 68 ชนิด พืชที่นํามาสรางที่อยูอาศัย และเครื่องมือ 12 ชนิด พืชที่ใชประโยชนดานอื่นๆ 15
ชนิด พืชที่นํามาใชประโยชนมากที่สุดพบในวงศ Annonaceae Euphorbiaceae และ Dioscoreaceae ตามลําดับ
Ethnobotany of the Sakai Tribe in Trang, Phatthalung and Yala Provinces
K. Maneenoon1 (Graduate Student), P. Sirirugsa1 (Thesis Advisor), C. Trisonthi2 (Thesis Co-advisor)
1
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 purpose of this research was to study the use of plants by the Sakai Tribe in southern Thailand.
Based on their living styles, the Sakai people can be classified into three groups, i.e. 1) a modern
group from Thanto District in Yala Province, 2) a semi-primitive group from, Palian District, Trang
Province and 3) a primitive group from Palian District, Trang Province and Pabon District,
Phatthalung Province. The process of collecting data included interviewing Sakai people about how
they use the plants’ parts. This work was carried out from September 1999 to February
2001.Specimens were also collected, identified and photographed. One hundred and seventy-one
species, 128 genera and 69 families of utilized plants were collected.The plant species could be
classified into 4 groups, i.e., food plants (96 species), medicinal plants (68 species), plants for
housing and utensils (12 species) and plants for other purposes (15 species). Large number of
species from the families Annonaceae, Euphorbiaceae, and Dioscoreaceae were utilized.
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การอนุรักษและขยายพันธุกลวยไมเอื้องปากนกแกวโดยวิธเี พาะเลี้ยงเนือ้ เยื่อ
โกวิท กิติตระกูลญะนันท (นักศึกษา), สุรียา ตันติวิวัฒน (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903

การศึกษาครั้งนี้ พบวา อาหารเหลวสูตรดัดแปลง Vacin และ Went (VW) ที่มี BA 0.5 ppm เหมาะสมที่สุดตอการเลี้ยง
โปรโตคอรมโดยทําใหมีการรอดชีวิต เทากับ 60 เปอรเซ็นต สําหรับขนาดและน้ําหนักสด ไมมีความแตกตางทางสถิติ เมื่อเลี้ยง
ในอาหารที่มี BA ความเขมขน 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 ppm เมื่อนําโปรโตคอรมเลี้ยงบนอาหารแข็ง สูตรดัดแปลง VW
เปนเวลา 2 เดือน พบวา โปรโตคอรมมีการพัฒนาเปนยอดเฉลี่ย 8.2 ยอด และเกิดรากเฉลี่ย 3.4 ราก วิธีการเพิ่มปริมาณ
ตนกลวยไมอีกวิธีหนึ่ง คือ การชักนําใหตนออนเกิดตนจํานวนมาก ซึ่งสูตรอาหารที่เหมาะสม คือ อาหารแข็งสูตรดัดแปลง VW
ที่มี BA เขมขน 1 ppm โดยใหจํานวนตนเฉลี่ยมากที่สุด 1.65 ตนตอกอ เมื่อเลี้ยงเปนเวลา 2 เดือน ปญหาของการขยายพันธุ
กลวยไมเอื้องปากนกแกวโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คือ ลูกกลวยไมที่ไดเมื่อนําออกปลูก มักจะมีเปอรเซ็นตการรอดชีวิตต่ํา
จากการทดลองเลี้ยงลูกกลวยไมบนอาหารแข็งสูตรดัดแปลง VW ที่มี paclobutrazol เขมขน 0, 0.0001, 0.001, 0.01, 0.1 และ
1 ppm ภายใตความเขมแสง 27.1 และ 74.5 μmolphoton.m-2.s-1 พบวา สูตรอาหาร และความเขมแสงที่เหมาะสมในการ
ทําใหลูกกลวยไมมีการเจริญเติบโตที่ดี และแข็งแรง คือ อาหารแข็งสูตรดัดแปลง VW ที่มี paclobutrazol เขมขน 0.0001 ppm
ภายใตความเขมแสง 74.5 μmolphoton.m-2.s-1 โดยลูกกลวยไมมีความสูงเฉลี่ย 10.07 เซนติเมตร น้ําหนักสดเฉลี่ย 1.58 กรัม
น้ําหนักแหงเฉลี่ย 0.15 กรัม และปริมาณคลอโรฟลลเฉลี่ยสูงสุด 0.41 มิลลิกรัมตอกรัมน้ําหนักสดของใบ เมื่อนําลูกกลวยไมออก
ปลูกในกระถางขนาด 1 นิ้ว ที่ไมมีเครื่องปลูก และมีเครื่องปลูก คือ ลูกอัดกาบมะพราวและออสมันดาเปนเวลานาน 1 ป
2 เดือน ปรากฏวา ลูกกลวยไมมีการรอดชีวิตสูงสุด 95 และ 100 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
In Vitro Conservation and Propagation of Dendrobium cruentum Rchb. F.
K. Kititrakunyanan (Graduate Student), S. Tantiwiwat (Thesis Advisor)
Department of Botany, Faculty of Science, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10903

An appropriate medium for protocorm culture was determined to be Vacin and Went (VW) broth
with 0.5 ppm BA which yielded a survival rate of 60 percent. However, protocorms cultured in VW
medium with BA at concentrations of 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 and 2.5 ppm, resulted in no significant
differences in size or fresh weight. Protocorms were placed in VW. A mean of 8.2 shoots and 3.4
roots per protocorm occurred in 2 months. An alternative method was used for plantlet
multiplication and it was found that an appropriate medium for plantlet multiplication was modified
VW agar medium with 1 ppm BA which regenerated an extra 1.65 shoots per plantlet in 2 months.
The problem of producing Ueang Pak Nok Kaeo by tissue culture was the low survival rate when
the plants were transplanted outside. Seedlings were cultured on VW medium supplemented with 0,
0.0001, 0.001, 0.01, 0.1 and 1 ppm paclobutrazol, under a light intensity of 27.1 or 74.5
μmolphoton.m-2.s-1. The results showed that the appropriate medium and light intensity for best
growth, development and vigor of seedlings was at 0.0001 ppm paclobutrazol under 74.5
μmolphoton.m-2.s-1 light intensity. These plantlets were 10.07 cm in height, had a fresh weight of
1.58 g, a dry weight of 0.5 g and a maximum chlorophyll content of 0.41 mg/g fresh weight of leaf.
When the plantlets were transplanted into 1 inch pots, without growing medium or with coconut
husk or osmunda for 1 year and 2 months, survival rates were 95, 100 and 100 percent, respectively.
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สหสัมพันธของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ําตอความหลากหลาย
ของสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินในอางเก็บน้ําเขื่อนแมงัดสมบูรณชล ป 2544
ขจรเกียรติ แซตนั (นักศึกษา), ศิรเิ พ็ญ ตรัยไชยาพร (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

การศึกษาสหสัมพันธของไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในน้ําตอความหลากหลายของสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน ในอางเก็บน้ํา
เขื่อนแมงัดสมบูรณชล ป 2544 พบสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน 3 อันดับ 4 วงศ 13 สกุล และ 22 ชนิด ไดแก Aphanocapsa,
Aphanothece, Chroococcus, Dactylococcopsis, Merismopedia, Microcystis, Myxosarcina, Lyngbya, Oscillatoria,
Spirulina, Anabaena, Cylindrospermopsis และ Raphidiopsis สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินสวนใหญมีการแพรกระจายอยูที่
ระดับความลึก 0.3-10 เมตร โดยสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินที่เปนชนิดเดน คือ Lyngbya limnetica Lemmerman และ
Raphidiopsis curvata Fritsch & Rich ผลการศึกษาคุณภาพน้ําทางดานกายภาพ และเคมี พบวา มีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน การวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation test) ระหวางสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินกับไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัส พบวา สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินมีความสัมพันธแปรผกผันกับ NH3-N, NO3-N, TKN, Total N, PO4-P และ Total
P ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ผลการประเมินคุณภาพน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมงัดสมบูรณชลโดยใชปริมาณ Total nitrogen,
Total phosphorus, Secchi depth และปริมาณ Chlorophyll a (Lorraine and Vollenweider, 1981; Mason, 1996; Wetzel,
1983) สามารถจัดอยูในประเภทแหลงน้ําที่มีปริมาณสารอาหารนอย (Oligotrophic status) และหากจัดลําดับคุณภาพน้ําตาม
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ สามารถจัดอยูในประเภทที่ 2 สามารถนําไปใชในการอุปโภค สวนการบริโภคควรผาน
กระบวนการบําบัดกอน
Correlation of Nitrogen and Phosphorus with the Diversity of Blue-Green Algae in the
Mae Ngat Somboonchol Dam in 2001
K. Saeton (Graduate Student), S. Traichaiyaporn (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50200

A study of the relations of nitrogen and phosphorus in water with the diversity of blue-green algae
in the Mae Ngat Somboonchol dam was conducted from January to December 2001. Collected
blue-green algae comprised 3 orders, 4 families, 13 genera and 22 species. The genera were:
Aphanocapsa, Aphanothece, Chroococcus, Dactylococcopsis, Merismopedia, Microcystis,
Myxosarcina, Lyngbya, Oscillatoria, Spirulina, Anabaena, Cylindrospermopsis andRaphidiopsis.
Blue-green algae formed a dense distribution from 0.3-10 meters. The dominant species were
Lyngbya limnetica Lemmerman and Raphidiopsis curvata Fritsch & Rich. Water quality was in the
safe range of surface water standards. Correlation analysis showed that the blue-green algae were
negatively correlated with NH3-N, NO3-N, TKN, Total N, PO4-P and Total P at the significance
level of 95%. Assessment of water quality in the Mae Ngat Somboonchol dam by Total nitrogen,
Total phosphorus, Secchi depth and Chlorophyll a indicated low nutrient levels (Oligotrophic
status) and assessment of water quality by the National Environment Committee Announcement
indicated that it was in the second category, i.e., the water could be consumed but had to be treated
for drinking purposes.
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การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพืชสกุลนกนอน (Cleistanthus)
วงศ EUPHORBIACEAE ในประเทศไทย
ขวัญใจ รวยสูงเนิน1 (นักศึกษา), กองกานดา ชยามฤต2 (อาจารยทปี่ รึกษา)
1
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2
หอพรรณไม สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การรวบรวมขอมูลเอกสารอางอิงตัวอยางพรรณไมแหง สํารวจและเก็บรวบรวมตัวอยางพืชสกุลนกนอน ในพื้นที่ปาภูมิภาค
ตางๆ ในประเทศไทย พรอมบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะทางสัณฐานวิทยา ถิ่นที่อยู ลักษณะนิเวศบางประการ และ
ถายภาพนําตัวอยางพรรณไมแหงที่เก็บรวบรวมได และตัวอยางพรรณไมแหงจากพิพิธภัณฑพืช หอพรรณไม กรมปาไม และ
พิพิธภัณฑพืชสิรินธร กรมวิชาการเกษตร ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะวิสัย ลําตน ใบ ดอก และผล ที่สามารถเห็นไดดวยตาเปลา
และภายใตกลองจุลทรรศน และนําขอมูลมาวิเคราะหจําแนกชนิด โดยใชเปรียบเทียบกับขอมูล จากเอกสารอางอิงฉบับแรก
(First Publication) ตัวอยางพรรณไมตนแบบ (Type specimens) และตัวอยางพรรณไมที่มีการจําแนกชนิดไวถูกตองแลวทํา
การสรางรูปวิธานจําแนกชนิดของพืชสกุล Cleistanthus บรรยายลักษณะพรรณไม ลักษณะนิเวศ การกระจายพันธุในประเทศ
ไทยชื่อพื้นเมืองและการใชประโยชน 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 และพืชสกุลนกนอนซึ่งพบเปนครั้งแรกในประเทศไทย คือ
C.hirsutipetalus Gage และพืชสกุล Cleistanthus ที่ไมสามารถจําแนกชนิดไดอีก 2 ชนิด คือ Cleistanthus sp. 1 และ
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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ความหลากหลายของชนิดกุงสกุล Penaeus ที่พบในบริเวณอาวไทยตอนบน
แขวลี วิบูลยกิจ (นักศึกษา), ประจวบ หลําอุบล (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาความหลากหลายของชนิดกุงสกุล Penaeus จากทาเทียบเรือ ทาขึ้นปลา สะพานปลา และตลาดใน 11 จังหวัด
บริเวณอาวไทยตอนบน ไดแก ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ และกรุงเทพมหานคร ดวยการวิเคราะหรูปแบบดีเอ็นเอโดยใช microsatellite markers ที่พัฒนามาจาก
กุงกุลาดํา จํานวน 78 ตําแหนง ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และลักษณะวัดนับสามารถจําแนกกุงได 8 ชนิด แบงเปน 3 กลุม
กลุมที่ 1 ประกอบดวย Penaeus monodon (Fabricius) และ P. semisulcatus (De Haan) แยกความแตกตางไดจากขนาด
ของแถบดีเอ็นเอดวย DFUPm316 กลุมที่ 2 ประกอบดวย P. indicus (H. Milne Edwards), P. merguiensis (De Man) และ P.
silasi (Muthu and Motoh) โดย P. indicus มีความใกลชิดทางพันธุกรรมกับ P. merguiensis มากกวา P. silasi และแยกความ
แตกตางไดจากขนาดของแถบดีเอ็นเอดวย DFUPm130 และ DFUPm316 พบวา P. indicus มีความใกลชิดทางดานสัณฐาน
วิทยากับ P. silasi มากกวา P. merguiensis กลุมที่ 3 ประกอบดวย P. japonicus (Bate), P. latisulcatus (Kishinouye) และ
P. longistylus (Kubo) โดย P. latisulcatus มีความใกลชิดทางพันธุกรรมกับ P. japonicus มากกวา P. longistylus และ
แยกความแตกตางไดจากขนาดของแถบดีเอ็นเอดวย DFUPm118 พบวา P. latisulcatus มีความใกลชิดทางสัณฐานวิทยา
กับ P. longistylus มากกวา P. japonicus ผลจากการวิเคราะหรูปแบบดีเอ็นเอ เทียบเคียงกับลักษณะทางสัณฐานวิทยา ซึ่งใช
ความยาวของรอง และสันขางกรี (adrostral carina and adrostral sulcus) และลักษณะของ hepatic carina นํามาปรับปรุง
คูมือวิเคราะหชนิดทางสัณฐานวิทยา จัดทําคูมือการวิเคราะหชนิดทางดานดีเอ็นเอดวย microsatellite markers และคูมือการ
วิเคราะหชนิดทางดานดีเอ็นเอรวมกับลักษณะทางสัณฐานวิทยา
Species Diversity of Penaeid Shrimps in the Genus Penaeus
in the Upper Gulf of Thailand
K. Viboonkit (Graduate Student), P. Lumubol (Thesis Advisor)
Department of Marine Science, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Bangkhen, Bangkok 10900

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

บทคัดยอ : โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ 2545

57

พืชสกุลหญาลิ้นงู (Hedyotis L.) ในประเทศไทย
คณิต แวงวาสิต (นักศึกษา), ประนอม จันทรโณทัย (อาจารยที่ปรึกษา), อัจฉรา ธรรมถาวร (อาจารยทปี่ รึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

ศึกษาพืชสกุลหญาลิ้นงู (Hedyotis L.) ในประเทศไทย ระหวางเดือนสิงหาคม 2541 ถึงเดือนธันวาคม 2543 พบพืชสกุลนี้ 49
ชนิด 3 พันธุ ไดบรรยายลักษณะพืชอยางละเอียด สรางรูปวิธาน และวาดภาพลายเสน ในจํานวนนี้ไดยาย Oldenlandia
kamputensis มาอยูในสกุล Hedyotis และไมสามารถจําแนกชนิดไดจํานวน 13 ชนิด และศึกษาเรณูจํานวน 10 ชนิด ดวยกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด และกลองจุลทรรศนแบบใชแสง พบวา เรณูมีลักษณะเปนเม็ดเดี่ยว มีขั้วแบบ isopolar
สมมาตรรัศมี มีชองเปดแบบรองซอนทับกับแบบรู 3-6 ชอง ขนาดของเรณู 10-33 ไมโครเมตร ความหนาของผนังชั้นนอก 1-3
ไมโครเมตร มีลวดลายของผนังที่แตกตางกัน คือ foveolate, perforate, pilate-reticulate, rugulate และ scabrate ซึ่งชวยใน
การจัดจําแนกพืชได
The Genus Hedyotis L. in Thailand
K. Wangwasit (Gratuate 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, isopolar,have radial symmetry and are 3-6 colporate.
Pollen grain sizes range from 10-33 μm. Five different exine sculpturing patterns were observed:
foveolate, perforate, pilate-reticulate, rugulate and scabrate.
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บทบาทของดวงมูลสัตวในการเคลื่อนยายเมล็ดพืชจากกองมูลของชะนีมือขาว
จรรยา เจตนเจริญ (นักศึกษา), วรเรณ บรอคเคลแมน (อาจารยที่ปรึกษา),
สมโภชน ศรีโกสามาตร (อาจารยที่ปรึกษารวม), วัชโรบล ธีรคุปต (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถ. พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

การศึกษาบทบาทของดวงมูลสัตว ในการเคลื่อนยายเมล็ดพืชจากกองมูลของชะนีมือขาว ในชวงเวลา 1 ป ณ อุทยานแหงชาติ
เขาใหญ พบเมล็ดพืช 42 ชนิด ใน 27 สกุล ตั้งแตขนาดเล็กกวา 1 มม. จนถึงประมาณ 30 มม. และจากกับดักหลุมตก ที่ใชมูล
ชะนีสดเปนเหยื่อลอ จํานวน 288 กับดัก พบดวงมูลสัตว 1,818 ตัว จาก 53 ชนิด ใน 9 สกุล สวนใหญ (40 ชนิด) มาจากสกุล
Onthophagus ดวงรอยละ 60 ไดจากกับดักในชวงเวลากลางคืน และรอยละ 40 จับไดในชวงกลางวัน ครึ่งหนึ่งของดวงดังกลาว
มาจากแหลงที่อยูที่เปนเนินเขา อีกครึ่งหนึ่งมาจากพื้นที่ที่เปนหุบเขา ดวงที่พบมีขนาด 2.4–26.9 มม. แบงตามลักษณะการ
เคลื่อนยายเมล็ดพืชไดเปน 4 กลุม คือ (1) พวกกลิ้งมูลทรงกลม ไดแก สกุล Synapsis และ Sisyphus ปนมูลเปนทรงกลม เสน
ผานศูนยกลาง 4-60 มม. กลิ้งมูลเปนระยะทางถึง 150 ซม. และมักฝงลึกจากผิวดินไมเกิน 4 ซม. (2) ดวง Onthophagus
doisuthapensis มักผลักหรือดันมูลหรือเมล็ดที่ใหญกวา 25 มม. ไปเปนระยะทางถึง 100 ซม. (3) ดวงสกุล Onthophagus
อื่นๆ รวมทั้งสกุล Copris และ Catharsius ที่มักขุดรู และฝงมูลและเมล็ดพืชใตกองมูล หรือกลิ้งไปไมเกิน 50 ซม. และฝงลึก
จากผิวดินประมาณ 3 ซม. (4) ดวงสกุล Caccobius, Cassolus และ Phacosoma ที่พบจํานวนนอย และสกุล Aphodius ซึ่งมี
ขนาดเล็ก มักพบภายในกองมูลชะนี คาดวา ดวงกลุมนี้ไมมีบทบาทสําคัญนัก ในการกระจายเมล็ดพืชจากมูลชะนีเมื่อเทียบกับ
กลุมอื่นๆ
Post-Dispersal of Seeds in Feces of White-Handed Gibbons (Hylobates lar)
by Dung Beetles (Coleoptera: Scarabaeidae)
J. Jadejaroen (Graduate Student), W.Y. Brockelman (Thesis Advisor),
S. Srikosamatara (Thesis Co-advisor), V. Thirakhupt (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University, Rama VI Rd., Rajdhevee, Bangkok 10400

During one year of study in the gibbon study area of Khao Yai National Park, 42 species from 27
genera of seeds were found in gibbon feces. Seeds ranged from tiny seeds of less than 1 mm in
length to large seeds of 30 mm. A total of 1,818 dung beetles of at least 53 species from 9 genera
have been caught in 288 pitfall traps baited with fresh gibbon feces of which 40 species were
Onthophagus. 60% of the beetles were caught during the night and 40% during the day. Among all
the beetles, 50% were from hill habitat, the other half were from the valley. Dung beetle lengths
varied from 2.4 to 26.9 mm. These insects were classified into four groups. The first were ballrollers from the genera Synapsis and Sisyphus. They made dung balls of 4-60 mm in diameter,
rolled them up to 150 cm away, and buried them 4 cm deep in the soil. The second group included
only Onthophagus doisuthapensis which usually pushed large seeds (> 25 mm long) and feces up to
100 cm away. The third group consisted of other species of Onthophagus, Copris and Catharsius.
These beetles generally buried seeds under dung piles or rolled them for distances of less than 50
cm before burying them at about 3 cm depth in the ground. The last group contains Caccobius,
Cassolus, Phacosoma and Aphodius. The first three genera of this group were relatively rare.
Aphodius is more common and is always found inside dung piles. This group tended to play a minor
role in dispersing seeds from gibbon feces when compared with the others.
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นิเวศวิทยาประชากรของเมนทะเล Diadema setosum บริเวณกลุมปะการังในอาวไทย
จําเริญ บัวเรือง (นักศึกษา), ธรรมศักดิ์ ยีมิน (อาจารยที่ปรึกษา)
กลุมวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240

การศึกษานิเวศวิทยาประชากรของเมนทะเล Diadema setosum บริเวณกลุมปะการังในอาวไทยตอนในและอาวไทยฝง
ตะวันออก มีความสําคัญมากทั้งในแงบทบาททางนิเวศวิทยาในแนวปะการัง ดัชนีบงชี้คุณภาพสิ่งแวดลอมในทะเล การนําไขมา
เปนอาหาร และมีศักยภาพสูงในการเพาะเลี้ยงเพื่อการคา จากการศึกษาประชากรเมนทะเล D. setosum ตั้งแตเดือนมิถุนายน
2543 บริเวณกลุมปะการังเกาะคางคาว จังหวัดชลบุรี และบริเวณกลุมปะการังเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง พบวา อัตราสวน
ระหวางเพศผูและเพศเมียใกลเคียงกัน คือ 1:1 ความหนาแนนของประชากรเมนทะเล D. setosum บริเวณเกาะคางคาวมีความ
หนาแนนมากกวาบริเวณเกาะเสม็ด โดยบริเวณเกาะคางคาวมีความหนาแนนเฉลี่ยมากถึง 6.08±0.42 ตัว/ตารางเมตร ในขณะ
ที่เกาะเสม็ดมีความหนาแนนเฉลี่ยเพียง 2.25±0.34 ตัว/ตารางเมตร มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (one-way ANOVA,
P<0.001) อยางไรก็ตาม เมนทะเล D. setosum บริเวณเกาะเสม็ดมีขนาดเสนผานศูนยกลางเฉลี่ยสูงถึง 70.73±0.91 มิลลิเมตร
สวนบริเวณเกาะคางคาวมีขนาดเสนผาศูนยกลางเฉลี่ยเพียง 42.45±0.42 มิลลิเมตร มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (oneway ANOVA, P<0.001) การลงเกาะของเมนทะเล D.setosum ขนาดเล็กพบมากบริเวณเศษซากปะการัง และมีความหนาแนน
อยูในชวง 2-11 ตัว/ตารางเมตร การทดแทนประชากรของเมนทะเลมีมากในชวง เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม 2545 และ
จากการวิเคราะหการถอดถอยเชิงเสน พบวา น้ําหนัก gonad ของเมนทะเลบริเวณเกาะคางคาวมีความสัมพันธกับขนาดเสน
ผานศูนยกลางของตัวเมนทะเล (Y= 0.0019X2–0.1117X+2.0585; R2=0.2913; N=60; P<0.05) แตบริเวณเกาะเสม็ดไมมี
ความสัมพันธกัน (Y= 0.0018X2–0.0555X+3.5105; R2=0.2045; N=17; P>0.05)
Population Ecology of the Sea Urchin, Diadema Setosum, From Coral Communities
in the Gulf of Thailand
J. Buaruang (Graduate Student), T. Yeemin (Thesis Advisor)
Marine Biodiversity Research Group, Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng
University, Huamark, Bangkok 10240

Studies on the population ecology of the sea urchin, Diadema setosum,from coral communities in
the inner and the eastern Gulf of Thailand are very important because of its ecological roles in coral
reefs, its application as a bioindicator of the marine environment, the use of its eggs for human
consumption and its high potential for commercial aquaculture. This study on the populations of D.
setosum at Khang Khao Island, Chonburi Province and Samet Island, Rayong Province, since June
2000, showed that the sex ratio of D. setosum was 1:1. The mean population density of D. setosum
at Khang Khao Island was significantly (one-way ANOVA, P<0.001) higher than that of Samet
Island. Mean population density of D. setosum at Khang Khao Island was 6.05±0.42 individuals/m2
whereas that at Samet Island was only 2.25±0.34 individuals/m2. However, the mean test diameter
of D. setosum at Samet Island was 70.73±0.91 mm, which was statistically different (one-way
ANOVA, P<0.001) from that of Khang Khao Island, with only 42.45± 0.42 mm. Recruitment of
D.setosum was observed mainly on dead coral fragments and densities ranged from 2-11
individuals/m2. A peak of sea urchin recruitment was observed during the period, June to October,
2001. Relationships between gonad weight and test diameter were also analyzed using non-linear
regression. The study found that there was a significant relationship at Khang Khao Island (Y=
0.0019X2–0.1117X+ 2.0585; R2=0.2913; N=60; P<0.05) but the relationship was not statistically
significant at Samet Island (Y= 0.0018X2–0.0555X+3.5105; R2=0.2045; N=17; P>0.05).
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ความหลากชนิดและความชุกชุมของคลาโดเซอรา ในบึงกุดทิง จังหวัดหนองคาย
จุฑามาส แสงอรุณ (นักศึกษา), ละออศรี เสนาะเมือง (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

การศึกษาความหลากชนิดและความชุกชุมของคลาโดเซอรา ในบึงกุดทิง อําเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย เก็บตัวอยางเชิง
คุณภาพโดยใชถุงลากแพลงกตอน ขนาดตา 60 ไมครอน และเชิงปริมาณโดยใชเครื่องมือเก็บตัวอยางน้ําความจุ 5 ลิตร เดือน
ละ 1 ครั้ง จํานวน 3 สถานี ระหวางเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2541 ผลการศึกษา พบคลาโดเซอราทั้งหมด 27 สกุล 48
สปชีส คลาโดเซอราที่พบในการศึกษาครั้งนี้ เปนชนิดที่พบครั้งแรกในประเทศไทย 10 สปชีส ไดแก Acroperus harpae
(Baird), Alona guttata Sars, Alona intermedia Sars, Alona quadrangularis (Müller), Camptocercus australis Sars,
Graptoleberis testudinaria (Fischer), Picripleuroxus laevis Sars, Macrothrix odiosa Gurney, Macrothrix sioli (Smirnov)
และ Sida crystallina (Müller) วงศ Chydoridae พบมากที่สุดจํานวน 15 สกุล 29 สปชีส เดือนที่พบจํานวนชนิดมากที่สุด คือ
ธันวาคม 38 สปชีส (คาดัชนีความหลากชนิดเทากับ 2.53) เดือนที่พบนอยที่สุด คือ พฤศจิกายน 13 สปชีส (คาดัชนีความหลาก
ชนิดเทากับ 0.11) คลาโดเซอราในกุดทิงแบงออกเปน 3 กลุม คือ (1) ชนิดที่พบบอยตลอดป มีจํานวน 14 สปชีส (2) ชนิดที่พบ
ตลอดปแตไมบอยนัก มีจํานวน 20 สปชีส (3) ชนิดที่พบเปนครั้งคราว มีจํานวน 14 สปชีส การศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความชุกชุมของคลาโดเซอรา กับปจจัยทางกายภาพ และเคมีบางประการ คืออุณหภูมิ คาความเปนกรด-ดาง คาการนําไฟฟา
และความลึกของน้ํา พบวา ความชุกชุมมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น เมื่ออุณหภูมิน้ําสูงขึ้น เมื่อพิจารณาความชุกชุมของคลาโดเซอรา
แตละเดือนในรอบ 1 ป พบวา คาเฉลี่ยจํานวนตัวตอลิตรของคลาโดเซอราต่ําที่สุดในเดือนเมษายน เทากับ 14+2 และสูงสุดใน
เดือนพฤศจิกายน เทากับ 185+103 สปชีสที่มีความชุกชุมมาก คือ Bosminopsis deitersi Richard และ Ephemeroporus
barroisi Richard
Species Diversity and Abundance of Cladocera in
Lake Kud-Thing, Nong Khai Province
C. Saeng-aroon (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 Bung Kan
District, Nong Khai Province, were examined in this study. Qualitative and quantitative samples
were collected monthly using a 60 µm mesh net and a Schindler Plankton Trap at three sites during
January and December 1998. Forty-eight species from 27 genera of Cladocera were identified. Ten
species are new records for Thailand, viz. Acroperus harpae (Baird), Alona guttata Sars, Alona
intermedia Sars, Alona quadrangularis (Müller), Camptocercus australis Sars, Graptoleberis
testudinaria (Fischer), Picripleuroxus laevis Sars, Macrothrix odiosa Gurney, Macrothrix sioli
(Smirnov) and Sida crystallina (Müller). The most diverse family was Chydoridae (15 genera, 29
species). The maximum diversity of 38 species (diversity index=2.53) was recorded in December,
while the minimum diversity of 13 species (diversity index=0.11) was recorded in November.
Cladocera in Lake Kud-Thing 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 total number of Cladocera had a tendency to be related to water temperature, but it
was not related to pH, conductivity or depth of the lake. The average maximum and minimum
abundance of 185+103 and 14+2 individuals/litre were recorded in November and April,
respectively. The most abundant species were Bosminopsis deitersi Richard and Ephemeroporus
barroisi Richard.
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ความหลากหลายและความชุกชุมของผีเสื้อหนอนคืบ (Lepidoptera: Geometridae)
ในบริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา –บาลา จังหวัดนราธิวาส
ชัยวัฒน ประมวล 1 (นักศึกษา), ศุภฤกษ วัฒนสิทธิ์ 1( อาจารยที่ปรึกษา), สุรไกร เพิ่มคํา 2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จ.สงขลา 90112
2
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จ.สงขลา 90112

การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาความหลากหลาย ความชุกชุม ความแตกตางระหวางฤดูกาล และปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีผลตอความ
หลากหลาย และความชุกชุมของผีเสื้อหนอนคืบ ในบริเวณปาบาลา เขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา-บาลา จังหวัดนราธิวาส พื้นที่
ศึกษามีความสูงจากระดับน้ําทะเลไมเกิน 200 เมตร ในระหวางเดือนกรกฎาคม 2544 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2545 ดวยวิธีการ
ติดตั้งกับดักแสงไฟเปนระยะเวลา 3 คืน ติดตอกัน เก็บตัวอยางทุกๆ 2 ชั่วโมง เริ่มตั้งแตเวลา 18.00-24.00 น. จากการศึกษา
สามารถจัดจําแนกผีเสื้อหนอนคืบได 5 วงศยอย ไดแก Ennominae พบจํานวนชนิดมากที่สุด 63 ชนิด Geometrinae (17 ชนิด)
Desmobathrinae (8 ชนิด) Sterrhinae (4 ชนิด) และ Larentiinae พบจํานวนชนิดนอยที่สุดเพียง 3 ชนิด ชวงเวลา 22.0024.00 น. พบจํานวนชนิดมากที่สุด คือ 53 ชนิด รองลงมา คือ ในชวงเวลา 18.00-20.00 น. และ 20.00-22.00 น. พบจํานวน
ชนิดเทากับ 44 ชนิด
Species Diversity and Abundance of Geometrid Moths (Lepidoptera:Geometridae) in
Hala-Bala Wildlife Sanctuary, Narathiwas Province
C. Pramual 1(Graduate Student), S. Watanasit 1(Thesis Advisor), S. Permkam 2(Thesis Co-advisor)
1
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Songkhla 90112
2
Department of Pest Management, Faculty of Natural Resources,
Prince of Songkla University, Songkhla 90112

This research aims to study species diversity, abundance, seasonal change and environmental
factors affecting Geometrid moths in Hala-Bala Wildlife Sanctuary, Narathiwas Province, Thailand.
The research was carried out from July 2001 to July 2002. The site of study was lower than 200
meter above sea level. The geometrid specimens were captured by using light traps every two hours
between 6.00 pm and 12.00 pm for three consecutive nights. Geometrid moths caught at light traps
were classified into 5 subfamilies; the subfamily Ennominae was the most diverse with 63 species
being found, followed by Geometrinae (17 species), Desmobathrinae (8 species) and Sterrhinae (4
species). Only 3 species, the smallest group, were found in the subfamily Larentiinae. The majority
of species, i.e., 53 species, were found from 10.00-12.00 pm while 44 species were found from 6.00
- 8.00 pm and 44 species were found from 8.00-10.00 pm.
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โครงสรางสังคมพืชน้ําในบึงโขงหลง และกุดทิง จังหวัดหนองคาย
ไชยา อุดมศรี 1 (นักศึกษา), ศิรประภา เปรมเจริญ 2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
สาขาพฤกษเศรษฐกิจ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140
2
สาขาสัตววิทยา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140

การศึกษาโครงสรางสังคมพืชน้ํา คุณภาพน้ํา และคุณสมบัติของดินตะกอน ในเขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง และกุดทิง จังหวัด
หนองคาย โดยการนั่งเรือสํารวจรอบบริเวณบึงและวางแปลงสุม ตัวอยาง 5 สถานี ในแตละพื้นที่ ระหวางเดือนมีนาคม 2544 ถึง
เดือนเมษายน 2545 พบพืชน้ําในบริเวณแหลงน้ําทั้งสองแหงอยางนอย 70 ชนิด 61 สกุล 38 วงศ โดยที่บึงโขงหลงพบพืชน้ํา
57 ชนิด และกุดทิงพบพืชน้ํา 51 ชนิด มวลชีวภาพโดยน้ําหนักแหงของพืชน้ําบริเวณบึงโขงหลงในฤดูฝนมีปริมาณเฉลี่ย
มากกวาฤดูกาลอื่น คือ 377.40 ก./ตร.ม. สวนกุดทิงในฤดูรอนและฤดูฝนมีปริมาณเฉลี่ยมากกวาฤดูหนาว คือ 396.84 และ
396.54 ก./ตร.ม. ตามลําดับ พืชน้ําที่เปนพืชเดนของทั้งสองแหง คือ กลุมพืชใตน้ํา ไดแก สาหรายขาวเหนียว สาหรายหาง
กระรอก และเทป พบวา คุณภาพน้ําในบึงโขงหลงมีคาเฉลี่ยอุณหภูมิ 24.7 oซ ความลึก 1.72 ม. คาความโปรงแสง 1.57 ม.
ความเปนกรด-ดาง 6.10 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด 0.423 มก./ล. ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.546 มก./ล. สวนกุดทิงมี
คาเฉลี่ยอุณหภูมิ 24.53 oซ ความลึก 1.89 ม. คาความโปรงแสง 1.82 ม. ความเปนกรด-ดาง 6.81 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด
0.337 มก./ล. และปริ ม าณฟอสฟอรั ส ทั้ ง หมด 0.788 มก./ล. คุ ณ สมบั ติ ข องดิ น ตะกอนที่ บึ ง โขงหลงมี ค า เฉลี่ ย ปริ ม าณ
อินทรียวัตถุในดิน 4.544% ความเปนกรด-ดาง 4.54 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด 0.324% ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.014%
และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได 0.402% สวนกุดทิงมีคาเฉลี่ยปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 6.278% ความเปนกรด-ดาง
4.64 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด 0.575% ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.038% และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได
1.373%
Community Structure of Aquatic Plants in Bung Khong Long
and Kut Thing, Changwat Nong Khai
C. Udomsri 1 (Graduate Student), S. Premcharoen 2 (Thesis Advisor)
Program of Economic Botany, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Nakorn Pathom
73140
2
Zoology Section, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Nakorn Pathom 73140

1

The community structure of aquatic plants, water quality and sediment properties in Bung Khong
Long non-hunting area and Kut Thing reservoir, Changwat Nong Khai, was investigated. The study
was conducted from March 2001 to April 2002 by survey throughout the marshland and samples
were taken at 5 different geographic sites. At least 70 species comprising 61 genera and 38 families
were found in both locations (57 species in Bung Khong Long and 51 species in Kut Thing).
Average aquatic plant biomass was highest in the rainy season at 377.40 dry weight g/m2 for Bung
Khong Long, and summer and rainy season biomasses (396.84 dry weight g/m2 and 396.54 dry
weight gram/m2, respectively) were higher than in winter at Kut Thing. The dominant group at both
locations was that of the submerged plants such as Utricularia aurea, Hydrilla verticillata and
Vallisneria spiralis. Water characteristics of Bung Khong Long were: average temperature 24.7 oC,
depth 1.72 m, transparency 1.57 m, pH 6.10, total N 0.423 mg/l and total P 0.546 mg/l. Water
characteristics of Kut Thing were: average temperature 24.53 oC, depth 1.93 m, transparency 1.82
m, pH 6.81, total N 0.337 mg/l and total P 0.788 mg/l. Properties of the sediment at Bung Khong
Long: were average organic matter content 4.544 %, pH 4.54, total N 0.324 %, total P 0.014 % and
exchanged K 0.402 %. Properties of the sediment at Kut Thing: were average organic matter
content 6.278 %, pH 4.64, total N 0.575 %, total P 0.038 % and exchanged K 1.373 %.

บทคัดยอ : โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ 2545
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การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพรรณไมวงศนอยหนาในปาตะวันออก
ณรงค คูณขุนทด1 (นักศึกษา), ธวัชชัย สันติสุข2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
สาขาชีววิทยาปาไม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2
หอพรรณไม กรมปาไม ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพรรณไมวงศนอยหนาในปาตะวันออก มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาจํานวนชนิด ลักษณะทางดาน
สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา และการกระจายพันธุของพืชวงศนี้ในปาตะวันออก โดยการสํารวจ และเก็บตัวอยาง
เปนเวลา 14 เดือน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2542 ถึงเดือนสิงหาคม 2543 แลวนํามาวิเคราะหหาชื่อ ชนิด จากการศึกษา พบวา
พืชวงศนอยหนาในปาตะวันออก จํานวน 24 สกุล 47 ชนิด สวนใหญในแตละสกุลมี 1-2 ชนิด สกุลที่มีหลายชนิด ไดแก Uvaria
(8 ชนิด) Polyalthia (7 ชนิด) Miliusa (5 ชนิด) ลักษณะวิสัยของพืช ตําแหนงของดอก เพศของดอก การเรียง และรูปรางของ
กลีบเลี้ยง และกลีบดอก ตลอดจนรูปรางลักษณะ และการแตกของผล เปนลักษณะสําคัญที่ใชในการจําแนกสกุล สกุลที่มีการ
จําแนกและเรียกชื่อชนิดคอนขางสับสน ไดแก Dasymaschalon, Uvaria, Polyalthia, Melodorum, Miliusa, Meiogyne และ
Cyathostemma พรรณไมวงศนี้ในปาตะวันออก สวนใหญพบในปาดิบแลงและปาดิบชื้น ที่ระดับความสูง 100-400 เมตร. จาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง และมีหลายชนิดผลสุกเปนอาหารของสัตวปา
Taxonomic Study of the Family Annonaceae in the Eastern Forest
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

1

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 were 24 genera and 47 species of Annonaceae found in the
Eastern Forest. There were 1-2 species in each genus, but the following genera had many species:
Uvaria (8 spp.), Polyalthia (7 spp.), and 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. The following genera were difficult to identify to species:
Dasymaschalon, Uvaria, Polyalthia, Melodorum, Miliusa, Meiogyne, and Cyathostemma. Members
of the 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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ความหลากชนิดและถิ่นที่อยูอาศัยของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก และสัตวเลื้อยคลานในอุทยาน
แหงชาติน้ําตกพลิว้ จังหวัดจันทบุรี
ณรงคฤทธิ์ ศุขปราการ 1 (นักศึกษา), จารุจินต นภีตะภัฏ2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2
กองวิจยั ธรรมชาติวิทยา ศูนยนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติเทคโนธานี
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

การศึกษาความหลากชนิด และถิ่นที่อยูอาศัยของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก และสัตวเลื้อยคลาน ไดดําเนินการในพื้นที่อุทยาน
แหงชาติน้ําตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี ในอดีตมีพื้นที่ตอเนื่องกับปาอนุรักษแหงอื่นเปนผืนปาขนาดใหญ ทําใหสัตวปาสามารถใช
พื้นที่เพื่อการดํารงชีวิตอยางไมถูกจํากัด โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมที่มีความหลากหลาย แตในปจจุบันพื้นที่แหงนี้ถูก
ตัดขาดจากปาอนุรักษแหงอื่น ทําใหการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมอยูในวงจํากัด เกิดความออนแอของพันธุกรรม โดยเฉพาะชนิดที่
มีความไวตอการเปลี่ยนแปลงสมดุลของระบบนิเวศ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาความหลากชนิดของสัตว
สะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน เปรียบเทียบความหลากชนิดในแตละถิ่นที่อยูอาศัย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงตาม
ฤดูกาล และการปรากฏของชนิดที่มีความสัมพันธกับปจจัยแวดลอม โดยเก็บขอมูลอยางตอเนื่องเปนเวลา 12 เดือน (ตุลาคม
2544-กันยายน 2545) ในแปลงสํารวจขนาด 50x50 เมตร ในถิ่นที่อยูอาศัยที่เปนปาดงดิบชื้น สวนยางพารา และสวนยางพารา
เกาที่มีการทดแทนของสังคมพืชปาดงดิบชื้น รวมจํานวน 24 แปลง สํารวจในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน นับจํานวนชนิดที่
พบจํานวนตัวในแตละชนิด วัดขนาด ชั่งน้ําหนัก ถายภาพแลวปลอยไวในพื้นที่เดิม ขอมูลที่ไดจะใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับ
การวางแผน หรือวางมาตรการในการอนุรักษชนิดและถิ่นที่อยูอาศัย การวางแผนการจัดการอุทยานแหงชาติ และการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ตองคํานึงถึงผลกระทบตอถิ่นที่อยูอาศัย เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในคงอยูตลอดไป
Species Diversity and Habitats of Amphibians and Reptiles in
Namtok Phliu National Park, Chanthaburi Province
N. Sukprakarn 1 (Graduate Student), J. Nabhitabhata 2 (Thesis Advisor)
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chutuchak, Bangkok 10900
2
Natural Science Research Division, Centre of Ecology and Environment, National Science Museum,
Technopolis, Khlong Luang District, Pathum Thani 12120

1

A comprehensive study of the species diversity and habitats of amphibians and reptiles has been
conducted in areas of Namtok Phliu National Park, Chanthaburi Province. In the past, this forest
patch was connected with other surrounding patches forming a large forest block, thus enabling the
inhabiting wildlife to spend their lives in unrestricted conditions and sharing widely their diverse
genetic compositions. In contrast, now this forest patch has been totally isolated from other reserve
areas, resulting in limited gene exchange and leading to unwanted inbreeding depression among
those wildlife species that are highly sensitive to altered ecological conditions. The main objective
of this study was to determine the species diversity of extant amphibians and reptiles by comparing
diversity in each habitat, seasonal changes and species appearance in relation to environmental
factors. The data were continuously collected for 12 months (October 2001-September 2002) in 24
survey plots of 50x50 m2 set in moist evergreen forest, a rubber plantation and an old deserted
rubber plantation with a newly-generated evergreen plant community. Both during the day and the
night, all encountered animal species caught, and their respective numbers were noted, their sizes
and weights measured, and their photographs taken, before they were released back into the wild at
the points of capture. Such information will be further utilized in the preparation of management
plans or for setting up conservation measures for the species and habitats. When drafting
management plans or changing the conditions of protected areas, the impacts on habitats should be
carefully considered in order to maintain the ecological balance of the ecosystem in a sustainable
way.

บทคัดยอ : โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ 2545
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ความหลากหลายทางชีวภาพของเบนทิคไดอะตอมและการประยุกตเพื่อติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําในลําน้ําแมสา อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย เชียงใหม
ตรัย เปกทอง (นักศึกษา), ยุวดี พีรพรพิศาล (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จ.เชียงใหม 50200

ความหลากหลายทางชีวภาพของเบนทิคไดอะตอม และการประยุกตใชเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา ในลําน้ําแมสา อุทยาน
แหงชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม ระหวางเดือนเมษายน 2541 ถึงเดือนกันยายน 2542 โดยกําหนดจุดเก็บ
ตัวอยาง 5 จุด จากตนลําน้ําถึงปลายลําน้ํา พบไดอะตอม 34 genera 278 species ในจํานวนนี้มี 51 สปชีส ที่พบใหมใน
ประเทศไทย ไดอะตอมที่พบเปนชนิดเดน คือ Gomphonema pumilum var. rigidum E. Reichardt et Lange-Bertalot และ
Nitzschia palea Kützing พบไดอะตอมที่เปนดัชนีบงชี้คุณภาพน้ําสะอาด ไดแก Eunotia minor (Kützing) Grunow และ
Gomphonema clevei Fricke ซึ่งพบในบริเวณตนน้ํา พบไดอะตอมที่เปนดัชนีบงชี้คุณภาพน้ําเสีย ไดแก Nitzschia palea
Kützing และ Gomphonema parvulum Kützing คุณภาพน้ําในลําน้ําแมสา เมื่อจัดตามความมากนอยของสารอาหาร พบวา มี
ความแตกตางกันทั้งในจุดเก็บตัวอยางและฤดูกาล โดยอยูในระดับสารอาหารนอย-ปานกลาง (oligotrophic-mesotrophic)
จนกระทั่งถึงสารอาหารมาก (eutrophic) ไดจัดทํา Diatom Index ของลําน้ําแมสา โดยใชโปรแกรมสถิติทางนิเวศวิทยา
Multivariate Statistical Package (MVSP) เวอรชั่น 3.1 โดยเฉพาะ Principal Correspondence Analysis (PCA) และ
Canonical Correspondence Analysis (CCA) ไดนํามาใชในการหาไดอะตอมชนิดที่สามารถบงชี้คุณภาพน้ํา ตามลําดับคะแนน
สําหรับใชใน Mae Sa Diatom Index จํานวน 25 species และเมื่อนํามาใชประเมินคุณภาพน้ําในลําน้ําแมสา พบวา สามารถ
บงชี้คุณภาพน้ําไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมี แตยังตองมีการศึกษาหาชนิดของไดอะตอมที่
ใชเปนดัชนีเพิ่มขึ้นเพื่อให Diatom Index นี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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. Peerapornpisal (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200

A study of the diversity of benthic diatoms and their application for use as indicator species for
monitoring water quality in Mae Sa Stream, Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai, was carried
out from April 1998 to September 1999. Five sample sites ranging from upstream to downstream
locations were selected. Thirty-three genera comprising 278 species of diatoms were found, 51
species of which have never been recorded in Thailand before. The dominant species were
Gomphonema pumilum var. rigidum E. Reichardt et Lange-Bertalot and Nitzschia palea Kützing. Species of diatoms
indicative of clean water and found upstream were Eunotia minor (Kützing) Grunow and
Gomphonema clevei Fricke. Species that indicated polluted water were Nitzschia palea Kützing and
Gomphonema parvulum Kützing. The water quality of Mae Sa Stream could be classified as oligotrophicmesotrophic to eutrophic depending on the sample site and season. A computer statistical package
designed for ecological studies was employed to develop a Mae Sa Diatom Index. Principal
Correspondence Analysis (PCA) and Canonical Correspondence Analysis (CCA), was conducted
using The Multivariate Statistical Package Version 3.1 for Windows to determine the indicator and
dominant species. Twenty-five species of diatoms were scored and listed in the Mae Sa Diatom
Index and could be properly used to indicate the physico-chemical properties of the water.
However, more indicator species should be included so that the Mae Sa Diatom Index can be used
more efficiently.
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การวิเคราะหทางมอรโฟเมตริกของผึง้ มิ้ม Apis florea Fabricius, 1787 ในประเทศไทย
ทรรศนีย ไชยวงศ (นักศึกษา), สิริวัฒน วงษศิริ (อาจารยที่ปรึกษา), สุรีรัตน เดี่ยววาณิชย (อาจารยทปี่ รึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ผึ้งมิ้ม Apis florea Fabricius, 1787 เปนผึ้งพื้นเมืองชนิดหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งมีการศึกษาทางดานมอรโฟเมตริกนอยมาก
การศึกษาครั้งนี้ไดสุมเก็บตัวอยางผึ้งงาน จากรังผึ้งมิ้มที่อยูในพื้นที่ตางๆ ของประเทศไทยจํานวน 50 รังๆ ละ 15 ตัว เก็บรักษา
ตัวอยางในแอลกอฮอลเขมขน 70 เปอรเซ็นต เพื่อรอการผาตัด เลือกผาตัดสวนตางๆ ที่ใชศึกษาลักษณะ 9 ชนิด ไดแก โพ
รบอสซิส หนวด ปกหนา ปกหลัง ขาหลัง สเตอรไนตที่ 3 และ 6 และเทอรไกตที่ 3 และ 4 ติดตัวอยางบน สไลด วัดขนาดความ
กวาง
ความยาว และมุมของลักษณะที่ศึกษา 22 ลักษณะภายใตกลองจุลทรรศนแบบสเตอริโอ และบันทึกภาพลงใน
คอมพิวเตอร ผลการวิเคราะหปจจัย พบวา มี 14 ลักษณะที่ถูกคัดเลือกเปนปจจัยใหมได 4 กลุม คือ ปจจัยที่ 1 มีความสัมพันธ
กับความยาวลําตัว ขาหลัง และหนวด ปจจัยที่ 2 มีความสัมพันธกับความยาวเสนปกหนา และปกหนา ปจจัยที่ 3 มี
ความสัมพันธกับจํานวนฮามูไล และขนาดมุมที่ 37 และปจจัยที่ 4 มีความสัมพันธกับขนาดมุมที่ 34 ผลการวิเคราะหปจจัย และ
การจําแนกกลุมโดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยาทั้ง 22 ลักษณะ พบวา ไมสามารถจําแนกกลุมตัวอยางผึ้งมิ้มได แตสามารถ
จําแนกตัวอยางผึ้งมิ้มจากหมูเกาะ ออกจากแผนดินใหญของประเทศไทยได จากลักษณะทางสัณฐานวิทยา 4 ลักษณะ ไดแก
forewing-length of radial cell (RCL) length of metatarsus (ML) total length of 3rd sternite (SL3) และ total length of
antenna (AL) โดยใชการทดสอบเปรียบเทียบเชิงซอนดวยสถิติ Student-Newman-Keuls ซึ่งอาจจะอธิบายไดจากเหตุผลที่ผึ้ง
มิ้มมีพฤติกรรมการอพยพตามฤดูกาล การแยกรัง และการหนีรังคอนขางสูง ทําใหผึ้งมิ้มมีการแพรกระจายในธรรมชาติอยาง
รวดเร็ว และครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ มากกวาการจํากัดอยูภายในทองถิ่น
Morphometric Analysis of the Dwarf Honey Bee Apis florea Fabricius, 1787 in
Thailand
T. Chaiyawong (Graduate Student), S. Wongsiri (Thesis Advisor), S. Deowanish (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

Apis florea Fabricius, 1787, is a honey bee species native to Thailand. Few data on the
morphometrics of this species have been reported. Worker bees of A. florea from different
locations in Thailand were randomly collected, with fifteen bees per colony from fifty colonies.
These bees were preserved in 70% alcohol until they were dissected. The nine body parts selected
were: proboscis, antennae, forewings, hindwings, hind legs, the third and sixth sternites, and the
third and fourth tergites. These parts were mounted on slides. Measurements of width, length and
angle of 22 characters were carried out using a stereo microscope and recorded into a computer.
Factor analysis grouped the14 characters of worker bees into four factors: Factor 1 - characters
associated with size, hind legs and antennae of the honey bees; Factor 2 - lengths of wing veins and
forewings; Factor 3 - numbers of hamuli and angle 37 of venation; and Factor 4-angle 34 of
venation. The results of factor and cluster analyses using 22 characters revealed that A. florea of
Thailand formed one group. Only 4 characters: length of the radial cell of the forewing (RCL),
length of the metatarsus (ML), total length of the 3rd sternite (SL3) and total length of the antenna
(AL) can be used to separate A. florea collected from islands from those of the mainland using
Student-Newman-Keuls Statistics. This might be explained by behaviors of A. florea, such as
seasonal migration, swarming, and absconding, that may result in these bees being distributed very
widely and rapidly throughout the country, rather than being restricted to local populations.
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ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินในนาขาว
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
ทวีเดช ไชยนาพงษ (นักศึกษา), ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร (อาจารยทปี่ รึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50202

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินในนาขาว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โดยสํารวจ
แพลงกตอนพืช สาหรายยึดเกาะ และสาหรายในดิน พบสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน 3 อันดับ 6 วงศ 20 สกุล 66 ชนิด ไดแก
Aphanocapsa spp., Chroococcus spp., Eucapsis sp., Gloeothece sp., Merismopedia spp., Lyngbya spp., Oscillatoria
spp., Phormidium sp., Pseudanabaena spp., Spirulina spp., Anabaena spp., Cylindrospermopsis sp.,
Cylindrospermum spp., Raphidiopsis sp., Nostoc spp., Scytonema spp., Calothrix spp., Gleotrichia spp.,
Hapalosiphon sp. และ Stigonema sp. โดยพบแพลงกตอนพืช 2 อันดับ 4 วงศ 15 สกุล 37 ชนิด ปริมาณเฉลี่ย 4.31844,417.5X103 หนวย/ลิตร สาหรายสกุลเดนคือ Aphanocapsa, Oscillatoria และ Anabaena พบสาหรายยึดเกาะ 3 อันดับ 6
วงศ 15 สกุล 45 ชนิด สกุลเดน คือ Aphanocapsa, Oscillatoria, Anabaena และ Cylindrospermum พบสาหรายในดิน 2
อันดับ 4 วงศ 8 สกุล 29 ชนิด ปริมาณเฉลี่ย 2.51-20.59X105 เซลล/กรัม ดินแหง สาหรายสกุลเดน คือ Anabaena และ
Nostoc รองลงมา คือ Cylindrospermum, Scytonema, Calothrix และ Hapalosiphon สรุปไดวา ปจจัยหลักที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณของสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินในนาขาวคือ อุณหภูมิ ความเปนดาง ความเขมแสง ความชื้นของดิน pH
และปริมาณสารอาหาร
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 species diversity of blue-green algae in rice paddies in Mae Rim District, Chiang Mai Province,
was studied. Samples of phytoplankton, benthic algae and soil algae were collected. Sixty-six
species belonging to 3 orders, 6 families and 20 genera were collected, including Aphanocapsa spp.,
Chroococcus spp., Eucapsis sp., Gloeothece sp., Merismopedia spp., Lyngbya spp., Oscillatoria
spp., Phormidium sp., Pseudanabaena spp., Spirulina spp., Anabaena spp., Cylindrospermopsis sp.,
Cylindrospermum spp., Raphidiopsis sp., Nostoc spp., Scytonema spp., Calothrix spp., Gleotrichia
spp., Hapalosiphon sp. and Stigonema sp. The phytoplankton community included 37 species
belonging to 2 orders, 4 families and 15 genera. The predominant genera were Aphanocapsa,
Oscillatoria and Anabaena. The mean density of phytoplankton was 4.318-44,417.5X103 unit/l. The
benthic algae community included 45 species belonging to 3 orders, 6 families and 15 genera. The
predominant genera were Aphanocapsa, Oscillatoria, Anabaena and Cylindrospermum. The soil
algae community included 29 species belonging to 2 orders, 4 families and 8 genera. The
predominant genera were Anabaena and Nostoc. Abundant genera included Cylindrospermum,
Scytonema, Calothrix and Hapalosiphon. The mean density of soil algae was 2.51-20.59X105 cell/g
dry soil. The main factors affecting the succession of blue-green algae included temperature,
alkalinity, light intensity, soil moisture, pH and nutrient concentration.
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การศึกษาเซลลพันธุศาสตร สรีรวิทยา สัณฐานวิทยา และการแสดงออกของยีน
ในขาวแปลงพันธุบางชนิด
ทศพร พิพัฒนภานุกูล (นักศึกษา), สุมนทิพย บุนนาค (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

อาหารสูตร N6 ดัดแปลงที่เติมน้ําตาลซูโครส 2%, 2,4-D 9 μM และ bacto agar 0.8% มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการชักนําเมล็ด
ขาวพันธุหอมสุพรรณบุรีใหสรางแคลลัสในที่มีแสง และอาหารสูตร N6 ดัดแปลงที่เติมน้ําตาลซูโครส 2%, 2,4-D 4.5 μM และ
bacto agar 0.8% มีประสิทธิภาพสูงสุดในการชักนําเมล็ดขาวพันธุชัยนาท 1 ใหสรางแคลลัสในที่มีแสง อาหารเพาะเลี้ยงสูตร
N6 ดัดแปลงที่เติมน้ําตาลซูโครส 2%,NAA 2.5 μM, BA 18 μM และ bacto agar 0.8% เปนสูตรอาหารที่เหมาะสมในการชัก
นําแคลลัสขาวพันธุหอมสุพรรณบุรีใหเจริญเปนตน และสูตรอาหารที่เหมาะสมในการชักนําแคลลัสขาวพันธุชัยนาท 1 ใหเจริญ
เปนตน คือ อาหารเพาะเลี้ยงสูตร N6 ดัดแปลงโดยเติมน้ําตาลซูโครส 2%, BA 13.5 μM และ bacto agar 0.8% การศึกษาการ
สงถายยีนโดย A. tumefaciens LBA4404 (pBI121) และ EHA105 (pCAMBIA1301) สูขาวพันธชัยนาท 1 พบวา มีการ
แสดงออกของยีน gus ในแคลลัสและตนขาวแปลงพันธุ และสามารถยืนยันผลการสงถายยีนไดดวยเทคนิค PCR การศึกษาการ
ถายทอดลักษณะที่ตานทานตอสารปฏิชีวนะไฮโกรมัยซินในขาวแปลงพันธุ กข6 และชัยนาท 1 พบวา มีการถายทอดลักษณะ
ดังกลาวไปยังรุน T1 และ T2 ได
Cytology, Physiology, Morphology and Gene expression
in Some Transgenic Rice (Oryza sativa L.) Varieties
T. Pipatpanukul (Graduate Student), S. Bunnag (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

A suitable induction medium for the rice variety, Homupanburi, was found to be modified N6
medium supplemented with 2% sucrose, 9 μM 2,4-D and 0.8% bacto agar under light conditions.
A high percentage of callus induction for the rice variety, Chainat 1, was obtained when seeds were
cultured on odified N6 medium supplemented with 2% sucrose, 4.5 μM 2,4-D and 0.8% bacto
agar under light conditions. A suitable plantlet regeneration medium for rice variety Homsupanburi
was modified N6 medium, supplemented with 2% sucrose, 2.5 μM NAA, 18 μM BA and 0.8%
bacto agar, under light conditions and for rice variety Chainat 1 was modified N6 medium
supplemented with 2% sucrose, 13.5 μM BA and 0.8% bacto agar, under light conditions. Seeds
and calli were co-cultivated with the A. tumefaciens strain LBA 4404, which harbours the plasmid
pB I121 containing the nptII and gus genes, and with strain EHA105, which harbours the plasmid
pCAMBIA1301 containing the hptII and gus genes. Gus activity was found in transformed calli and
transgenic plants. Stable integration and expression of introduced transgenes in transgenic rice
variety RD6 and Chainat 1 were confirmed by PCR. Mendelian as well as non Mendelian
inheritance patterns of the introduced genes were obtained in T1 and T2 progeny of the hygromycin
resistant rice variety RD6 and the kanamycin resistance rice variety Chainat 1.
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ความหลากหลายของสาหรายขนาดใหญ และความสัมพันธกับสารอาหาร
ในแมน้ําปงและนาน
ทัตพร คุณประดิษฐ (นักศึกษา), ยุวดี พีรพรพิศาล (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

การศึกษาความหลากหลายของสาหรายขนาดใหญในแมน้ํา ที่สําคัญของภาคเหนือตอนบนระหวางเดือนเมษายน 2544 ถึง
เดือนมีนาคม 2545 โดยกําหนดจุดเก็บตัวอยาง 5 จุด ตลอดแมน้ําปงและนาน พบสาหรายขนาดใหญในดิวิชั่น Cyanophyta,
Chlorophyta, Charophyta, Xanthophyta และ Rhodophyta สาหรายขนาดใหญที่พบมีความแตกตางกันในแตละจุดเก็บ
ตัวอยาง โดยสาหรายขนาดใหญชนิดเดน คือ Spirogyra spp., Cladophora glomerata Kützing, and Oscillatoria retzii Gom.,
Microspora floccosa Gom., C. glomerata Kützing, Audionella spp. และ Nostochopsis lobatus Wood จากการวิเคราะห
สารอาหารโดยเฉพาะสารประกอบไนโตรเจน และสารประกอบฟอสฟอรัส พบวา ปริมาณจะเพิ่มขึ้นตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา
ในสวนตนน้ํา พบสาหรายสีแดง Batrachospermum macrosporum Mont. และ Nemalionopsis shawii Skuja ซึ่งเปนสาหราย
ที่พบในน้ําที่มีสารอาหารต่ําเทานั้น สาหรายขนาดใหญบางชนิดที่พบมีความสัมพันธกับสารอาหาร และคุณภาพน้ําบางประการ
และบางชนิดมีแนวโนมในการใชเปนดัชนีบงชี้คุณภาพน้ํา
Diversity of Macroalgae and Their Relationship with Nutrients
in the Ping and Nan Rivers
T. Kunpradid (Grauate Student), Y. Peerapornpisal (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50200

A study on the diversity of macroalgae in two important rivers of northern Thailand was carried out
from April 2001 to March 2002. The samples were collected from five different sites along 2 main
rivers, the Ping and Nan rivers. The macroalgae were classified into 5 Divisions: Cyanophyta,
Chlorophyta, Charophyta, Xanthophyta and Rhodophyta. The diversity of macroalgae was different
in each site. The dominant species of macroalgae in the Ping river were Spirogyra spp. Cladophora
glomerata Kützing, Oscillatoria retzii Gom. Microspora floccosa Gom., C. glomerata Kützing,
Audionella spp. and Nostochopsis lobatus Wood were found as the dominant species in the Nan
river. Nutrient levels were analyzed in terms of nitrogen compounds and phosphorus compounds in
both rivers. Nutrient concentrations in the Ping river increased from the upper to the lower part but
nutrient concentrations in the Nan river were constant and at lower levels than the Ping river along
the entire river. In the upper part of the Ping and Nan rivers, the Red algae, Batrachospermum
macrosporum Mont. and Nemalionopsis shawii Skuja, were found in clean environments with low
nutrient levels. Species composition of macroalgae was related to water quality and some species
could be used as bioindicators.
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ขนาดประชากร โครงสรางประชากร และการใชพื้นที่ของจงโครง Bufo asper Gravenhorst, 1829
ในถ้ําธารลอดนอย จังหวัดกาญจนบุรี
ทัศนีย เอี่ยมกมล (นิสิต), กําธร ธีรคุปต (อาจารยทปี่ รึกษา), ผุสตี ปริยานนท (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

จากการสํารวจประชากรจงโครง Bufo asper Gravenhorst, 1829 โดยใชวิธีทําเครื่องหมายปลอยและจับใหม ภายในถ้ําธารลอด
นอย อุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเปนถ้ําที่มีลําธารไหลผานตลอดความยาวของถ้ําประมาณ 320
เมตร สวนที่กวางที่สุดประมาณ 40 เมตร และแคบที่สุดประมาณ 8 เมตร ทําการสํารวจตั้งแตเดือนมีนาคม 2544 ถึงเดือน
มิถุนายน 2545 พบวา จงโครงเพศผูตัวเต็มวัยซึ่งสังเกตไดจากการมี nuptial pad และชองเปดถุงเสียง มีความยาวจากปลาย
จมูกถึงชองเปดทวาร คือ 98.9+4.6 มม. (86.7-111.0 มม.) จงโครงเพศเมีย สังเกตจากความยาวจากปลายจมูกถึงชองเปด
ทวารมากกวาตัวผูที่มีขนาดใหญที่สุด มีความยาวจากปลายจมูกถึงชองเปดทวาร คือ 125.0+9.5 มม. (111.3-160.0 มม.) และ
กลุมที่ยังไมสามารถแยกเพศไดอยางชัดเจน แบงไดเปน 2 กลุม กลุมที่ 1. ยังไมถึงวัยสืบพันธุซึ่งมีขนาดเล็กกวากลุมเพศผูตัว
เต็มวัย มีความยาวจากปลายจมูกถึงชองเปดทวารคือ 60.9+13.5 มม. (20.5-86.3 มม.) และกลุมที่ 2. คาดวาเปนเพศเมียที่ยัง
ไมถึงวัยสืบพันธุ ที่มีขนาดอยูในชวงเดียวกับกลุมเพศผูตัวเต็มวัย มีความยาวจากปลายจมูกถึงชองเปดทวารคือ 100.9+6.9 มม.
(87.2-111.0 มม.) สําหรับขนาดประชากรของจงโครง ซึ่งพบระหวางเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2544 จากการคํานวณ
ตามวิธีการของ Jolly-Seber เทากับ 89 ตัว สําหรับอัตราสวนระหวางจงโครงเพศผู เพศเมีย และกลุมที่ยังไมถึงวัยสืบพันธุจะ
ดําเนินการศึกษาตอไป โดยการศึกษารายละเอียดในดาน ontogeny และ morphometry ในสวนของการศึกษาเรื่องการใชพื้นที่
ของจงโครงภายในถ้ํา พบวา จงโครงเพศเมียใชพื้นที่มากกวาจงโครงเพศผูและกลุมที่ยังไมถึงวัยสืบพันธุ
Population Size, Population Structure and Microhabitat Utilization of Bufo asper
Gravenhorst, 1829 in Tarn Lord Noi Cave, Kanchanaburi Province
T. Eamkamon (Graduate Student), K. Thirakhupt (Thesis Advisor), P. Pariyanonth (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

A population of Bufo asper Gravenhorst, 1829 was surveyed using the mark-recapture technique.
The study was carried out from March 2001 to June 2002 in a stream of a cave at
Chalermrattanakosintr National Park, Kanchanaburi Province. The cave is 320 m long. The widest
and the narrowest parts are 40 and 8 m, respectively. It was found that the average snout to vent
length (SVL) of adult males, identified by the presence of the nuptial pad and the opening of the
vocal sac, was 98.9+4.6 mm (range 86.7-111.0 mm). The SVL was 125.0+9.5 mm (range 111.3160.0mm) for those adult females that were larger than the largest male. For individuals of
uncertain sex, they could be categorized into two groups. The first group, SVL=60.9+13.5 mm
(range 20.5–86.3 mm), comprised juveniles that were smaller than the smallest adult male. The
second group, SVL=100.9+6.9 mm (range 87.2-111.0 mm), was expected to be immature females
in which their SVL was in the range of that of adult males. Using the Jolly-Seber method, the
population size of B. asper from July to September 2001 was 89 individuals. Ratios among males,
females and juveniles will be further investigated in detail using ontogenetic and morphometric
studies. Regarding habitat utilization, the female used a larger area than the male and the juvenile.
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ความตานทานและกลไกความตานทานตอสารฆาไรบางชนิดของ
ไรแดงแอฟริกัน Eutetranychus africanus (Tucker)
เทวินทร กุลปยะวัฒน 1 (นักศึกษา), ณิศ กีรติบุตร 2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
กลุมงานวิจยั ไรและแมงมุม กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ไรแดงแอฟริกัน Eutetranychus africanus (Tucker) เปนศัตรูที่สําคัญชนิดหนึ่ง ของสมเขียวหวานในประเทศไทย ทําการเก็บ
รวบรวมไรแดงแอฟริกัน จํานวน 10 สายพันธุ จากแหลงปลูกสมเขียวหวานตางๆ ที่พนสารฆาไร amitraz และ dicofol ผลการ
ทดสอบความตานทานตอสารฆาไร amitraz และ dicofol ของไรแดงแอฟริกัน พบวา สายพันธุตางๆจากแหลงปลูก
สมเขียวหวานเปนสายพันธุที่ทนทาน (tolerance) ตอสารฆาไร amitraz มีคาอัตราความตานทานระหวาง 1.57–6.99 เทา
สายพันธุหาดใหญ องครักษ และฝาง เปนสายพันธุที่ตานทาน (resistance) ตอสารฆาไร dicofol มีคาอัตราความตานทาน
ระหวาง 13.32–31.71 เทา สวนสายพันธุนครชัยศรี สุพรรณบุรี บานหมี่ หนองแค พระแสง หนองเสือ และสายพันธุพบพระ
เปนสายพันธุที่ทนทานตอสารฆาไร dicofol มีคาอัตราความตานทานระหวาง 1.16–7.02 เทา จํานวนไขทั้งหมดที่วางโดยตัว
เต็มวัยเพศเมียที่ไดรับการผสมพันธุของสายพันธุออนแอ วางไดนอยกวาสายพันธุที่มีคาอัตราความตานทานระดับตางๆ บาง
สายพันธุซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ไมพบความสัมพันธระหวางจํานวนไขทั้งหมด ที่วางโดยตัวเต็มวัยเพศเมียที่ไดรับการ
ผสมพันธุ กับอัตราความตานทานตอสารฆาไร amitraz และ dicofol แสดงวา จํานวนไขทั้งหมดที่วางไดไมไดเปนปจจัย
ที่มีผลตออัตราความตานทาน เชนเดียวกับลักษณะทางชีววิทยาอื่นๆ วิธีการทดสอบอีกวิธีหนึ่ง คือ การใชวิธีการทางชีวเคมี
(biochemical technique) โดยการสกัดเอนไซมขจัดพิษ 2 ชนิด ไดแก esterase และ glutathione S-transferase ผลการ
ทดลอง พบวา glutathione S-transferase เทานั้นที่มีอิทธิพลตออัตราความตานทานตอสารฆาไร dicofol ของไรแดงแอฟริกัน
โดยความสัมพันธนั้นเปนไปในทางเดียวกันคือ กลไกความตานทานตอสารฆาไร dicofol ของไรแดงแอฟริกัน เกิดจาก
glutathione S-transferase สารฆาไร pyridaben, tebufenpyrad, propargite และ fenbutation oxide มีความเปนพิษสูงมาก
(LC50<100 ppm) ตอไรแดงแอฟริกัน สารฆาไร propargite จะเปนทางเลือกอีกทางหนึ่งในการปองกันและกําจัดไรแดงแอฟริกัน
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 Stransferases 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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การประเมินความสัมพันธทางพันธุกรรมของพืชสกุล Vigna บางชนิด ดวยการวิเคราะหแบบคลัสเตอร
ธนาทิพย ศิลปวัฒนกุล (นักศึกษา), สุมิตรา คงชื่นสิน (อาจารยที่ปรึกษา), วราลักษณ ตันติบรรพกุล (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาพฤกษสาสตร สาขาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพ ฯ 10330

การประเมินความสัมพันธทางพันธุกรรมของพืชสกุล Vigna 9 ชนิด รวม 24 สายพันธุ โดยการวิเคราะหแบบคลัสเตอร วิธี
UPGMA โดยใชขอมูลจากลักษณะทางสัณฐานวิทยา 30 ลักษณะ ใน 5 ระยะ การเจริญเติบโต คือ ระยะใบจริงคูแรกแผกวาง
ระยะใบที่เกิดจากใบ ขอที่ 4 แผกวาง ระยะเริ่มออกดอก ระยะเริ่มสุกแก และระยะเก็บเกี่ยว พบวา สามารถจัดกลุมพืชไดเพียง
19 สายพันธุ เนื่องจากอีก 5 สายพันธุ ไมสามารถบันทึกผลไดครบทุกระยะการเจริญเติบโต โดยแบงกลุมพืชได 5 กลุม คือ
กลุมที่ 1 ไดแก V. mungo var. silvestris 4 สายพันธุ กลุมที่ 2 ไดแก V. mungo 2 สายพันธุ และ V. radiata 2 สายพันธุ กลุมที่
3 ไดแก V. umbellata สายพันธุ 17 18 51 54 และ 55 กลุมที่ 4 ไดแก V. reflexo-pilosa สายพันธุ 26 V. trinervia สายพันธุ
44 47 และ 74 และกลุมที่ 5 ไดแก V. umbellata สายพันธุ 43 และ V. glabrescens สายพันธุ V1160 ซึ่งแตกตางจากการจัด
กลุมดวยรูปแบบไอโซไซมของเอนไซม 6 ระบบ คือ EST PER MDH SDH GOT และ 6PGDH พบวา สามารถจัดกลุมพืชทั้ง
24 สายพันธุ ได 4 กลุม คือ กลุมที่ 1 ไดแก V. mungo var. silvestris 4 สายพันธุ กลุมที่ 2 ไดแก V. umbellata สายพันธุ
17 18 51 และ 54 กลุมที่ 3 ไดแก V. mungo 2 สายพันธุ และ V. radiata 2 สายพันธุ V. umbellata สายพันธุ 43 และ 55 V.
trinervia สายพันธุ 47 และ 74 กลุมที่ 4 ไดแก V. reflexo-pilosa 3 สายพันธุ V. trinervia สายพันธุ 17 และ 44 V. glabrescens
สายพันธุ V1160 V. angularis สายพันธุ 40 และ V. aconitifolia สายพันธุ 83 และเมื่อจัดกลุมดวยขอมูลจากลักษณะทาง
สัณฐานวิทยารวมกับรูปแบบไอโซไซม พบวา สามารถจัดกลุมพืชไดเชนเดียวกับขอมูลจากลักษณะทางสัณฐานวิทยา
Genetic Relationship Evaluation of Some Vigna Species Using Cluster Analyses
T. Silapawatanakul (Graduate Student), S. Kongchuensin (Thesis Advisor),
W. Tuntibanpakul (Thesis Co-advisor)
Department of Botany, Program Genetics, Faculty of Science, Chulalongkorn University,
Bangkok 10330

The genetic relationships among 24 lines of 9 Vigna species were determined using cluster analyses
by UPGMA of 30 morphological characters, covering 5 growth stages. The 5 growth stages were
the first two true leaf stage, the fully expanded fourth leaf stage, the flowering stage, the mature
stage and the harvest stage. Nineteen lines clustered into 5 groups. The first group comprised 4 lines
of V. mungo var. silvestris. The second group comprised two lines each of V. mungo and V. radiata.
The third group comprised V. umbellata with accession numbers 17, 18, 51, 54 and 55. The fourth
group comprised V. reflexo-pilosa accession number 26, and V. trinervia accession numbers 44, 47
and 74. The fifth group comprised V. umbellata accession number 43 and V. glabrescens accession
number V1160. However, using bands of 6 isozyme systems, i.e., EST, PER, MDH, SDH, GOT
and 6PGDH, all 24 lines were finally clustered into 4 groups. The first group comprise 4 lines of V.
mungo var. silvestris. The second group contained V. umbellata accession numbers 17, 18, 51 and
54. The third group were two lines each of V. mungo and V. radiata, V. umbellata accession
numbers 43 and 55, and V. trinervia accession numbers 47 and 74. The fourth group were 3 lines of
V. reflexo-pilosa, andV. trinervia accession numbers 17 and 44, V. glabrescens accession number
V1160, V. angularis accession number 40 and V. aconitifolia accession number 83.
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การศึกษาความหลากหลายของแมลงหนอนปลอกน้ําที่สัมพันธกับถิ่นที่อยูแบบตาง ๆ
โดยใชกับดักอีเมอรเจนซ
ธรรมวัตร แกวตาป (นักศึกษา), พรทิพย จันทรมงคล (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

ระหวางเดือนตุลาคม 2542 ถึงเดือนกันยายน 2543 ไดทําการศึกษาความหลากหลายของแมลงหนอนปลอกน้ํา 2 วิธี คือ
การใชกับดักแสงไฟลอ และการใชกับดักอีเมอรเจนซ โดยการใชกับดักแสงไฟลอไดวางกับดักเดือนละ 1 ครั้ง สําหรับการใชกับ
ดักอีเมอรเจนซ ไดตั้งวางไวในแตละถิ่นที่อยูยอย คือ riffles, pools, และ debris pools ผลการศึกษาโดยการใชกับดักแสงไฟลอ
พบแมลงหนอนปลอกน้ําตัวเต็มวัย 17 วงศ 91 ชนิด วงศที่พบความหลากหลายสูงสุด คือ Hydropsychidae และ
Philopotamidae ชนิดที่พบทุกเดือน คือ Chimarra suthepensis และ Cheumatopsyche cocles ในฤดูรอนพบจํานวนและ
ชนิดแตกตางจากฤดูอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญ P<0.05 สวนการใชกับดักอีเมอรเจนซโดยการวางกับดักอยางตอเนื่อง พบแมลง
หนอนปลอกน้ําทั้งหมด 8 วงศ 20 ชนิด เมื่อเปรียบเทียบความหลากหลายปรากฏวาเขต riffles พบ 39 เปอรเซ็นต
เขต pools พบ 42 เปอรเซ็นต และเขต debris pools พบ 19 เปอรเซ็นต การประเมินคา emergence race ไดคา 49 ตัวตอ
ตารางเมตรตอป เขต riffles ไดคา 19 ตัวตอตารางเมตรตอป pools ไดคา 22 ตัวตอตารางเมตรตอป และ debris pools ไดคา
8 ตัว ตอ ตารางเมตรตอป การทดลองใช artificial substrates เพื่อลอใหตัวออนแมลงหนอนปลอกน้ํามาเกาะ และเมื่อเวลาผาน
ไปประมาณ 7 วัน พบวา มีการเปลี่ยนแปลงของปลอกหุม และลักษณะตัวออน พบวา การพัดพาของทรายเปนปจจัยสําคัญใน
การเปลี่ยนที่อยูของตัวออน การใชกับดักอีเมอรเจนซสามารถเชื่อมโยงตัวออนกับชนิดตัวเต็มวัยได และในการเชื่อมโยงครั้งนี้
สามารถเชื่อมโยงได 3 ชนิด คือ Agapetus lalus, Anisocentropus janus และ Ganonema extensum
Biodiversity of Trichoptera in Relation to Different Microhabitats
T. Kaewtapee (Graduate Student), P. Chantaramongkol (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50200

The biodiversity of Trichoptera was studied from October 1999 to September 2000. The study had
two main collecting methods, viz light traps and emergence traps. Light traps were operated once a
month. Emergence traps were put in different microhabitats, viz riffles, pools, and debris pools.
Adult Trichoptera found in light traps were from 17 families and 91 species. The dominant families
were Hydropsychidae and Philopotamidae. Chimarra suthepensis and Cheumatopsyche cocles were
present every time in light traps. In the hot-dry season (March-June) the greatest abundance was
found in April with 50 species. For the whole survey, a total of 91 species was found. Significant
differences (P<0.05) in numbers of adult Tricoptera were found among seasons. Emergence traps
were used to collect adult Tricoptera in various microhabitats, viz riffles, pools, and debris pools.
The total found for the whole year was 8 families and 20 species; 39% of species occurred in riffles,
42% in pools and 19% in debris pools. Over all microhabitats, emergence was estimated to be 49
individuals per 1 m2 per year. In riffles, pools, and debris pools, emergence was 19, 22, and 8
individual per 1 m2 per year, respectively. Using artificial substrates for larvae to colonize,
metamorphosis from larvae to adult was observed. It was found that larvae colonize substrates in 7
days. After that changes in composition were due to the disturbance of flow and sand particles.
Light traps are useful for studying the diversity of adult Trichoptera, but emergence traps have other
advantages in estimating emergence rates and indicating larval species in limited areas. They can
also be used to associate the larval stage with the adults for larval identification at the species level.
Larvae of Trichoptera, viz Agapetus lalus, Anisocentropus janus and Ganonema extensum, were
successfully associated with adults.
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การศึกษาอนุกรมวิธานของพรรณไมสกุล Alocasia (Schott) G. Don
และ Colocasia Schott (Araceae) ในประเทศไทย
ธีรวุฒิ แสงนิล (นักศึกษา), ดวงใจ ศุขเฉลิม (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาอนุกรมวิธานของพรรณไมสกุล Alocasia (Schott) G. Don และสกุล Colocasia Schott ในประเทศไทย ดําเนินการ
โดยทําการสํารวจเก็บรวบรวมตัวอยางพรรณไมจากแหลงธรรมชาติ
ในภูมิภาคตางๆ
นําตัวอยางพรรณไมมาวิเคราะห
เปรียบเทียบกับตัวอยางพรรณไมแหงเพื่อจําแนกชนิด พบพรรณไมในสกุล Alocasia 8 ชนิด ดังนี้ เอาะนก A. acuminata
Schott วานนกคุม A. cucullata (Lour.) G. Don กะเจาะนก A. longiloba Miq. ซึ่งมีลักษณะคลายแกวหนามา A. denudata
Engl. ซึ่งถูกเปลี่ยนเปนชื่อพองของ A. longiloba Miq. ทําให A. longiloba Miq. ประกอบดวย 2 กลุม ไดแก กลุม ‘longiloba’
และกลุม ‘denudata’ สองกลุมนี้มีขนาดและรูปรางของใบที่คลายกันมาก แตใบของกลุมแรกมีใบแบบกนปด สวนกลุมหลังใบไม
เปนแบบกนปดสวนกระดาด A. macrorrhizos (L.) G. Don และ เมาะ A. odora (Roxb.) K. Koch มีขนาด ลักษณะของลําตน
และใบคลายกัน แตรยางคที่ปลายชอดอกของทั้งสองชนิดนี้ตางกัน และเกสรเพศเมียของกระดาษยาวกวาของเมาะ สวนที่ยัง
ไมทราบชนิดที่แนนอนในสกุล Alocasia มี 3 ชนิด สําหรับพรรณไมในสกุล Colocasia พบ 2 ชนิด คือ บอน C. esculenta (L.)
Schott ขึ้นตามที่ชื้นแฉะตามแหลงน้ําทั่วไป ดอกมีกาบหุมชอดอกสีเหลือง และคูน C. gigantea (Blume) Hook. f. ขึ้นในที่โลง
แจง ดอกมีกาบหุมชอดอกสีขาว
Systematic Studies of Alocasia (Schott) G. Don
and Colocasia Schott (Araceae) in Thailand
T. Sangnin (Graduate student), D. Sookchaloem (Thesis Advisor)
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

Studies of the genera Alocasia (Schott) G. Don and Colocasia Schott were conducted by surveying
and collecting specimens in several regions. Living and dried plants were identified by comparison
with herbarium specimens deposited in several herbaria. Eight species of the Genus Alocasia were
found including A. acuminata Schott, A. cucullata (Lour.) G. Don, A. longiloba Miq. Alocasia
longiloba Miq. is similar to A. denudata Engl. The latter is reduced to be a synonym of A. longiloba
Miq. Therefore, A. longiloba Miq. Consists of two groups, a‘longiloba’ group and a ‘denudata’
group. The first group has leaf shape and size similar to the second group but the first group differs
in having peltate leaves which are absent from the second. A. macrorrhizos (L.) G. Don and A.
odora (Roxb.) K. Koch have common stem and leaf characters but differ in the character of the
appendix. There are three species of Alocasia still in doubt. Two species of Colocasia were found,
i.e., C. esculenta (L.) Schott and C. gigantea (Blume) Hook.f. The first species generally occurs in
wet areas and the flower has a yellow spathe. The second species occurs in open areas and the
flower has a white spathe.
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ความหลากหลายของชนิดและความชุกชุมของแมงกะพรุนในกลุม Rhizostomeae
ไฟลัม Cnidaria บริเวณชายฝงจังหวัดชลบุรแี ละเพชรบุรี
นนทิวิชญ ตัณฑวณิช (นักศึกษา), อัจฉราภรณ เปยมสมบูรณ (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การศึกษาความหลากหลายของชนิดและปริมาณแมงกะพรุนในกลุม Rhizostomeae บริเวณชายฝงจังหวัดชลบุรีและเพชรบุรี
ซึ่งเปนแหลงทําประมงแมงกะพรุนที่สําคัญ โดยทําการเก็บตัวอยางทุกเดือนเริ่มตั้งแตเดือนธันวาคม 2542 ถึงเดือนธันวาคม
2543 พบแมงกะพรุนในกลุม Rhizostomeae ทั้งหมด 6 ชนิด แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก ประเภทที่นํามาบริโภคได คือ
Rhopilema hispidum (Vanhöffen, 1888) หรือแมงกะพรุนหนัง และ Lobonema smithii Mayer, 1910 หรือแมงกะพรุน
ลอดชอง และชนิดที่ไมถูกนํามาบริโภค คือ Cassiopea andromeda (Forskål, 1775), Acromitus flagellatus (Maas, 1903),
Acromitus hardenbergi และ Catostylus townsendi Mayer, 1915 ผลการศึกษา พบวา แมงกะพรุนหนังที่ชลบุรีมากกวาที่
จังหวัดเพชรบุรี และพบแมงกะพรุนลอดชองเฉพาะที่จังหวัดเพชรบุรีเทานั้น ตลอดการศึกษาพบปริมาณแมงกะพรุนสูงที่สุดใน
เดือนมีนาคม 2543 ที่บริเวณชายฝงจังหวัดชลบุรี โดยมีปริมาณ > 23 ตัวตอปริมาตรน้ํา 104 ลูกบาศกเมตร และในเดือน
พฤศจิกายน ที่บริเวณชายฝงจังหวัดเพชรบุรี โดยมีปริมาณ > 302 ตัวตอปริมาตรน้ํา 104 ลูกบาศกเมตร A. flagellatus เปน
ชนิดที่พบในปริมาณมากและพบในทั้งสองบริเวณที่เก็บตัวอยาง โดยมีปริมาณ > 300 ตัวตอปริมาตรน้ํา 104 ลูกบาศกเมตร ใน
เดือนพฤศจิกายน 2543 นอกเหนือจากการศึกษาในดานความหลากหลายของชนิดแมงกะพรุนที่พบแลวยังศึกษาปจจัย
สิ่งแวดลอมที่สงผลตอปริมาณของแมงกะพรุน พบวา ปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีผลตอปริมาณของแมงกะพรุน คือ ความเค็ม
กระแสน้ํา ปริมาณแพลงกตอนสัตวตลอดถึงวงจรชีวิตของแมงกะพรุนแตละชนิด
Species Diversity and Abundance of Rhizostome Scyphozoans (Phylum Cnidaria)
along the Coasts of Chon buri and Phetchaburi Provinces
N. Tandavanitj (Graduate Student), A. Piumsomboon (Thesis Advisor)
Department of Marine Science, Faculty of Science, Chulaongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

This study focuses mainly on the species diversity, as well as the abundance, of rhizomedusae along
the coasts of Chon Buri and Phetchaburi Provinces, where jellyfish fisheries are carried out
annually. Samplings were conducted from December 1999 to December 2000 in the Inner Gulf of
Thailand. Consequently, 6 species of rhizomedusae were obtained. They are Cassiopea andromeda
(Forskål, 1775), Acromitus flagellatus (Maas, 1903), Acromitus hardenbergi, Catostylus townsendi
Mayer, 1915 and two well-known commercial species, which are Lobonema smithii Mayer, 1910
and Rhopilema hispidum (Vanhöffen, 1888). R. hispidum was predominantly found along the coast
of Chon Buri Province while L. smithii was found exclusively along the coast of Phetchaburi
Province. The results revealed the highest abundance of rhizomedusae in March 2000 (>23
individuals 104⋅m-3) and November 2000 (>302 individuals 104⋅m-3) for Chon Buri and Phetchaburi,
respectively. Among the 6 species obtained, A. flagellatus, a relatively small noncommercial
species, was the most common species found in both provinces and yielded the highest abundance
in term of density (> 300 individuals⋅104 m-3 in November 2000). The environmental factors, which
affected the abundance and size structure of rhizomedusae at both provinces, were salinity, water
current, and zooplankton concentration in addition to the life history of the medusae themselves.
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นิเวศวิทยาของพรมทะเล Palythoa sp. (Anthozoa: Zoanthidea)
ในสภาพแวดลอมที่มีความขุน
นภาลัย จันทรักษ (นักศึกษา), ธรรมศักดิ์ ยีมิน (อาจารยที่ปรึกษา)
กลุมวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240

การศึกษานิเวศวิทยาของพรมทะเล Palythoa sp. บริเวณเกาะคางคาว จังหวัดชลบุรี ในบริเวณที่มีความขุนสูง ทําการศึกษา
ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2543 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2545 พรมทะเลมีบทบาทสําคัญในความสัมพันธแบบแกงแยงกับสิ่งมีชีวิตใน
แนวปะการัง ซึ่งสามารถเจริญเติบโตคลุมทับสิ่งมีชีวิตอื่นไดดี เนื่องจากเติบโตไดรวดเร็ว และสามารถสืบพันธุไดทั้งแบบอาศัย
เพศและไมอาศัยเพศ พรมทะเลมีความสามารถในการกักเก็บตะกอนบนผิวของโคโลนี และในชั้น mesoglea การศึกษานี้มุงเนน
ศึกษาอัตราการเจริญเติบโต การตาย การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปกคลุม และความสามารถในการเก็บกักตะกอน ผลการศึกษา
พบวา พรมทะเลมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 1.45 เซนติเมตรตอเดือน อัตราการตายเฉลี่ย 25.08 เปอรเซ็นต การเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่ปกคลุม 0.41 เปอรเซ็นต (สิงหาคม 2543-กุมภาพันธ 2545) ปริมาณตะกอนที่สะสมใน mesoglea ประมาณ 2,377.04
กรัมตอตารางเมตร หรือเทากับ 72.43 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว ปริมาณตะกอนบนโคโลนี 154.18 กรัมตอตารางเมตร
ปริมาณตะกอนที่พบในธรรมชาติที่ไดจากการศึกษาโดยใชกับดักตะกอนเฉลี่ย 12,678 กรัมตอตารางเมตร จากการศึกษาใน
ภาคสนาม พบวา โคโลนีของพรมทะเลสวนใหญลงเกาะบนปะการังโขด Porites lutea และฟองน้ําบางชนิด
Ecology of Palythoa sp. (Anthozoa: Zoanthidea) in a Turbid Environment
N. Juntaruk (Graduate Student), T. Yeemin (Thesis Advisor)
Marine Biodiversity Research Group, Department of Biology, Faculty of Science,
Ramkhamhaeng University, Humark, Bangkok 10240

The ecology of Palythoa sp. (Anthozoa: Zoanthidea) in a turbid environment was studied at Khang
Khao Island, Chonburi Province, from June 2000 to February 2002. 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 its mesoglea. This study
concentrated on the growth rate, mortality rate, change of coverage and sediment assimilation
ability. The results showed that mean growth rate was 1.45 cm.mo-1. Mean mortality rate was
25.08%. Change of coverage from June 2000 to February 2002 was 0.41%. Palythoa sp. assimilated
inorganic sediment in the mesoglea of 2,377.04 g/m2 or 72.43% of dryweight. Accumulated
sediment on the colony surface was approximately 154.18 g/m2. The average sedimentation rate
measured by using a sediment trap was 12,678 g/m2. From field observation, most colonies of
Playthoa sp. grew on a massive coral, Porites lutea, and on certain sponges.
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การเก็บรักษาและขยายพันธุกลวยหิน (Musa sapientum Linn.) โดยวิธเี พาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
นรารัตน พรหมศร1 (นักศึกษา), คํานูณ กาญจนภูม2ิ (อาจารยที่ปรึกษา)
1
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112

กลวยหิน (Musa sapientum Linn.) อยูในกลุมจีโนม ABB เปนพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ในเขตอําเภอบันนังสตา
จังหวัดยะลา การขยายพันธุโดยวิธีดั้งเดิมมักใชหนอ ซึ่งจะมีขอจํากัด คือ มีการแพรกระจายของดวง และไสเดือนฝอย ทําใหได
จํานวนนอยไมเพียงพอกับความตองการ จึงไดมีการนําเทคนิคทางดานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาแกปญหาดังกลาว ซึ่งสามารถ
เก็บรักษาชิ้นสวน และขยายพันธุกลวยหิน โดยใชชิ้นสวนตายอดของหนอ มาเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะหรวมกับการใชสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตในกลุมไซโทไคนินเพื่อกระตุนใหเกิดตนจํานวนมาก ในการศึกษาเบื้องตน พบวา อาหารที่เหมาะ
สําหรับการเพิ่มจํานวนกลวยหินคือ อาหารสูตร MS (Murashige and Skoog, 1962) ที่มี BA (6-Benzyladenine) เขมขน 22
ไมโครโมลาร สภาวะในการเพาะเลี้ยง ที่อุณหภูมิ 25±1 องศาเซลเซียส ใหแสงโดยหลอดฟลูออเรสเซนต 16 ชั่วโมงตอวัน
ความเขมแสง 2,000-3,000 ลักซ ทําใหเนื้อเยื่อกลวยหินเจริญเติบโตเร็ว และใหจํานวนหนอโดยเฉลี่ย 3.2 ตนตอหนอ หนอที่
ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะเกิดขึ้นในเวลา 4 สัปดาห เมื่อนําตนกลวยหินที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาอนุบาลและปลูก
ลงแปลง พบวา มีอัตราการรอดชีวิตเทากับ 100 เปอรเซ็นต โดยปกติในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จะตองมีการยายเลี้ยงตนพืชสู
อาหารใหม ซึ่งเปนการสิ้นเปลืองเวลา แรงงาน รวมถึงการเสี่ยงตอการเกิดการกลายพันธุในหลอดทดลองขึ้นได จึงไดมีการเก็บ
รักษาชิ้นสวนไวในขวดทดลอง โดยใชชิ้นสวนปลายยอดสําหรับการเก็บรักษาเปนระยะเวลานาน การทําใหตนกลวยหินเติบโต
ชาลงจะสามารถเอาชนะปญหาการสูญพันธุของกลวยหิน และเปนการลดงานลงได ยิ่งไปกวานั้นยังสามารถใชเปนแนวทางใน
การเก็บรักษาพืชชนิดอื่นตอไปได
Preservation and Micropagation of Kluai Hin (Musa sapientum Linn.)
N. Promsorn1 (Graduate Student), K. Kanchanapoom2 (Thesis Advisor)
Department of Industrial-Biotechnology, Faculty of Agro-Industry, Prince of Songkhla University,
Hat Yai District, Songkhla 90112
2
Department of Biology, Faculty of Science Prince of Songkhla University, Hat Yai District, Songkhla 90112
1

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 the attacks of weevils, nematodes and fungal pathogens and the resulting low
number of suckers is insufficient for demand. It was found that MS medium (Murashige and Skoog,
1962) supplemented with 22 μ M BA (6-Benzyladenine) and incubated at 25+1oC with a 16 h
photoperiod (2000-3000 lux) provided by fluorescent lamps for 4 weeks was suitable for
micropropagation of Kluai Hin (3.2 shoots per explant). Such plantlets, after acclimatization with
vermiculite, reached a 100% survival when transplanted in the field. Micropropagation of Kluai Hin
can be performed by culturing meristem explants of suckers on media with different cytokinins to
activate the multiplication of shoots. In general, plants raised by tissue culture techniques must be
transferred to a new medium for subculture and this process is time-consuming. The establishment
of an in vitro collection consisting of shoot cultures started from meristems is an attractive
alternative for long-term preservation. A slow down in growth would simultaneously overcome
problem of loss and reduce the workload; more over, this technique may be applied for preservation
of other plants.
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ชนิด การกระจายพันธุ และโครงสรางประชากรของปะการังแข็งครอบครัว Faviidae
ในแนวปะการังบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย
นรินทรรัตน คงจันทรตรี (นักศึกษา), วิภูษิต มัณฑะจิตร (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาวาริชศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา อ.บางแสน จ.ชลบุรี 20131

การศึกษาสถานภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงความชุกชุม และลักษณะโครงสรางประชากรของปะการังครอบครัว
Faviidae ในบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย เปนองคประกอบหลักของแนวปะการังในบริเวณอาวไทย การ
ทราบสถานภาพของความหลากหลายทางชีวภาพ และการกระจายพันธุของปะการังในกลุมนี้ จึงเปนขอมูลสําคัญในการจัดการ
ทรัพยากรปะการังในภาคตะวันออก การวิจัยนี้เปนการเก็บขอมูลอยางเปนระบบถึงระดับชนิดของปะการัง เพื่อศึกษาลักษณะ
ทางอนุกรมวิธานของปะการังแตละชนิดในหองปฏิบัติการ บันทึกขนาดของโคโลนี และความชุกชุมของปะการังแตละชนิดใน
ภาคสนาม โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแนวปะการังจากหมูเกาะตางๆ ครอบคลุมตลอดแนวชายฝงทะเลภาคตะวันออก เพราะ
เนื่องจากลักษณะสภาพทางภูมิศาสตร ของแนวชายฝงในอาวไทยเปนรูปตัว ก. จึงทําใหมีความแตกตางของปจจัยทางกายภาพ
ระหวางอาวไทยตอนใน และอาวไทยตอนนอก โดยขึ้นอยูกับอิทธิพลของกระแสน้ํา และสภาพทางภูมิศาสตร ดังนั้น การศึกษา
สถานภาพของความหลากหลายทางชีวภาพ และโครงสรางประชากรของปะการังแตละชนิดครอบคลุมในพื้นที่กวาง (Large
spatial scale) จึงมีความจําเปนในการแสดงสถานภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ และศักยภาพในการฟนตัวของแนว
ปะการังจากผลกระทบตางๆ และเพื่อใหเขาใจถึงลักษณะรูปแบบ ความตอเนื่องของแนวปะการังในอาวไทย ซึ่งมีความสําคัญยิ่ง
ตอการจัดการแนวปะการังของประเทศ นอกจากนี้ ยังเปนการเก็บขอมูลสถานภาพปจจุบันของแนวปะการังในภาคตะวันออก
หลังจากเกิดเหตุการณปรากฏการณปะการังฟอกขาวในอาวไทย เมื่อป พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2544 อีกดวย
Species Distribution and Population Structure of Faviid Corals (Cnidaria:
Scleractinia) on Coral Reefs along the East Coast of Thailand
N. Khongjandtre (Graduate student), V. Manthachitra (Thesis Advisor)
Department of Aquatic Science, Faculty of Science, Burapha University, Bangsean District, Chonburi 20131

Corals of the family Faviidae are the dominant group within coral assemblages in the Gulf of
Thailand. The purpose of this study is to investigate the diversity, abundance and population
structure of Faviid corals along the East Coast of Thailand. The data will be analyzed systematically
to species level, and confirmed by laboratory taxonomic study of collected samples. Colony size
and abundance of each species will be recorded in situ from randomly selected reefs of the entire
East Coast. The eastern Gulf of Thailand can be divided into two physical regions: the inner gulf,
shaped as “ก”, and the outer gulf along the eastern coast. It is likely that reefs in these two areas are
facing quite different physical influences, governed by hydrology and geomorphology. Therefore,
studies that cover such a large spatial scale as this study are necessary for determining biodiversity
and population structure as well as the potential for recovery from impacts. The knowledge gained
by this study about biodiversity and distribution will be vital for coral reef management in eastern
Thailand. This understanding will also give an insight into reef connectivity of the Gulf’s reefs,
which is a significant issue for reef management of Thailand. The study will provide an update of
the status of eastern Gulf coral reefs after the major coral bleaching phenomena in 1998 and the
repeat event in 2001.

บทคัดยอ : โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ 2545
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ความหลากหลายชนิดของปลาในอางเก็บน้ําเขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี
นฤชิต เสาวคนธ (นักศึกษา), ณรงค วีระไวทยะ (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาความหลากหลายชนิดของปลาในอางเก็บน้ําเขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี อยูในระหวางทําการศึกษาในชวงเดือน
ตุลาคม 2544 ถึงเดือนตุลาคม 2545 โดยมีวัตถุประสงคหลัก 5 ประการคือ 1) ศึกษาชนิดและปริมาณของปลาบริเวณเหนือ
ภายใน และใตอางเก็บน้ํา 2) ศึกษาอาหารที่ปลาแตละชนิดกินโดยศึกษาจากอาหารในกระเพาะปลา 3) ศึกษาลักษณะสําคัญ
ของปลาแตละชนิด และจัดทําคูมือวิเคราะหชนิด สกุล และวงศของปลาในอางเก็บน้ํา 4) ศึกษาแหลงที่อยูอาศัยของปลาบริเวณ
เหนือ ภายใน และใตอางเก็บน้ํา และ 5) ศึกษาสภาวะการประมง ไดแก ชนิดของปลาที่จับไดจากเครื่องมือประมงประเภทตางๆ
ประสิทธิภาพในการทําประมงและสภาพเศรษฐกิจของชาวประมง ในสวนของวิธีการดําเนินการจะแบงเปน 2 ลักษณะ ลักษณะ
แรกจะสอดคลองกับ 4 วัตถุประสงคแรกคือ ทําการสํารวจ และเก็บรวบรวมตัวอยางปลาจากจุดสํารวจที่กําหนดไว 20 จุด โดย
ใชกระแสไฟฟาพรอมอวนตาถี่ในการรวบรวม นํามาตรวจสอบอยางละเอียดในหองปฏิบัติการ
ลักษณะที่สองทําการสํารวจ
ขอมูล เพื่อเปนขอมูลประกอบของลักษณะแรก โดยการใชแบบสอบถามกับชาวประมงที่อาศัยอยูใกลกับบริเวณอางเก็บน้ํา และ
มีอาชีพทําการประมงภายในบริเวณอางเก็บน้ํา ซึ่งผลที่ไดรับ และขอมูลตางๆ ที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ เชน นิเวศวิทยาและ
อนุกรมวิธานของปลา สามารถนําไปใชเปนขอมูลประกอบในดานการวางแผนจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่อางเก็บน้ําเขื่อน
กระเสียว และอางเก็บน้ําอื่นๆ ไดอยางถูกตองและยั่งยืนตอไป
Species Diversity of Fishes Found in the Impoundment of
Krasieo Dam, Suphan Buri Province
N. Saowakontha (Graduate Student), N. Veeravaitaya (Thesis Advisor)
Department of Fisheries Biology, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

The diversity of fish species of Krasieo reservoir in Suphanburi province had been studying during
October 2001 to October 2002. The purposes of the study included; the study on distribution and
abundance of fish at 3 different locations, (the inlet tributary, the reservoir and the outlet), the study
on stomach content, the study on characteristic of fish species found, the study on habitat of the 3
different locations, and the study on fisheries conditions such as fishing gears, fishing efficiency
and economic of fishermen. Methodology of the study comprises 2 major parts. The first part was
fish sampling from the 3 different locations (totally 20 predetermined stations) with purse seine net,
will fulfill the first four purposes. The second part was the survey of fisheries information from
riparian fishermen by means of questionnaires. All information and data obtain from the study will
be useful for the reservoir sustainable fisheries management plan. A handout for fish species
identification will also be an outcome of the study.
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การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพรรณไมสกุลติว้ และสกุลบัวทองในประเทศไทย
นฤมล กฤษณชาญดี (นักศึกษา), ดวงใจ ศุขเฉลิม (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพรรณไมสกุลติ้วและสกุลบัวทองในประเทศไทย ทําการสํารวจและเก็บตัวอยางพรรณไมจาก
แหลงธรรมชาติ ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาประกอบกับการศึกษา จากตัวอยางพรรณไมแหงซึ่งเก็บรวบรวมในหอพรรณ
ไม และพิพิธภัณฑพืชตางๆ ของประเทศไทย จัดทํารูปวิธานจําแนกชนิดโดยอาศัยดอกและผลเปนหลัก ประกอบกับคําบรรยาย
ลักษณะของแตละชนิดโดยละเอียด พรอมทั้งมีภาพวาดลายเสนประกอบ จากการศึกษา พบพรรณไมสกุลติ้วในประเทศไทย
จํานวน 4 ชนิด 3 ชนิดยอย ดังนี้ Cratoxylum sumatranum (Jack) Blume ssp. neriifolium (Kurz) Gog. (ติ้วดํา)
C. cochinchinense (Lour.) Blume (ติ้วเกลี้ยง) C. formosum (Jack) Dyer ssp. formosum (Jack) Dyer (ติ้วขาว)
C. formosum (Jack) Dyer ssp. pruniflorum (Kurz) Gog. (ติ้วขน) และ C. arborescens (Vahl) Blume (โงงงัง) และพบพรรณ
ไมสกุลบัวทองในประเทศไทยจํานวน 6 ชนิด 1 ชนิดยอย ดังนี้ Hypericum wightianum Wight & Arn. (เหลืองดอย)
H. japonicum Thunb. ex Murray (เตาแหนด) H. siamense N. Robson (ถวยทอง) H. hookerianum Wight & Arn. (บัวทอง)
H. henryi H. Leveille & Vaniot ssp. hancockii N. Robson (บัวคํา) และ H. sp. ชนิดที่ยังไมทราบชื่อเปนพรรณพืชที่ขึ้นที่
อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท คาดวาพืชชนิดนี้นาจะเปน new record
Systematic Studies of Cratoxylum Bl. and Hypericum L. (Guttiferae) in Thailand
N. Krissanachandee (Graduate Student), D. Sookchaloem (Thesis Advisor)
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

Studies of the genera Cratoxylum Bl. and Hypericum L. (Guttiferae) were conducted by surveying
and collecting specimens in Thailand. The plant materials were identified and compared with
herbarium specimens deposited in several herbaria in Thailand. Keys to species based on flowering
and fruiting materials have been constructed. Full descriptions supported by line drawings are
provided. Four species and three subspecies of the Genus Cratoxylum Bl. were found in Thailand as
follows: Cratoxylum sumatranum (Jack) Blume ssp. neriifolium (Kurz) Gog, C. cochinchinense
(Lour.) Blume, C. formosum (Jack) Dyer ssp. formosum (Jack) Dyer, C. formosum (Jack) Dyer ssp.
pruniflorum (Kurz) Gog, C. arborescens (Vahl) Blume. Six species and one subspecies of the
Genus Hypericum L. were found as follows: Hypericum wightianum Wight & Arn, H. japonicum
Thunb. ex Murray, H. siamense N. Robson, H. hookerianum Wight & Arn., H. henryi H. Leveille &
Vaniot ssp. hancockii N. Robson and H. sp. The unknown species of Hypericum is a plant occurring
on Doi Inthanon National Park. This species is expected to be a new record.

บทคัดยอ : โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ 2545
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การสํารวจหนอนพยาธิกลุมโมโนจีเนียจากปลาดุกลูกผสม (บิก๊ อุย) ในบอเลี้ยง
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
นายนิพนธ หมาดอาหิน (นักศึกษา), ชโลบล วงศสวัสดิ์ (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

การสํารวจหนอนพยาธิกลุมโมโนจีเนียจากปลาดุกบิ๊กอุย (Clarias macrocephalus X Clarias gariepinus) ในบอเลี้ยงอําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม ในระหวางเดือนธันวาคม 2542 ถึงเดือนมกราคม 2544 ผลการสํารวจ พบวามีคาความชุก
(prevalence) รวม 56.45% (245/434) พบโมโนจีเนีย 2 ชนิด ไดแก Gyrodactylus elegans และ Qaudriacanthus clariadis
ซึ่ง G. elegans มีคาความชุกเทากับ 35.95% (156/434) มีความชุกสูงสุดในเดือนธันวาคม 2542 มกราคม และกุมภาพันธ
2543 เทากับ 100% (31/31, 31/31 และ 30/30 ตามลําดับ) G. elegans มีคาความหนาแนนเฉลี่ย (mean intensity) เทากับ
4.39 (1906/434) มีความหนาแนนสูงสุดในเดือนธันวาคม 2542 เทากับ 21.74 (674/31) และพบ G. elegans จํานวนมากที่สุด
674 ตัว ในเดือนธันวาคม 2542 สวน Q. clariadis มีคาความชุกเทากับ 42.63% (185/434) มีความชุกสูงสุดในเดือนมกราคม
2543 เทากับ 87.10% (27/31) Q. clariadis มีคาความหนาแนนเฉลี่ย 1.88 (814/434) มีความหนาแนนสูงสุดในเดือนมกราคม
2543 เทากับ 9.84 (305/31) และพบ Q. clariadis มากที่สุดในเดือนมกราคม 2543 จํานวน 305 ตัว ในผลการศึกษาทางสถิติ
พบวา G. elegans กับ Q. clariadis ไมมคี วามสัมพันธกันทางสถิติเลย แตพบวาความชุกความหนาแนน และจํานวนของ
G. elegans มีความสัมพันธทางสถิติกับน้ําหนัก และขนาดของปลาดุกบิ๊กอุยที่ความสัมพันธทางสถิติที่ระดับ 0.01 และความชุก
ของ G. elegans มีความสัมพันธทางสถิติกับอุณหภูมิน้ําที่ระดับ 0.01 ความหนาแนน และจํานวนมีความสัมพันธทางสถิติกับ
อุณหภูมิน้ําที่ระดับ 0.05
Survey of the Monogenea From Cultured Hybrid Catfish (Clarias macrocephalus
X Clarias gariepinus) of San Sai District, Chiang Mai Province
N. Mard-arhin (Graduate Student), C. Wongsawad (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50200

Monogeneans were collected from cultured hybrid catfish (Clarias macrocephalus X Clarias
gariepinus) from the San Sai District, Chiang Mai Province, from December 1999 to January 2001.
The prevalence of infection in examined fish, was 56.45% (245/434). Two species of monogeneans
were found, Gyrodactylus elegans and Qaudriacanthus clariadis. The prevalence of infection of G.
elegans was 35.95% (156/434). The highest prevalence of G. elegans occurred in December 1999,
and January and February 2000, and was 100% (31/31, 31/31, and 30/30, respectively) for each
month. The intensity of infection was 4.39 (1906/434). The highest intensity was observed in
December 1999,i.e., 21.74 (674/31). The highest number of G. elegans was found in December
1999,i.e., n = 674. The prevalence of infection of Q. clariadis was 42.63% (185/434). The highest
prevalence of Q. clariadis was found in January 2000,i.e., 87.10% (27/31). Intensity of infection
was 1.88 (814/434). The highest intensity was observed during January 2000,i.e., 9.84 (305/31).
The highest number of Q. clariadis was found in January 2000,i.e., n = 305. Prevalence, intensity
and numbers of G. elegans were significantly correlated with weight and length (P < 0.01). The
prevalence of infection of G. elegans was significantly correlated with water temperature (P <
0.01). Intensity and numbers of G. elegans were significantly correlated with water temperature (P
< 0.05).
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ชนิดและความชุกชุมของมดตามฤดูกาลในปาบาลา
เขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา-บาลา จังหวัดนราธิวาส
นาวี หนุนอนันต 1 (นักศึกษา), ศุภฤกษ วัฒนสิทธิ์ 1 (อาจารยที่ปรึกษา), เดชา วิวัฒนวทิ ยา 2 (อาจารยทปี่ รึกษารวม)
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112
2
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาชนิดและความชุกชุมของมด ตามฤดูกาลในปาบาลา เขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา-บาลา จังหวัดนราธิวาส บริเวณปา
ดิบชื้นบนพื้นที่ต่ํา ที่ระดับความสูงจากน้ําทะเลไมเกิน 200 เมตร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาชนิด และความชุกชุมของมดจาก
วิธีการเก็บตัวอยาง และฤดูกาลที่แตกตางกัน โดยกําหนดสถานีเก็บขอมูล 3 สถานี แตละสถานีวางแนวเสนสํารวจความยาว
180 เมตร และเก็บมดโดยใชวิธีการ 4 วิธี คือ การใชตะแกรงรอนซากใบไม การจับดวยมือ การใชเหยื่อน้ําหวาน และการจับมด
ที่อาศัยในดิน เก็บขอมูลทุก 2 เดือน ระหวางเดือนมีนาคม 2544 ถึงมีนาคม 2545 พบมดทั้งหมด 8 วงศยอย 62 สกุล 313 ชนิด
ซึ่งวิธีการเก็บตัวอยางแตละวิธี และชวงระยะเวลาที่แตกตางกันพบจํานวนชนิด และองคประกอบของชนิดมดที่แตกตางกัน การ
ใชตะแกรงรอนซากใบไมเปนวิธีที่พบจํานวนชนิดของมดมากที่สุด 164 ชนิด วงศยอยที่มีความเดนชัดในดานของจํานวนสกุล
และชนิด คือ วงศยอย Myrmicinae พบ 26 สกุล 153 ชนิด คิดเปน 41.94 และ 48.88 เปอรเซ็นตของมดทั้งหมดที่พบ มดสกุล
Pheidole พบมากที่สุด 59 ชนิด คิดเปน 18.85 เปอรเซ็นตของมดทั้งหมดที่พบ การใชวิธีการเก็บตัวอยางมากกวา 1 วิธี
รวมกันพบจํานวนชนิดและองคประกอบของชนิดมด มากกวาการใชวิธีการเพียง 1 วิธี วิธีการแตละวิธีมีความสัมพันธกับแหลง
ที่อยูอาศัยของมด ขอดีและขอเสียที่แตกตางกัน การใชวิธีการหลายวิธีรวมกันสามารถพบมดที่อาศัยในแหลงที่อยูอาศัยที่
แตกตางกัน
Species Diversity and Seasonal Abundance of Ants in Bala Forest at Hala-Bala
Wildlife Sanctuary, Narathiwat Province
N. Noon-anant 1 (Graduate Student), S. Watanasit 1 (Thesis Advisor), D. Wiwatwitaya 2 (Thesis Co-advisor)
1
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai District, Songkhla 90112
2
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

The species diversity and seasonal abundance of ants in Bala forest at Hala-Bala Wildlife
Sanctuary, Narathiwat province, were studied in lowland tropical rain forest at elevations less than
200 meters above mean sea level. The purpose of this project was to study species diversity and
abundance of ants using different methods and at different seasons. Three stations were established
and a 180 meter long line transect was set up at each station. Ants were collected by 4 methods, i.e.,
leaf litter sifting, hand collecting, honey bait traps and soil samples, every 2 months from March
2001 to March 2002. There were 8 subfamiles, 62 genera and 313 species of ants. Different
methods and times of the year resulted in different species richnesses and species compositions of
ants. Leaf litter sifting yielded the highest number of species. Myrmicinae was dominant in terms of
numbers of genera and species. Twenty-six genera and one hundred and fifty-three species of
Myrmicinae were found; Pheidole was the most abundant species. Combinations of methods
resulted in greater species richness and species composition than using only one method and results
from each method depended on the habitats of ants. Therefore, a combination of collecting methods
was an efficient way to collect ants from different habitats.
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ความหลากหลายและความชุกชุมของแพลงกตอนสัตวคลาสไฮโดรซัว
(planktonic hydrozoan, Class Hydrozoa) ในอาวไทย
นิตยา วุฒิเจริญมงคล (นักศึกษา), ลัดดา วงศรัตน (อาจารยที่ปรึกษา)
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

จากการศึกษาความหลากหลายของแพลงกตอนสัตวคลาสไฮโดรซัวในอาวไทย จํานวน 48 ตัวอยาง พบแพลงกตอนสัตว
ในคลาสนี้ 48 ชนิด 24 ชนิด เปนชนิดที่ไมเคยมีรายงานมากอน จํานวนชนิดที่พบในแตละ Order มีดังนี้: Order Hydroida
พบ 2 Suborder ไดแก Suborder Leptomedusae (23 ชนิด) และ Suborder Anthomedusae (10 ชนิด) Order
Siphonophora (8 ชนิด) Order Narcomedusae (4 ชนิด) Order Trachyina พบ 1 Suborder คือ Suborder Trachymedusae
(3 ชนิด) เมื่อศึกษาลักษณะการแพรกระจายของแพลงกตอนคลาสไฮโดรซัว พบวา ชนิดที่มีการแพรกระจายอยางกวางขวาง
คือ พบทุกจุดเก็บตัวอยาง หรือพบทุกครั้งที่เก็บตัวอยาง และมีปริมาณมากมี 5 ชนิด ไดแก Euphysora bigelowi Maa, 1905,
Liriope tetraphylla (Chamisso and Eysenhardt, 1821), Eirene hexanemalis (Goette, 1886), Eirene viridula (Péron and
Lesueur, 1810) และ Phialucium carolinae (Mayer, 1900) สวนชนิดที่พบปริมาณมาก แตพบเฉพาะบางจุดเก็บตัวอยางหรือ
พบบางครั้ง มี 3 ชนิด ไดแก Diphyes chamissonis (Huxley,1859), Bassia bassensis (Quoy and Gaimard, 1834) และ
Enneagonum hyalinum Quoy and Gaimard, 1834
Diversity and Abundance of Planktonic Hydrozoan,
Class 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

Diversity of planktonic hydrozoan in the Gulf of Thailand was investigated. Forty-eight species in
48 sample were identified Twenty-four species are new records in Thailand. Number of species
found in each order are as follows: Order Hydroida: Suborder Leptomedusae (23 species) and
Suborder Anthomedusae (10 species); Order Siphonophora (8 species); Order Narcomedusae (4
species); Order Trachyina: Suborder Trachymedusae (3 species). Five species which were widely
distributed and occurred in high densities: Euphysora bigelowi Maa, 1905, Liriope tetraphylla
(Chamisso and Eysenhardt, 1821), Eirene hexanemalis (Goette, 1886), Eirene viridula (Péron and
Lesueur, 1810) and Phialucium carolinae (Mayer, 1900). Three species which were dominant in
some sample but irregularly occurred: in this study were Diphyes chamissonis (Huxley,1859),
Bassia bassensis (Quoy and Gaimard, 1834) and Enneagonum hyalinum Quoy and Gaimard, 1834.
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การจําแนกและการกระจายของปลาวัยออนบริเวณแนวปะการังเกาะคางคาว จังหวัดชลบุรี
นิพัทธ สมกลีบ1 (นักศึกษา), ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ1,2
์ (อาจารยที่ปรึกษา), อภิชาติ เติมวิชชากร3 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
3
กลุมอนุกรมวิธานสัตวน้ํา กรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ระบบนิเวศชุมชนปะการังเปนระบบนิเวศทางทะเลที่มีความสําคัญมาก อันเนื่องมาจากความหนาแนน และความอุดมสมบูรณ
ของสิ่งมีชีวิตที่เขามาใชประโยชนจากบริเวณนี้ ทั้งในแงของการเปนแหลงหาอาหาร แหลงที่อยูอาศัย แหลงหลบภัย และแหลง
อนุบาลตัวออน โดยเฉพาะประชากรปลา ปลาสวนใหญที่อาศัยอยูในแนวปะการังนั้นมีชวงที่สําคัญของชีวิต 2 ชวง คือ ชวงที่
อาศัยอยูถาวรในแนวปะการัง และชวงที่อยูในระยะที่เปนปลาวัยออนซึ่งจะถูกพัดพาไปตามกระแสน้ํา การทดแทนจํานวนของ
ปลาในแนวปะการัง (recruitment) ขึ้นอยูกับจํานวนปลาวัยออนดวย ซึ่งในการศึกษาปลาวัยออนมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะตองการ
ทราบวาแหลงกําเนิด และแหลงอนุบาลปลาวัยออนชนิดใดบาง ซึ่งในปจจุบันการศึกษาชนิด และการกระจายของปลาวัยออนใน
แนวปะการังในประเทศไทย มีผูทําการศึกษานอยมากความหลากหลายของพรรณปลาบริเวณแนวปะการังเกาะคางคาว จังหวัด
ชลบุรี จากการศึกษา พบมากถึง 72 ชนิดการจําแนกชนิด และการกระจายของปลาวัยออนในบริเวณแนวปะการังจะเปนองค
ความรูใหมในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ของปลาวัยออนในแนวปะการัง ทําใหทราบถึงแหลงวางไข และแหลงอนุบาล
ตัวออนของปลาในแนวปะการัง ผลของการวิจัยยังสามารถใชในการคาดการณการเปลี่ยนแปลงสภาพแนวปะการังที่มีตอความ
อุดมสมบูรณของปลา และปลาวัยออนในกรณีที่แนวปะการังบริเวณนี้ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาในดานตางๆ ในระยะตอไป
ผลการวิจัยเบื้องตน พบวา ปลาวัยออนที่สามารถจําแนกชนิดได 16 ครอบครัว โดยมีปลาวัยออนใน ครอบครัว Engraulidae
ครอบครัว Gobiidae และครอบครัว Clupeidae เปนกลุมเดน ความหนาแนนของปลาวัยออนแตกตางกันในเวลากลางวันและ
กลางคืน และพบปริมาณปลาวัยออนรวมทุกครอบครัวสูงสุดในเดือนตุลาคม
Identification and Distribution of Coral Reef Fish Larbae at Khangkhao Island,
Chonburi Province
N. Somkleeb1 (Graduate student), N. Paphavasit1,2 (Thesis advisor), A. Termvidchakorn3 (Thesis Co-advisor)
Department of Marine Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330
2
Aquatic Resource Research Institute, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330
3
Department of Fisheries, Chatuchak, Bangkok 10900

1

The coral reef ecosystem is one of the most productive and diverse ecosystems. Coral reefs
maintain greatest diversity of species of all marine communities. Among these, reef fish are the
most diverse in the world’s oceans. Coral reefs serve as feeding, refuge, spawning and nursing
grounds for these fishes. Two important phases in the life history of these fishes are the pelagic
larval phase and the permanent resident phase on the reef. The pelagic larval phase is one of the
major factors determining the recruitment processes of these fishes. It is important to investigate the
species composition, distribution and sources of these larval fishes in the reefs. At present, the study
of larval fishes in the coral reefs in Thailand is limited. Our investigation of the coral reef fish
community at Khangkhao Island, Chon Buri Province, revealed a total of 72 species of fishes. It is
expected that the results from this research will contribute to the knowledge on the taxonomy and
ecology of coral reef fish larvae. It willalso provide baseline information for the management of
thecoral reefs in this area needed toreduce impacts from human activities and sustain fishery
resources. Preliminary results reveal a total of 16 families of fish larvae. Fish larvae in the family
Engrulidae, Gobiidae and Clupeidae were the dominant fish larvae. Density differed between day
and night samples. The highest density of fish larvae was recorded in October.
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การศึกษาโครโมโซมและเรณูของพรรณไมเผา Crotalarieae และ Indigofereae (Papilionoideae)
ในอุทยานแหงชาติภูพาน
เนตรดาว เพียกแกว (นักศึกษา), ประนอม จันทรโณทัย (อาจารยทปี่ รึกษา), ปยะดา ธีระกุลพิศทุ ธิ์ (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

ศึกษาพืชเผา Crotalarieae และ Indigofereae ในเขตอุทยานแหงชาติภูพาน ระหวางเดือนธันวาคม 2543 ถึงเดือนธันวาคม
2544 โดยศึกษาตัวอยางพรรณไมแหง และตัวอยางพรรณไมจากภาคสนาม ตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร และบรรยายลักษณะพืช
พบพืชเผา Crotalarieae 1 สกุล คือ สกุล Crotalaria 16 ชนิด และเผา Indigofereae 1 สกุล คือ สกุล Indigofera 7 ชนิด ศึกษา
จํานวนโครโมโซมจากเซลลไมโครสปอโรไซต ของพืชสกุล Crotalaria 15 ชนิด และพืชสกุล Indigofera 2 ชนิด พบวา พืชสกุล
Crotalaria ทุกชนิด มีจํานวนโครโมโซมเปน 2n=16 ยกเวน C. ferruginea มีจํานวนโครโมโซมเปน 2n=48 สวน I. cassioides
มีจํานวนโครโมโซมเปน 2n=16 และ I. spicata มีจํานวนโครโมโซมเปน 2n=14 ศึกษาจํานวนโครโมโซมจากเซลลปลายรากของ
พืช 1 ชนิด คือ I. galegoides มีจํานวนโครโมโซมเปน 2n=24 สามารถนําจํานวนโครโมโซมมาใชในการจําแนกพืชสกุล
Indigofera ได สวนพืชสกุล Crotalaria โดยสวนใหญไมสามารถใชจํานวนโครโมโซมมาชวยในการจําแนก ยกเวน
C. ferruginea ที่มีจํานวนโครโมโซมตางจากพืชชนิดอื่น การศึกษาครั้งนี้ เปนการรายงานจํานวนโครโมโซมครั้งแรก
ในประเทศไทย ของพืช 10 แทกซา เรณูของพืชสกุล Crotalaria และ Indigofera มีลักษณะเปนเรณูเดี่ยว มีขั้วแบบ isopolar
สมมาตรรัศมี เปนเรณูแบบ tricolporate สามารถแบงกลุมของเรณูได โดยใชขนาด รูปราง และรูปรางในแนวขั้ว
A Chromosomal and Pollen Study of the Tribes Crotalarieae and Indigofereae
(Papilionoideae) in Phu Phan National Park
N. Piakkaew (Graduate Student), P. Chantaranothai (Thesis Advisor), P. Theerakulpisut (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

A study of the tribes Crotalarieae and Idigofereae in Phu Phan National Park was carried out
between December 2000 and December 2001. Dried and living specimens were studied. Sixteen
species of Crotalaria in the tribe Crotalarieae and seven species of Indigofera in the tribe
Indigofereae were enumerated. The meiotic chromosome numbers of 15 Crotalaria species and 2
Indigofera species were determined. All Crotalaria species have 2n=16 except for C.
ferruginea.which has 2n=48. I. cassioides has 2n=16 while I. spicata has 2n=14. The mitotic
chromosome number of I. galegoides was determined as 2n=24. Indigofera species can be identified
by chromosome number, but the chromosome numbers of most Crotalaria species do not provide
sufficient evidence for species identification. Count for 10 taxa are recorded in Thailand for the first
time. The pollen grains of Crotalaria and Indigofera are monads and isopolar,have radial symmetry
and are tricolporate. The grain features can be used to group the plants based on shape, size and
Amb types.
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ความหลากชนิดของแมลงชีปะขาววงศ Heptageniidae ในลําธารหวยหญาเครือ
และหวยพรมแลง อุทยานแหงชาติน้ําหนาว
บุญเสฐียร บุญสูง1 (นักศึกษา), นฤมล แสงประดับ1 (อาจารยที่ปรึกษา), สุพัตรา เดวิสัน 2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002
2
ภาควิชาวาริชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112

ศึกษาความหลากชนิดของแมลงชีปะขาว วงศ Heptageniidae ในลําธารหวยหญาเครือและหวยพรมแลง อุทยานแหงชาติ
น้ําหนาว โดยทําการเก็บตัวอยางตัวออนและตัวเต็มวัย ดวยวิธีเชิงคุณภาพเดือนละครั้งระหวาง เดือนกันยายน 2542 ถึงเดือน
ธันวาคม 2543 พบตัวออนแมลงชีปะขาว วงศ 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 พบวา ตัวออนและตัวเต็มวัยของ Cinygmina sp. 1 มีความชุกชุมมากที่สุด รองลงมา คือ Thalerosphyrus
sp. ไดบรรยายลักษณะ และรวบรวมขอมูลดานสัณฐานวิทยาภายนอกของตัวออน ตัวเต็มวัย และไขของแมลงชีปะขาวทั้ง 5
ชนิดไว ลักษณะนิเวศวิทยาบางประการของแมลงชีปะขาววงศนี้ พบวา ตัวออนสวนมากอาศัยอยูบริเวณแหลงน้ําไหล ที่พื้น
อาศัยเปนกอนหินคละกัน ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการกระจายตัวของตัวออน คือ ลักษณะพื้นอาศัย และความเร็วกระแสน้ํา
ชีวประวัติของแมลงชีปะขาว Cinygmina sp. 1 อาจมีแนวโนมเปนแบบ non-seasonal multivoltine และผลจากการวิเคราะห
ทางเดินอาหาร พบวา ตัวออนบริโภคอาหารแบบไมเลือก โดยบริโภคเศษซากสารอินทรีย และไดอะตอมเปนสวนใหญ จัดเปน
กลุมที่มีลักษณะการไดอาหาร โดยวิธีการขูดกินอาหารที่เกาะอยูตามพื้นอาศัย
Species Diversity of Heptageniid Mayflies (Ephemeroptera: Heptageniidae)
in Yakruae and Phromlaeng Streams, Nam Nao National Park
B. Boonsoong1 (Graduate Student), N. Sangpradub1 (Thesis Advisor), S. Davison2 (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, was 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 in Cinygmina sp.2. The morphology of the nymphs and adults are described and illustrated.
Heptageniid mayfly larvae occupied fast-flowing areas with cobble/pebble/gravel substrates.
Distributions of nymphs depended on substrate types and water current. Cinygmina sp.1 tended to
be a non-seasonal multivoltine species. Based on gut analyses, Cinygmina sp. 1 nymphs are nonselective generalists they fed mainly on detritus and diatoms and, so, would be categorized as
scrapers.
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ความหลากหลายของสาหรายในดินบริเวณปาสมบูรณ ปาทีถ่ ูกรบกวน
ในเขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง และปาสงวนใกลเคียง
เบญจวรรณ แกวเดิม (นักศึกษา), พิมพรรณ ตันสกุล (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112

ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสภาพแวดลอมกับความหลากหลายของสาหรายในดิน ในปาสมบูรณและปาที่ถูกรบกวน
ในเขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง และปาสงวนใกลเคียง เก็บตัวอยางในฤดูรอนและฤดูฝน ในเดือนพฤษภาคม และเดือน
ตุลาคม 2542 ศึกษาปริมาณสาหรายดวยวิธี dilution method ใชอาหารเลี้ยงสาหราย NSIII และ BG11 เพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ
25 ๐C และอุณหภูมิหอง พบสาหรายทั้งหมด 29 สกุล จัดอยูใน 4 ดิวิชั่น ไดแก Cyanophyta, Chlorophyta, Euglenophyta
และ Bacillariophyta ปาสมบูรณพบสาหราย 23 สกุล ปาที่ถูกรบกวน 20 สกุล และปาสงวน 18 สกุล สาหรายที่พบปริมาณมาก
คือ สาหรายในดิวิชั่น Cyanophyta สาหรายในดินที่เพาะเลี้ยงในแตละสภาวะไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P>0.05) เมื่อศึกษาความแตกตางของสาหรายในดินจากทั้ง 3 ปา และทั้ง 2 ฤดูกาลโดยใช multivariated analysis of variance
(MANOVA) พบวา สาหรายในดินจากทั้ง 3 ปา และทั้ง 2 ฤดูกาลไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)
การวิเคราะห detrend correspondence analysis (DCA) ไมมีการแบงกลุมอยางชัดเจนของปาและฤดูกาลที่ทําการศึกษา
วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสภาพแวดลอมกับสาหราย ดวยวิธี canonical correspondence analysis (CCA) พบวา
pH อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน ไนโตรเจนทั้งหมด ปริมาณแคลเซียม แมกนีเซียม และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยน
ได ความจุความชื้นในดิน ความเขมแสง และอุณหภูมิของดินมีผลตอสาหรายในดิน จากการศึกษาแยกสาหรายเปนชนิดเดี่ยว
ได 19 ชนิด เปนสาหรายในดิวิชั่น Cyanophyta 9 ชนิด Chlorophyta 9 ชนิด และ Bacillariophyta 1 ชนิด เก็บรักษาสาหรายที่
แยกเปนชนิดเดี่ยวไวที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Diversity of Soil Algae in Undisturbed and Disturbed Forests at
Ton Nga Chang Wildlife Sanctuary and Reserved Forests
B. Keawderm (Graduate Student), P. Tansakul (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai District, Songkhla 90112

The species diversity of soil algae and its relationships with environmental varieables were studied
in undisturbed and disturbed forests at Ton NgaChang Wildlife Sanctuary and nearby reserved
forests. Soil samples were collected in both the dry and rainy seasons, in May and October 1999,
respectively. Soil algal density was estimated by the dilution-culture method, using NSIII and BG11
medium. The cultures were incubated at 25 οC and room temperature. 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 were from the division Cyanophyta. Soil algae from each cultural condition were not
significantly different (P>0.05). Comparison of soil algae from 3 sites and 2 seasons were analyzed
using mutivariate analysis of variance (MANOVA). The results indicated no significant difference
between sites and seasons. A detrend correspondence analysis (DCA) ordination of sites and
seasons revealed no distinct clusters. Environmental variables were related to the species
composition of soil algae by means of canonical correspondence analysis (CCA). Factors that
showed a signifiicant relationship with the soil algae were pH, organic matter, available P, total N,
exchangeable K, Ca and Mg, moisture content, light intensity and soil temperature. Nineteen
species of isolated soil algae were identified as 9 species of Cyanophyta, 9 species of Chlorophyta
and a species of Bacillariophyta. Unialgal cultures have been deposited in the culture collection,
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University.
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อนุกรมวิธานของหอยกาบน้ําจืดวงศ Amblemidae ในลุมน้ํามูล
ประทุม คํานาค (นักศึกษา), อุทัยวรรณ โกวิทวที (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การรวบรวมและจําแนกหอยกาบน้ําจืดวงศ Amblemidae ตามระบบอนุกรมวิธาน จัดทํารูปวิธาน พรอมทั้งเขียนคําบรรยาย
ลักษณะ โดยทําการเก็บตัวอยางในลุมน้ํามูล 33 สถานี ตั้งแตเดือน กรกฎาคม 2542 ถึงเดือนเมษายน 2543 จากการศึกษาพบ
หอยกาบน้ําจืดวงศนี้ 4 วงศยอย คือ Pseudodontinae, Hyriopsinae, Parreysiinae และ Rectidentinae 10 สกุล 15 สปชีส 14
สปชีสยอย ดังนี้ Pilsbryoconcha lemeslei, P. exilis exilis, P. exilis compressa, Pseudodon mouhoti, P. inoscularis,
P. inoscularis callifer, P. inoscularis cumingi, P. inoscularis new subspecies, P. cambodjensis cambodjensis,
P. cambodjensis tenerrimus, P. vondembuschianus ellipticus, P. moscukris confrgi, Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus,
Chamberlainia hainesiana, Scabies crispata, S. phaselus, S. nucleus, Indonaia sp., I. pilata, Physunio sp., P. eximius,
P. micropterus, P. cambodiensis, P. modelli, Ensidens ingallsianus ingallsianus, Uniandra contradens tumidular,
Trapezoideus exolescens exolescens, T. exolescens comptus และ T. exolescens pallegoixi. โดย P. moscukris confrgi
เปนสปชีสที่พบในประเทศไทยครั้งแรก (new record) P. inoscularis new subspecies? มีรูปแบบสัณฐานวิทยาของเปลือก ที่มี
แนวโนมจะเปนสปชีสยอยใหม (new subspecies) คุณสมบัติทางฟสิกสและเคมีของน้ําบริเวณแหลงที่อยูของหอยกาบน้ําจืด มี
ชวงอุณหภูมิของน้ํา 25.0-31.6 °C ความเร็วของกระแสน้ํา 0.0-1.0 เมตร/วินาที ความลึก 0.8-2.0 เมตร ความโปรงแสง 10.0170.0 เซนติเมตร ความขุน 22.5-133.0 FTU. ความเปนกรดเปนดาง 6.8-7.7 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา 1.2-7.8
มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร ความเป น ด า ง 9.0-61.5 คาร บ อนไดออกไซด อิ ส ระ 0.0-14.3 มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร ความกระด า ง 8.0-179.2
แอมโมเนีย 0.0-0.8 มิลลิกรัม/ลิตร ฟอสเฟต 0.0-0.5 มิลลิกรัม/ลิตร ซิลิกา 0.0-7.6 มิลลิกรัม/ลิตร และแคลเซียม 5.0-120.0
มิลลิกรัม/ลิตร เนื้อดินบริเวณแหลงที่อยูของหอยกาบน้ําจืด สวนใหญเปนดินทราย (sand) รองลงมาเปนดินรวนปนทราย
(sandy loam) ดินทรายปนรวน (loamy sand) ดินรวนเหนียวปนทราย (sandy clay loam) ดินรวนปนเหนียว (clay loam) และ
ดินรวน (loam) ตามลําดับ
Taxonomy of Freshwater Amblemid Mussels in the Mun River Basin
P. Khamnakha (Graduate Student), U. Kovitvadhi (Thesis Advisior)
Department of Zoology, Faculty of Science, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

Freshwater amblemid mussels from 33 sites of the Mun River Basin were collected and identified
from July, 1999 to March, 2000. Each species was described and dichotomous keys were
constructed. Four subfamilies were determined, i.e., Pseudodontinae, Hyriopsinae, Parreysiinae,
Rectidentinae. Ten genera, 15 species and 14 subspecies were found as follows: Pilsbryoconcha
lemeslei, P. exilis exilis, P. exilis compressa, Pseudodon mouhoti, P. inoscularis, P. inoscularis
callifer, P. inoscularis cumingi, P. inoscularis new subspecies?, P. cambodjensis cambodjensis, P.
cambodjensis tenerrimus, P. vondembuschianus ellipticus, P. moscukris confrgi, Hyriopsis
(Hyriopsis) bialatus, Chamberlainia hainesiana, Scabies crispata, S. phaselus, S. nucleus, Indonaia
sp., I. pilata, Physunio sp., P. eximius, P. micropterus, P. cambodiensis, P. modelli, Ensidens
ingallsianus ingallsianus, Uniandra contradens tumidular, Trapezoideus exolescens exolescens, T.
exolescens comptus and T. exolescens pallegoixi. P. moscukris confrgi is reported as a new record
for Thailand. One morphotype of P. inoscularis which is thought to be a new subspecies was found.
Ranges of physico-chemical parameters in the mussel habitat were water temperature 25.0-31.6 °C,
water velocity 0.0-1.0 m/s, water depth 0.8-2.0 m, transparency 10.0-170.0 cm, turbidity 22.5-133.0
FTU., pH 6.8-7.7, dissolved oxygen 1.2-7.8 mg/l, alkalinity 9.0-61.5 mg/l, free carbon dioxide 0.714.3 mg/l, hardness 8.0-179.2 mg/l, ammonia 0.0-0.8 mg/l, phosphate 0.0-0.5 mg/l, silica 0.0-7.6
mg/l and calcium 5.0-120.0 mg/l. The major soil textures of the mussel habitat were sand, loamy
sand, sandy clay loam, clay loam and loam.
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ความหลากชนิดของแมลงสโตนฟลาย (Plecoptera) ในลําธารหวยหญาเครือ
และหวยพรมแลง อุทยานแหงชาติน้ําหนาว
ประทุม ฉายเสมแสง (นักศึกษา), นฤมล แสงประดับ (อาจารยที่ปรึกษา), ชุติมา หาญจวณิช (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

การศึกษาความหลากชนิดของแมลงสโตนฟลาย ในลําธารหวยหญาเครือและหวยพรมแลง อุทยานแหงชาติน้ําหนาว โดยเก็บ
ตัวอยางตัวออนและตัวเต็มวัยดวยวิธีเชิงคุณภาพ เดือนละครั้ง ระหวางเดือนเมษายน 2544 ถึงเดือนมิถุนายน 2545 พบตัวออน
แมลงสโตนฟลายทั้งหมด 4 วงศ 10 สกุล ไดแก วงศ Perlidae พบทั้งหมด 4 สกุล คือ Neoperla, Etrocorema, Phanoperla
และ Tetropina วงศ Nemouridae พบ 4 สกุล คือ Amphinemura, Nemoura, Indonemoura และ Sphaeronemoura วงศ
Leuctridae และ Perlodidae พบเพียง 1 สกุล เทานั้น ในแตละวงศ คือ Rhopalopsole และ Isoperla ตามลําดับ ตัวเต็มวัยพบ
ทั้งหมด 3 วงศ 4 สกุล 8 ชนิด ไดแก Neoperla mnong Stark, Neoperla cavaleriei (Navas), Neoperla gordonae Stark,
Neoperla sp., Etrocorema nigrogeniculatum (Enderlein), Indonemoura sp., Amphinemura sp. และ Rhopalopsole sp.
ในการศึกษาครั้งนี้ พบตัวออนและตัวเต็มวัยสกุล Neoperla มีความชุกชุมมากที่สุด รองลงมาคือ สกุล Amphinemura ไดนําตัว
ออนมาเลี้ยงใหเจริญเปนตัวเต็มวัย เพื่อยืนยันชนิดของตัวออนและใชในการระบุชนิดไดทั้งหมด 3 ชนิด คือ Neoperla mnong
Stark, Etrocorema nigrogeniculatum (Enderlein) และ Amphinemura sp. ลักษณะนิเวศวิทยาบางประการ พบวา แหลงที่อยู
อาศัยยอยของตัวออนสวนใหญอาศัยอยูบริเวณแหลงน้ําไหลแแรงที่มีการสะสมของใบไม
Species Diversity of Plecoptera in Yakruae and Phromlaeng Streams,
Nam Nao National Park
P. Chaisamsaeng (Graduate Student), N. Sangpradub (Thesis Advisor), C. Hanjavanit (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Khonkaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

Qualitative sampling of Stoneflies (Plecopera) from two streams at Nam Nao National Park,
Thailand, were conducted monthly from April 2001 to June 2002. Four families and ten genera of
Plecopteran larvae were found. They consisted of: i) Perlidae-Neoperla, Etrocorema, Phanoperla
and Tetropina; ii) Nemouridae-Amphinemua, Nemoura, Indonemoura and Sphaeronemoura; iii)
Leuctridae- Rhopalopsole; and iv) Perlodidae-Isoperla. Eight species and four genera of the adult
stage were present: Neoperla mnong Stark, Neoperla cavaleriei (Navas), Neoperla gordonae Stark,
Neoperla sp., Etrocorema nigrogeniculatum (Enderlein), Amphinemura sp., Indonemoura sp. and
Rhopalopsole sp. Both nymphal and adult stages of Neoperla sp. and Amphinemura sp. were
abundant in both streams. The association of nymphal with adult stage by rearing nymphs in the
laboratory was successful for Neoperla mnong Stark, Etrocorema nigrogeniculatum (Enderlein) and
Amphinemura sp. Most stonefly nymphs occupied fast-flowing reaches of streams with deposited
leaves.
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การตอบสนองทางสรีรวิทยาของปลิงทะเลตอการเปลี่ยนแปลงความเค็มและองคประกอบตะกอน
ปราณี วัฒนาวรสกุล (นักศึกษา), ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์ (อาจารยทปี่ รึกษา), เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Holothuria leucospilota และ H. atra เปนปลิงทะเลชนิดที่พบไดมาก ทั้งทะเลฝงอาวไทย และทะเลอันดามัน มีแหลงที่อยู
รวมกันคือ บริเวณแนวปะการัง หาดทราย และหาดหิน บทบาทที่สําคัญของปลิงทะเลในสายใยอาหาร คือ เปนผูยอยสลาย การ
กระจายของชนิดปลิงทะเลขึ้นอยูกับลักษณะของสภาพแวดลอม เชน ความเค็ม ลักษณะพื้น และความอุดมสมบูรณของอาหาร
นอกจากนี้สรีรวิทยา นิเวศวิทยาของปลิงทะเลยังเปนปจจัยที่จํากัดตอการกระจายของชนิดปลิงทะเลดวย ปจจุบันปลิงทะเลใน
ธรรมชาติมีปริมาณลดลงเปนจํานวนมาก สาเหตุเนื่องจากมีการทําประมงปลิงทะเลมากขึ้น จากการสํารวจสภาพแวดลอมทาง
ทะเลบริเวณอาวไทยตอนบน พบวามีการเปลี่ยนแปลงระดับความเค็มของน้ําทะเลอยูในชวงกวาง และมีการสะสมของตะกอน
ขนาดเล็กเพิ่มสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมดังกลาว อาจมีผลกอใหเกิดสภาวะเครียดตอการดํารงชีวิตของปลิงทะเล
เนื่องจากสัตวตองมีการปรับตัวทางสรีรวิทยา เพื่อดํารงชีวิตอยูในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ผลกระทบในระยะยาว
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความหนาแนน ความหลากหลาย และการกระจายของชนิด
ปลิงทะเลได จากผลการศึกษาเบื้องตน พบวา H. atra แสดงแนวโนมที่มีขีดจํากัดของการปรับตัวทางสรีรวิทยา ตอการ
เปลี่ยนแปลงความเค็ม และองคประกอบตะกอนเมื่อเทียบกับ H. leucospilota ปลิงทะเลทั้งสองชนิดมีการตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงความเค็มมากกวาการเปลี่ยนแปลงองคประกอบตะกอน ซึ่งสอดคลองกับการสํารวจการกระจายของปลิงทะเลทั้ง
สองชนิด พบวา H. leucospilota มีการกระจายตัวในแหลงที่อยูอาศัยตางกันไดมากกวา H. atra
Physiological Responses of Holothurians to Changes
in Salinity and Sediment Composition
P. Watthanaworasakul (Graduate Student), N. Paphavasit (Thesis Advisor),
P. Jarabhand (Thesis Co-advisor)
Department of Marine Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Patumwan, Bangkok 10330

Holothuria leucospilota and H. atra are the two most dominant holothurians of coral reefs, sandy
beaches and rocky shores of both the Gulf of Thailand and Andaman coastlines. The functional
roles of these holothurians in marine food webs are as decomposers. Two important factors
governing the distribution of these holothurians are environmental factors, such as salinity, the
substrate and the availability of food. The physioecology of these holothurians is another factor
determining their distribution. Like most echinoderms, these holothurians are stenohaline and
osmoconformer species. Salinity change due to environmental change would affect the
physiological condition of these animals. At present, the population of these holothurians are
declining due to overfishing. Environmental changes in the Upper Gulf of Thailand are reflected by
the wide fluctuations in salinity and the increase in sedimentation, in particular, in silt fractions.
These two changes induce environmental stresses on these holothurians. In the long term, these
stresses would affect the abundance, diversity and distribution of those holothurians with low
physiological tolerances. Preliminary results indicate that H. atra has lower physiological tolerances
to changes in salinity and sediment composition than H. leucospilota. Changes in salinity showed
more pronounced effects on holothurians than did sediment composition. This corresponded to the
distribution of these holothurians with H. leucospilota having a wider distribution than H.atra.
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การศึกษาสัณฐานวิทยาละอองเรณูของพรรณไมน้ําในทะเลนอย จังหวัดพัทลุง
ปริญญา สุกแกวมณี 1(นักศึกษา), ชอทิพย ปุรินทวรกุล 2(อาจารยทปี่ รึกษา), ประนอม จันทรโณทัย 3(อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84100
2
ภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (หาดใหญ) อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
3
ภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

จากการสํารวจพรรณไมน้ําในทะเลนอย จังหวัดพัทลุง ระหวางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541 ถึง เมษายน 2543 พบพรรณไม 63
ชนิด เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 28 ชนิด และพืชใบเลี้ยงคู 35 ชนิด ทําการศึกษาและวิเคราะหละอองเรณูโดยวิธีอะซีโตไลซีส และใช
กลองจุลทรรศนแบบใชแสง และกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด ศึกษาสัณฐานวิทยา บรรยาย และบันทึกภาพ พบ
ละอองเรณูแบบเม็ดเดี่ยว ยกเวน ตนธูปฤาษี (Typha angustifolia L.) ที่เรียงสี่เม็ด ละอองเรณูที่พบเปนแบบ inaperturate หรือ
aperturate มีลวดลายผนังชั้นนอก เปนแบบ baculate, echinate, foveolate, granulate, psilate, perforate, reticulate, striate
หรือ verrucate จํานวนของชองเปดและรูปแบบลวดลายของผนังชั้นนอก มีลักษณะเฉพาะขึ้นกับ ชนิด สกุลและ วงศของพืช
Pollen Morphology of Plants at Thale Noi, Changwat Phatthalung
P. Sukkaewmanee1 (Graduate Student), C. Purintavaragul 2 (Thesis Advisor),
P. Chantaranothai 3 (Thesis Co-advisor)
1
Department of Biology, Faculty of Science and Technology, Rajabhat Surathanee,
Muang District, Suratanee 84100
2
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai District, Songkhla 90110
3
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

A pollen morphological study of plants at Thale Noi, Changwat Phatthalung, was conducted from
May 1998 to April 2000. Sixty-three species were collected, including 28 species of monocots and
35 species of dicots. Pollen morphological studies were analysed using the acetolysis method and
were examined by light and scanning electron microscopy. Pollen morphology was characterized,
described and photographed. Pollen grains were generally monads, except for Typha angustifolia L.
which had tetrad pollen grains. Pollen was either inaperturate or aperturate, with a baculate,
echinate, foveolate, granulate, psilate, perforate, reticulate, rugulate, striate or verrucate exine
surface. The number of apertures and the pattern of exine ornamentation are peculiar to species,
genera and families.
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การแพรกระจายของไรน้ํานางฟาและแพลงกตอนสัตวในแหลงน้ําชั่วคราว
ในเขตจังหวัดสกลนคร และ นครพนม
ปริญดา ตั้งปญญาพร (นักศึกษา), ละออศรี เสนาะเมือง (อาจารยทปี่ รึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

การศึกษาการแพรกระจายของไรน้ํานางฟา ในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนม โดยเก็บตัวอยางจากแหลงน้ําจืดที่มีน้ําขัง
ชั่วคราว ระหวางเดือนพฤษภาคม 2542 ถึงเดือนพฤษภาคม 2545 โดยใชสวิงตาถี่และถุงลากแพลงกตอนขนาดตา 60 ไมครอน
สํารวจพบแหลงอาศัยของไรน้ํานางฟา ในเขตจังหวัดสกลนคร 85 แหลง ในเขตจังหวัดนครพนม 60 แหลง พบไรน้ํานางฟา
เพียงชนิดเดียว คือ ไรน้ํานางฟาสิรินธร (Streptocephalus sirindhornae Sanoamuang, Murugan, Weekers & Dumont,
2000) จากการจําแนกชนิดแพลงกตอนสัตวที่อาศัยอยูรวมกับไรน้ํานางฟา พบโคพีพอด กลุมคาลานอยด 7 สกุล 16 ชนิด
ไซโคลพอยด 2 สกุล 5 ชนิด คลาโดเซอรา 12 สกุล 18 ชนิด และโรติเฟอร 11 สกุล 28 ชนิด เปนโคพีพอดชนิดใหมของโลก 1
ชนิด คือ Heliodiaptomus phuthaiorum Sanoamuang & Tungpunyaporn ซึ่งพบเฉพาะในเขตจังหวัดนครพนมเทานั้น แพ
ลงกตอนสัตวที่พบแพรกระจายมาก เรียงตามความถี่ที่พบคือ Moina micrura (King, 1853) (รอยละ 78.33 ของแหลงน้ําที่เก็บ
ตัวอยาง), Neodiaptomus blachei Brehm, 1933 (รอยละ 54.48 ของแหลงน้ําที่เก็บตัวอยาง), N. songkramensis
Sanoamuang & Athibai (รอยละ 54.48 ของแหลงน้ําที่เก็บตัวอยาง) และ Lecane leontina (Turner, 1892) (รอยละ 35 ของ
แหลงน้ําที่เก็บตัวอยาง)
Distribution of Fairy Shrimps and Zooplankton in Temporary Waters
in Sakon Nakon 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 distribution of fairy shrimps and associated zooplankton in Sakon Nakon and Nakon Phanom
Provinces was investigated from May 1999 to May 2002. Eighty-five localities with fairy shrimps
were found in Sakon Nakon, whereas 60 localities were found in Nakon Phanom. Only one species
(Streptocephalus sirindhornae Sanoamuang, Murugan, Weekers & Dumont, 2000) of fairy shrimp
was identified in both provinces. Sixteen species of calanoid copepods, 5 species of cyclopoid
copepods, 18 species of cladocerans and 28 species of rotifers were recorded from the samples
examined. Of the calanoid copepods that were recorded, Heliodiaptomus phuthaiorum Sanoamuang
& Tungpunyaporn is new to science and it has been found in Nakon Phanom only. Species
frequently encountered were: Moina micrura (King, 1853) with 78.33% of the sampled localities;
Neodiaptomus blachei Brehm, 1933 and N. songkramensis Sanoamuang & Athibai, with 54.48% of
the sampled localities; and Lecane leontina (Turner, 1892), with 35% of the sampled localities.
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การใชถิ่นที่อาศัยและเหยื่อของเสือโครงในเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรตะวันออก
ปรีชา พรมมะกุล (นักศึกษา), นริศ ภูมิภาคพันธ (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ 10900

เสือโครงเปนสัตวผูลาที่ใหญที่สุด ในกลุมสัตวผูลาในวงศแมว (Family Felidae) ทั้ง 9 ชนิด ที่มีอยูในประเทศไทย ซึ่งมีบทบาท
ในการควบคุมสัตวอื่นๆ ที่เปนเหยื่อในระบบนิเวศน จัดเปน Keystone ในระบบนิเวศนั้น แสดงถึงความสมบูรณของพื้นที่นั้น
เพราะเสือโครงตองการถิ่นหากิน หลบภัย และอาหารที่เพียงพอ ตอการดํารงคชีวิตไดอยางปกติสุข จึงจําเปนตองใชพื้นที่อาศัย
ที่กวาง และอาหารสมบูรณพอ ปจจุบันสภาพนิเวศดังกลาวของไทยเหลืออยูไมกี่แหงเทานั้น เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญ
นเรศวรตะวันออกเปนสวนหนึ่งของผืนปาตะวันตกที่มีความสมบูรณของระบบนิเวศ มีลักษณะกวางขวางติดตอกันทั้งพันธุพืช
และสัตวปาอาศัยอยูหลากหลาย ดวยเหตุนี้การศึกษาการใชถิ่นที่อาศัยและเหยื่อของเสือโครงในเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญ
นเรศวรตะวันออก โดยการเลือกใชสภาพที่อยูอาศัย แหลงหากิน หลบภัย และศึกษาการเลือกใชชนิดอาหารที่มีอยูในพื้นที่
ศึกษานี้ โดยการเดินสํารวจในพื้นที่ศึกษาดูรองรอยของเสือโครงและเหยื่อที่ปรากฏ เชน รอยตีน รอยคุย มูล รอยขูดตนไม
ปสสาวะ และตั้งกลองอัตโนมัติดักถายภาพ และศึกษาชนิดอาหารในหองปฏิบัติการ จากกองมูลเสือโครงที่เก็บจากภาคสนาม
จากการเดินสํารวจในพื้นที่ศึกษา พบวา เสือโครงมักอาศัยบริเวณที่ราบใกลแหลงน้ํามากกวาเขาชัน และสภาพปาโลง เชน
ทุงหญา ไรราง รอยตอของปามากกวาปาดิบ โครงการไดดําเนินการในภาคสนามมาแลวประมาณ 60 เปอรเซ็นต ซึ่งเริ่มตั้งแต
สิงหาคม 2544 แตยังขาดขอมูล จากหองปฏิบัติการที่อยูระหวางดําเนินการ
Habitat Utilization and Prey of the Tiger in Tung Yai Naresaun
East Wildlife Sanctuary
P. Prommakul (Graduate Student), N. Bhumpakphan (Thesis Advisor)
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkhen, Bangkok 10900

The tiger is the largest of 9 Felidae species in Thailand and is regarded as a keystone species for
ecosystems. The presence of tigers indicates a healthy ecosystem because each tiger needs a large
home-range with a variety of habitats for its survival. Presently, habitats suitable for tigers are
becoming scarce in Thailand. One of the remaining areas is located in Tung Yai Naresaun East
Wildlife Sanctuary, which is part of the Western Forest Complex. The Western Forest Complex is
one of the most important natural resources of Thailand and consists of fertile ecosystems with a
high bio-diversity. Therefore, for this project we selected Tung Yai Naresaun East WS to study
habitat selection and prey species of the tiger. The survey method consists of recording indirect
signs of the tiger and its prey, such as tracks, scraps and prey sites, and feces, as well as setting up
camera traps. Tiger feces will be collected and analyzed in a laboratory to determine prey species.
Group surveys indicated that tigers prefer lowlands near water bodies below steep mountain slopes
and open forest, grassland, secondary growth and ecotones above evergreen forest. Over 60 % of
the fieldwork has been carried out and analysis of data is in progress. The project will be concluded
in the near future.
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การศึกษาอนุกรมวิธานของไมพุม ไมลมลุก และไมเลื้อยในเขต
อุทยานแหงชาติปางสีดา จังหวัดสระแกว
ปวีณา ใจกระเสน (นักศึกษา), ตอศักดิ์ สีลานันท (อาจารยที่ปรึกษา), บุศบรรณ ณ สงขลา (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การศึกษาอนุกรมวิธานของไมพุม ไมลมลุก และไมเลื้อยในเขตอุทยานแหงชาติปางสีดา จังหวัดสระแกว ไดดําเนินการระหวาง
เดือนกรกฎาคม 2544 ถึงเดือนมิถุนายน 2545 ใน 3 เสนทางศึกษา คือ เสนทางหลักจากที่ทําการอุทยานถึงจุดชมวิวกิโลเมตร
ที่ 25 เสนทางทุงหญาบุตาปอด และเสนทางน้ําตกปางสีดา-ผาตะเคียน เก็บตัวอยางพรรณไมไดทั้งสิ้น 152 หมายเลข จาก
การศึกษาเบื้องตนสามารถจัดจําแนกไดเปน 34 วงศ 64 สกุล 79 ชนิด วงศที่พบมากที่สุด คือ Fabaceae และ Orchidaceae
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวามีพืชที่คาดวาจะเปนชนิดที่พบครั้งแรกในประเทศไทย คือ Bermannia cf. steenisii Jonker ทั้งนี้
จะตองมีการศึกษาเอกสารเพิ่มเติมตอไป ขอสังเกตจากการศึกษาวิจัย พบวา มักพบพรรณไมมากบริเวณใกลแหลงน้ํา ซึ่ง
ชี้ใหเห็นวาน้ํานาจะเปนปจจัยสําคัญทางนิเวศตอการกระจายของพืชพันธุ
สวนปจจัยอื่นยังไมพบเดนชัดนักวามีผลตอการ
กระจายพันธุพืช ตัวอยางเชนจะพบพืชในวงศกลวยไมในทุกเสนทาง ทั้งในปาดิบแลงที่อยูสลับกับทุงหญา เสนทางน้ําตก และ
บริเวณลานหินที่เปดโลงไดรับแสงตลอดทั้งวัน ซึ่งบงชี้วาปจจัยแสงไมนามีผลตอการกระจายพันธุพืชวงศนี้
Taxonomy of Shrubs, Herbs and Climbers at Pang Si Da
National Park, Sra Kaew Province
P. Jaikrasane (Graduate Student), T. Seelanan (Thesis Advisor), B. Na Songkhla (Thesis Co-advisor)
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

A taxonomic study of shrubs, herbs, and climbers was carried out along 3 routes in Pang Si Da
National Park, Sra Kaew Province, from July 2001 to June 2002. The first route started at the park
office and ended at ca. 25 km. The second was the Bu Ta Pod grassland route and the third the Pang
Si Da-Pha Ta Kien waterfall route. A total of 152 specimens were collected. From the preliminary
study, I identified plants into 34 families, 64 genera and 79 species. Plants in the families Fabaceae
and Orchidaceae were the commonest plants. In this research, we expect to report a new record for
Thailand of Bermannia cf. steenisii Jonker. However, further study is needed; in particular more
investigation of the taxonomic literature. Our observations suggest that water may be the most
important factor determining the distribution of the plants of this study. For example, we found
plants in the family Orchidaceae along all routes in close proximity to the stream, yet with very
different light conditions. Thus, light may not be the main factor affecting the distribution of plants
in this family.
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ชนิดและปริมาณแพลงกตอนพืชในทอทางเดินอาหารและ
บริเวณที่พบหอยกาบน้ําจืด วงศ Amblemidae ในลุมแมน้ํามูล
ปวีณา ชีพพานิช (นักศึกษา), อุทัยวรรณ โกวิทวที (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาชนิดและปริมาณแพลงกตอนพืช ในทอทางเดินอาหาร และบริเวณที่พบหอยกาบน้ําจืด วงศ Amblemidae ตลอดลุม
น้ํามูล ทั้งสิ้น 33 สถานี พรอมทั้งศึกษาคุณสมบัติน้ําทางฟสิกสและเคมี ในบริเวณที่พบหอยกาบน้ําจืด พบหอยกาบน้ําจืด 23
ชนิด จํานวน 246 ตัว ผลการศึกษา พบวา ชนิดของแพลงกตอนพืชที่มีลักษณะสมบูรณ พบปริมาณมากในทอทางเดินอาหาร
และพบเกือบทุกตัวในหอยกาบน้ําจืดแตละชนิดมี 6 ชนิด คือ Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen, Crucigenia
crucifera (Wolle) Collins, Merismopedia minima Baek, Oocystis sp. 1, Scenedesmus quadricauda granulatus Hortob,
Trachelomonas varians (Lemmermann) Deflandre สวนแพลงกตอนพืชที่มีลักษณะไมสมบูรณมี 5 ชนิด คือ Aulacoseira
granulata (Ehrenberg) Simonsen, Pediastrum simplex (Meyen) Lemmermann, Peridinium sp. 2, Scenedesmus
quadricauda granulatus Hortob, Synedra ulna (Nitzsch) Ehrenberg แพลงกตอนพืชที่พบมีปริมาณมากที่สุด ในบริเวณที่พบ
หอยกาบน้ําจืด คือ Oscillatoria sp. 1 รองลงมาเปน Peridinium sp. 1, Spirulina platensis (Nordstedt), Synedra ulna
(Nitzsch) Ehrenberg และ unidentilied dinoflagellate ตามลําดับ คุณสมบัติของน้ําบริเวณแหลงอาศัยของหอยกาบน้ําจืดมี
อุณหภูมิของน้ํา 25.0-31.6 oC ความเร็วของกระแสน้ํา 0.0-1.0 เมตร/วินาที ความลึก 0.8-2.0 เมตร ความโปรงแสง 10.0-170.0
เซนติเมตรความขุน 22.5-133.0 FTU ความเปนกรดเปนดาง 6.8-7.7 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา 1.2-7.8 มิลลิกรัม/ลิตร
ความเปนดาง 9.0-61.5 มิลลิกรัม/ลิตร คารบอนไดออกไซดอิสระ 0.0-14.3 มิลลิกรัม/ลิตร ความกระดาง 8.0-179.2 มิลลิกรัม/
ลิตร แอมโมเนีย 0.0-0.8 มิลลิกรัม/ลิตร ฟอสเฟต 0.0-0.5 มิลลิกรัม/ลิตร ซิลิกา 0.0-7.6 มิลลิกรัม/ลิตร และแคลเซียม 5.0120.0 มิลลิกรัม/ลิตร
Species Composition and Abundance of Phytoplankton in the
Gastrointestinal Tract and Natural Habitat of Freshwater Mussels
in the Family Amblemidae in the Mun River Basin
P. Chaippanich (Graduate Student), U. Kovitvadhi (Thesis Advisor)
Department of Zoology, Faculty of Science, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

A study of the species composition and abundance of phytoplankton in the gastrointestinal tract
contents and in the habitat as well as of the physico-chemical properties of water in the habitat of
freshwater amblemid mussels was conducted in the Mun River Basin. There were 23 species (246
specimens). Six phytoplankton species in the gastrointestinal tract contents which were found in
almost all mussels were Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen, Crucigenia crucifera(Wolle)
Collins, Merismopedia minima Baek, Oocystis sp. 1, Scenedesmus quadricauda granulatus Hortob
and Trachelomonas varians (Lemmermann) Deflandre. Five incomplete genera were Aulacoseira
granulata (Ehrenberg) Simonsen, Pediastrumsimplex (Meyen) Lemmermann, Peridinium sp. 2,
Scenedesmus quadricauda granulatus Hortob and Synedra ulna (Nitzsch) Ehrenberg. Abundances
of the most common phytoplankton in the mussel habitat from high to low were Oscillatoria sp. 1,
Peridinium sp. 1, Spirulina platensis (Nordstedt), Synedra ulna (Nitzxch) Ehrenberg and an
unidentified dinoflagellate. Ranges of physico-chemical properties of water in the mussel habitat
were water temperature 25.0-31.6 oC, water velocity 0.0-1.0 m/s, water depth 0.8-2.0 m.,
transparency 10.0-170.0 cm., turbidity 22.5-133.0 FTU, pH 6.8-7.7, dissolved oxygen 1.2-7.8 mg/l,
alkalinity 9.0-61.5 mg/l, free carbon dioxide 0.7-14.3 mg/l, hardness 8.0-179.2 mg/l, ammonia 0.00.8 mg/l, phosphate 0.0-0.5 mg/l, silica 0.0-7.6 mg/l and calcium 5.0-120.0 mg/l.
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การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุล Argyreia Lour. ในประเทศไทย
ปวีณา ไตรเพิ่ม (นักศึกษา), ชุมพล คุณวาสี (อาจารยที่ปรึกษา), บุศบรรณ ณ สงขลา (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุล Argyreia Lour. ในประเทศไทย ซึ่งดําเนินการระหวางเดือนพฤษภาคม 2544 ถึงเดือน
มิถุนายน 2545 โดยเก็บตัวอยางสด และศึกษาตัวอยางพันธุไมแหงในพิพิธภัณฑพืชตางๆ จากการศึกษาเบื้องตนสามารถจัด
จําแนกได 23 ชนิด และจัดทําคําบรรยายลักษณะ วาดภาพลายเสนประกอบ พรอมทั้งขอมูลทางนิเวศวิทยาเบื้องตน ของแตละ
ชนิด งานวิจัยตามโครงการยังจะมีการเก็บตัวอยางตอไป จนถึงเดือนกุมภาพันธ 2546 ซึ่งคาดวาจะทําใหผลการศึกษาสมบูรณ
มากยิ่งขึ้น
Taxonomic Study of Argyreia Lour. in Thailand
P. Traiperm (Graduate Student), C. Khunwasi (Thesis Advisor), B. Na Songkhla (Thesis Co-advisor)
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

A preliminary taxonomic study of Argyreia Lour. in Thailand was carried out between May 2001
and June 2002. Based on freshly collected materials and dried specimens deposited in various
herbaria, 23 species have, so far, been determined. Descriptions of each species as well as line
drawings and basic ecological data have been provided. This project will be carried out through to
February 2003. Thus, more determined taxa and further information are expected.

บทคัดยอ : โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ 2545
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การสืบพันธุของปะการังออน Cladiella tuberosa Tixier-Durivault (Cnidaria: Anthozoa:
Alcyonacea) ในกลุมปะการังอาวไทยตอนในและอาวไทยฝง ตะวันออก
ปานหทัย นพชินวงศ (นักศึกษา), ธรรมศักดิ์ ยีมนิ (อาจารยที่ปรึกษา)
กลุมวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
หัวหมาก บางกะป กรุงเทพฯ 10240

ปะการังออนเปนองคประกอบที่มีความสําคัญในกลุมปะการังในอาวไทย การศึกษาในครั้งนี้ เพื่อศึกษาสืบพันธุแบบอาศัยเพศ
ของปะการังออน Cladiella tuberosa Tixier-Durivault ในบริเวณกลุมปะการังของเกาะคางคาว จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยูในบริเวณ
อาวไทยตอนใน และเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง บริเวณอาวไทยฝงตะวันออก ในชวงเดือนกันยายน 2541 ถึงกันยายน 2543
โดยทําการเก็บตัวอยางโคโลนีที่ทําเครื่องหมายไวทุกเดือน และทําการวิเคราะหเนื้อเยื่อดวยวิธีทางไมโครเทคนิค
ใน
หองปฏิบัติการ จากการศึกษาการแพรกระจายของ C. tuberosa พบวา มีการเจริญเติบโตบนพื้น 4 ประเภท คือ พบบนกอนหิน
ซากปะการัง ปะการังมีชีวิตสวนใหญเจริญอยูบนปะการังกอน (Porites lutea) และบนสิ่งมีชีวิตอื่น เชน ฟองน้ําเคลือบ และ
พรมทะเล โดยที่เกาะคางคาวมีการแพรกระจายของ C. tuberosa แบบกลุม ในขณะที่ปะการังออนเกาะเสม็ดมีการแพรกระจาย
แบบสุม จากการศึกษาเนื้อเยื่อปะการังออน C. tuberosa พบวา ปะการังออน C. tuberosa มีการแยกเพศโดยแยกเปนโคโลนี
เพศผูและเพศเมีย จากการเก็บตัวอยางในแตละครั้ง พบวา เซลลไขจะมีการพัฒนาหลายระยะในโพลิปเดียวกัน ความดกของไข
ในแตละโพลิปมีความแปรปรวนมาก เซลลสืบพันธุเพศผูจะเริ่มพัฒนาใกลชวงที่มีการปลอยเซลลสืบพันธุ โดย C. tuberosa
จะปลอยเซลลสืบพันธุในชวงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ปรากฏการณปะการังฟอกขาวอยางรุนแรงที่เกิดขึ้นในอาวไทย
ชวงเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2541 สงผลใหการสรางเซลลสืบพันธุของปะการังออน C. tuberosa หยุดชะงักเปนเวลา
หลายเดือน นอกจากนี้รูปแบบการฟนตัวในการพัฒนาอวัยวะสรางเซลลสืบพันธุของปะการังออนจากทั้งสองบริเวณมีความ
แตกตางกันอยางชัดเจน เนื่องจากปจจัยสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน เชน ความขุน อัตราการตกตะกอน และโครงสรางประชากร
Reproduction of a Soft Coral, Cladiella tuberosa Tixier-Durivault,
(Cnidaria: Anthozoa: Alcyonacea) in Coral Communities
of the Inner and the Eastern Gulf of Thailand
P. Nopchinwong (Graduate Student), T. Yeemin (Thesis Advisor)
Marine Biodiversity Research Group, Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng
University, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240

Alcyonaceans are very important members of coral communities in the Gulf of Thailand. Sexual
reproduction of the soft coral, Cladiella tuberosa Tixier-Durivault, has been studied in coral
communities of Khang Khao Island, Chonburi Province, in the Inner Gulf of Thailand, and of
Samet Island, Rayong Province, in the Eastern Gulf of Thailand, from September 1998 to
September 2000. Monthly sampling of tagged colonies and microtechnique analysis of histological
samples in the laboratory were carried out. A study of distribution patterns of C. tuberosa indicated
that C. tuberosa attached mostly to four types of substrates, i.e., rock, dead coral, hard coral (mostly
on Porites lutea) and other marine organisms, e.g., encrusting sponges and zoanthids. Dispersion
patterns of C. tuberosa at Khang Khao Island were clumped whereas those at Samet Island were
random. Histological study of C. tuberosa determined that it was a gonochoric species with separate
male and female colonies. Several developmental stages of oocytes were found in each sampling
period. Fecundity varied greatly among polyps. Spermatocytes began to develop near the spawning
period. Spawning events of C. tuberosa occurred from July to September. As a result of the severe
coral bleaching phenomenon in the Gulf of Thailand during April and May 1998, gametogenesis of
C. tuberosa was interrupted for several months. Moreover, recovery patterns of gonadal
development of the soft corals between the two study sites were absolutely different because of
different environmental factors, such as turbidity, sedimentation rate and population structure.
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ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ําบางกลุม จากลุมน้ําเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหมเพื่อการประเมินทางชีวภาพของสิ่งแวดลอม
พงศศักดิ์ เหลาดี (นักศึกษา), พรทิพย จันทรมงคล (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทบาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ํา ในพื้นที่ลุมน้ําดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม เพื่อใชเปนดัชนีชี้วัด
คุณภาพสิ่งแวดลอม พบแมลงหนอนปลอกน้ําพบ 17 วงศ 38 สกุล และ 127 ชนิด โดยหนอนปลอกน้ํา วงศ Hydropsychidae,
Philopotamidae และ Psychomyiidae เปนวงศที่มีจํานวนชนิดมากที่สุด คือ 39 ชนิด (30.7 %), 19 ชนิด (15%), และ 11 ชนิด
(8.7%) ตามลําดับ ผลจากการวิเคราะหหลายตัวแปร (Multivariate analysis) สามารถจัดกลุมจุดศึกษาออกเปน 4 กลุม คือ
กลุมที่ 1 กลุมที่ไดรับผลกระทบจากการใชพื้นที่ทางการเกษตร ในระดับปานกลาง กลุมที่ 2 เปนกลุมควบคุม กลุมที่ 3 และ
กลุมที่ 4 เปนกลุมที่ไดรับผลกระทบจากการใชพื้นที่ทางการเกษตรในระดับสูง การวิเคราะหสหสัมพันธระหวางคุณภาพน้ํา และ
ชนิดของแมลงหนอนปลอกน้ํา พบวา มีคุณภาพน้ํา 10 ปจจัย มีความแตกตางระหวางกลุมจุดศึกษา อันประกอบดวย คาความ
เปนกรดเปนดางความนําไฟฟา ปริมาณของแข็งละลายน้ํา ไนเตรท-ไนโตรเจน ซัลเฟต อุณหภูมิน้ํา ความไวกระแสน้ํา ปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายน้ํา BOD5 และ % inhibition of ChE activity จากตะกอนดิน ความสัมพันธในแนวแกนระหวางชนิดแมลง
หนอนปลอกน้ํา ปจจัยสิ่งแวดลอมและจุดศึกษาสามารถแบงแมลงหนอนปลอกน้ําได 2 กลุม คือ sensitive caddisfly species
ประกอบดวย Psychomyia barata, Hydropsyche arcturus, H. cerva, Hydromanicus truncatus, Cheumatopsyche joliviti, C.
cocles และ Ugandatrichia maliwan และกลุม tolerant caddisfly species ประกอบดวย Marilia sumatrana, Macrostemum
floridum, H. clitumnus, C. globosa, C. cognita, C. charites, C. chrysothemis, Potamyia flavata, P. baenzigeri, Oecetis
tripunctata, Maesaipsyche prichapanyai, Ecnomus volovicus, E. puro, Agapetus halong, Psychomyia mithila, Setodes
argentiguttatus, Goera uniformis และ G. redsat
Biodiversity of Some Aquatic Insects from Chiang Dao Watershed,
Chiang Mai Province and its Application to Environmental Bioassessment
P. Luadee (Graduate Student), P. Chantaramongkol (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50200

The biodiversity of aquatic insects and the application of some insects as indicator species of
aquatic environmental quality were studied in Doi Chiang Dao watershed, Chiang Mai Province. 38
genera and 127 species of caddisflies were identified. The families, Hydropsychidae,
Philopotamidae, and Psychomyiidae, were the most abundant, yielding 39 species (30.7 %), 19
species (15%), and 11 species (8.7%), respectively. Male caddisfly adult assemblages and physicochemical parameters were clustered using two-way indicator species analysis by multivariate
techniques supported in the ecological pattern analysis package PATN. TWINSPAN organized the
study sites into 4 recognizable groups at the second level division. Group I represents moderately
impacted sites. Group II represents forested control sites. Groups III and IV represent impacted
sites. ANOVA showed 10 environmental parameters which differed between the TWINSPAN
groups, i.e., pH, conductivity, TDS, nitrate-nitrogen, sulfate, water temperature, velocity, dissolved
oxygen, BOD5, and % inhibition of ChE activity in sediment, and there were 28 caddisfly species
that were significantly correlated with the ordination. Consideration of vector orientation for
various caddisfly species, for environmental parameters, and for the study sites within the
ordination suggested that Psychomyia barata, Hydropsyche arcturus, H. cerva, Hydromanicus
truncatus, Cheumatopsyche joliviti, C. cocles and Ugandatrichia maliwan were the most sensitive
caddisflies to pesticides from agricultural and organic pollution. Conversely, Marilia sumatrana,
Macrostemum floridum, H. clitumnus, C. globosa, C. cognita, C. charites, C. chrysothemis,
Potamyia flavata, P. baenzigeri, Oecetis tripunctata, Maesaipsyche prichapanyai, Ecnomus
volovicus, E. puro, Agapetus halong, Psychomyia mithila, Setodes argentiguttatus, Goera uniformis
and G. redsat were relatively tolerant caddisfly species.

บทคัดยอ : โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ 2545
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ความหลากชนิดของแพลงกตอนสัตวน้ําจืดกลุมโรติเฟอร คลาโดเซอรา และโคพีพอด
ในแหลงน้ําชัว่ คราวในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
พรรณา วันซวง (นักศึกษา), ละออศรี เสนาะเมือง (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

การศึกษาความหลากชนิดของแพลงกตอนสัตวน้ําจืด กลุมโรติเฟอร คลาโดเซอรา และโคพีพอด จากแหลงน้ําชั่วคราว 99
แหลงในเขตจังหวัดอุบลราชธานี เก็บตัวอยางเชิงคุณภาพในเดือนมิถุนายน 2545 โดยใชถุงลากแพลงกตอนที่มีขนาดตา 60
ไมครอน พบคาลานอยดโคพีพอด 6 สกุล 17 สปชีส เปนชนิดที่พบครั้งแรกของโลก 1 สปชีส ไดแก Mongolodiaptomus sp.
ชนิดที่พบครั้งแรกในประเทศไทย 2 สปชีส ไดแก Dentodiaptomus orientalis Sanoamuang & Sivongxay และ Eodiaptomus
phuvongi Sanoamuang & Sivongxay เปนสปชีสที่อาศัยอยูเฉพาะในประเทศไทย ไดแก Neodiaptomus songkhramensis
Sanoamuang & Athibai และอาศัยอยูในเฉพาะไทยและลาว 4 สปชีส ไดแก D. orientalis, E. phuvongi, E. phuphanensis
Sanoamuang และ Phyllodiaptomus christineae Dumont Reddy & Sanoamuang ชนิดที่พบเฉพาะในแหลงน้ําชั่วคราว
ไดแก M. pectinidactylus (Shen & Tai), N. songkhramensis Sanoamuang & Athibai และ Tropodiaptomus oryzanus
Kiefer ชนิดที่พบบอยในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก E. phuvongi, N. laii Kiefer, N. blachei (Brehm), Mongolodiaptomus sp.
และ M. malaindosinensis (Lai & Fernando) สําหรับตัวอยางโรติเฟอร คลาโดเซอรา และโคพีพอดกลุมไซโคลพอยดกําลังอยู
ระหวางการจําแนกชนิด
Species Diversity of Freshwater Zooplankton (Rotifers, Cladocerans and Copepods) in
Temporary Waters in Ubon Ratchathani Province
P. Wansuang (Graduate Student), L. Sanoamuang (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

The species diversity of rotifers, cladocerans and copepods from 99 temporary waters in Ubon
Ratchathani Province was studied. Qualitative samples were collected using a 60 µ mesh net in June
2002. Seventeen species from six genera of calanoid copepods were identified. One
(Mongolodiaptomus sp.) is new to science, and two (Dentodiaptomus orientalis Sanoamuang &
Sivongxay and Eodiaptomus phuvongi Sanoamuang & Sivongxay) are new to Thailand.
Neodiaptomus songkhramensis Sanoamuang & Athibai is endemic to Thailand, while
Dentodiaptomus orientalis Sanoamuang & Sivongxay, E. phuvongi, E. phuphanensis Sanoamuang
and Phyllodiaptomus christineae Dumont Reddy & Sanoamuang are considered endemic to
Thailand and Laos. Mongolodiapomus pectinidactylus (Shen & Tai), N. songkhramensis and
Tropodiaptomus oryzanus Kiefer were found in temporary waters only. Species frequently
encountered in this study were E. phuvongi, N. laii Kiefer, N. blachei (Brehm), Mongolodiaptomus
sp. and M. malaindosinensis (Lai & Fernando). Samples of rotifers, cladocerans and cyclopoid
copepods will be identified later.
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ความหลากหลายและการแพรกระจายของคลาโดเซอรา
ในแหลงน้ําจืด จังหวัดตรัง
พรรณี สอาดฤทธิ์ (นักศึกษา), พรศิลป ผลพันธิน (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112

ศึกษาความหลากหลาย และการแพรกระจายของคลาโดเซอราในแหลงน้ําจืด จังหวัดตรัง จํานวน 26 แหลงน้ํา (แหลงน้ํานิ่ง 19
แหลง, แหลงน้ําไหล 7 แหลง) ทุก 3 เดือน เปนเวลา 1 ป ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2542 ถึงเดือนสิงหาคม 2543 และวัดปจจัย
สภาวะแวดลอมในแหลงน้ํา ไดแก คากรด-ดาง อุณหภูมิ ความเค็ม การนําไฟฟา และความขุน พบคลาโดเซอราทั้งสิ้น 7 วงศ
34 สกุล 68 ชนิด ชนิดที่พบเปนครั้งแรกในประเทศไทยมี 6 ชนิด ไดแก C. opacus Frey, 1987, D. rostrata (Koch, 1841),
E. phintonicus (Margaritora, 1969), L. australis Sars, 1885, N. freyi Idris & Fernando, 1980 และ S. serricauda (Sars,
1901) ชนิดที่ยังไมสามารถจําแนกชนิดไดมี 6 ชนิด ไดแก Alona sp., Ephemeroporus sp., Karualona sp., Leydigiopsis sp.,
Macrothrix sp. 1 และ M. sp. 2 คลาโดเซอราใน วงศ Chydoridae มีจํานวนสกุล และจํานวนชนิดมากที่สุด (18 สกุล 44 ชนิด)
รองลงมา ไดแก วงศ Macrothricidae (4 สกุล 10 ชนิด), วงศ Sididae (4 สกุล 5 ชนิด), วงศ Daphniidae (3 สกุล 4 ชนิด),
วงศ Bosminidae (2 สกุล 2 ชนิด), วงศ Moinidae (2 สกุล 2 ชนิด) และวงศ Ilyocryptidae (1 สกุล 1 ชนิด) ตามลําดับ สกุลที่มี
จํานวนชนิดมากคือ สกุล Alona (13 ชนิด) ชนิดของคลาโดเซอราที่พบชุกชุม ไดแก E. barroisi, A. excisa, M. flabelligera,
A. verrucosa group เมื่อเปรียบเทียบความหลากหลายของ คลาโดเซอราในเชิงสถานที่ พบวาแหลงน้ํานิ่ง (31 สกุล 64 ชนิด)
มีความหลากหลายของคลาโดเซอรามากกวาแหลงน้ําไหล (27 สกุล 43 ชนิด) และพบความหลากชนิดของคลาโดเซอรามาก
ที่สุด ในพรุยน (43 ชนิด) ในเชิงเวลา พบวาเดือนพฤศจิกายน 2542 และพฤษภาคม 2543 มีความหลากชนิดของคลาโดเซอรา
มากที่สุด (53 ชนิด) และจากการศึกษา พบวาปจจัยสภาวะแวดลอมที่มีผลตอการแพรกระจายของคลาโดเซอรา ไดแก คากรดดาง อุณหภูมิ การนําไฟฟา และความขุน
Diversity and Distribution of Freshwater Cladocera in Trang Province
P. Sa-ardrit (Graduate Student), P. Pholpunthin (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai District, Songkhla 90112

The aim of the research was to study the diversity and the spatio-temporal distribution of freshwater
Cladocera in Trang Province. Samples were collected from 26 sampling sites (19 lentic and 7 lotic
localities) every 3 months from August 1999 to August 2000. In addition, pH, temperature, salinity,
conductivity and turbidity were measured. The total number of species recorded was 68 species (7
families, 34 genera) of which 6 species (C. opacus Frey, 1987, D. rostrata (Koch, 1841),
E. phintonicus (Margaritora, 1969), L. australis Sars, 1885, N. freyi Idris & Fernando, 1980 and
S. serricauda (Sars, 1901)] were new to Thailand. Six species (Alona sp., Ephemeroporus sp.,
Karualona sp., Leydigiopsis sp., Macrothrix sp. 1, M. sp. 2) still can’t be identified. The problems
with their taxonomy have been noted. The most diverse family was Chydoridae (18 genera, 44
species) followed by Macrothricidae (4 genera, 10 species), Sididae(4 genera, 5 species), Daphniidae
(3 genera, 4 species), Bosminidae (2 genera, 2 species), Moinidae (2 genera, 2 species) and
Ilyocryptidae (1 genus, 1 species). Alona was the most diverse genus, comprising 13 species. The
most frequently encountered species were E. barroisi,and members of the A. excisa, M. flabelligera,
A. verrucosa groups. When the diversity of Cladocera in relation to habitat types and seasonality is
considered, this study reveals that lentic localities (31 genera, 64 species) have a higher diversity
than lotic localities (27 genera, 43 species), with the highest species diversities being in Pru-yon
swamp. The highest species diversities occurred in November 1999 and May 2000 (53 species).
The species composition of Cladocera was shown to be related to pH, temperature, conductivity and
turbidity.
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ความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนพืช และสาหรายยึดเกาะและสหสัมพันธ
เชิงอาหารในปลากินพืชบางชนิด ในอางเก็บน้ําเขื่อนแมงัดสมบูรณชล
พรศิริ ตูลารักษ (นักศึกษา), ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

การศึกษาความหลากหลายของแพลงกตอนพืช สาหรายยึดเกาะ และสหสัมพันธเชิงอาหารในปลากินพืชบางชนิดในอางเก็บน้ํา
เขื่อนแมงัดสมบูรณชล ระหวางเดือนตุลาคม 2542 ถึงเดือนกันยายน 2543 ผลการศึกษา พบแพลงกตอนพืช และสาหราย
ยึดเกาะ รวมทั้งหมด 6 ดิวิชัน 71 สกุล 107 ชนิด คือ ดิวิชัน Cyanophyta, Chlorophyta, Euglenophyta, Chrysophyta,
Pyrrophyta และ Cryptophyta จัดเปนแพลงกตอนพืช 6 ดิวิชัน 53 สกุล 68 ชนิด ซึ่งแพลงกตอนพืชที่เปนชนิดเดน คือ
Cylindrospermopsis raciboskii (Wolosz.) Seenayya & Subba. และ Lyngbya limnetica Lemmermann. สาหรายยึดเกาะ
พบทั้งหมด 3 ดิวิชัน 32 สกุล 52 ชนิด คือ Cyanophyta, Chlorophyta และ Chrysophyta สาหรายที่พบสวนใหญเปนพวก
ไดอะตอม ไดแก Navicula, Achnanthes, Fragilaria และ Gomphonema สวนสาหรายในทางเดินอาหารของปลาสรอยขาว
(Henicorhynchus siamensis) และปลากระมัง (Puntioplites protozsron) พบทั้งหมด 6 ดิวิชัน 54 สกุล 78 ชนิด สาหรายที่
พบสวนใหญ คือ Navicula, Achnanthes, Fragilaria และ Peridinium ผลการศึกษาคุณภาพน้ํา พบวา
มีคาอยูในเกณฑมาตราฐานคุณภาพน้ําผิวดิน จากการประเมินคุณภาพน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมงัดสมบูรณชล โดยใชปริมาณ
คลอโรฟลลเอ สามารถจัดเปนแหลงน้ําที่มีปริมาณสารอาหารนอยมาก (ultraoligotrophic status) และหากจัดลําดับคุณภาพน้ํา
ตามคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (2537) สามารถจัดอยูในประเภทที่ 2 ซึ่งสามารถใชในการอุปโภคบริโภคไดแตตอง
ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํากอน
Biodiversity of Phytoplankton and Benthic Algae and Their Use as Food by Some
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 50200

The diversity of phytoplankton and benthic algae as well as their use as food by some herbivorous
fish species in the reservoir of Mae Ngat Somboonchol dam was studied from October 1999 to
September 2000. One hundred and seven species of algae were recorded. They were classified
into 6 divisions, namely Cyanophyta, Chlorophyta, Euglenophyta, Chrysophyta, Pyrrophyta and
Cryptophyta and 71 genera. Phytoplankton belonged to 6 divisions, 53 genera and 68 species. The
dominant species of phytoplankton were Cylindrospermopsis raciboskii (Wolosz) Seenayya &
Subba and Lyngbya limnetica Lemmermann. Three divisions namely, Cyanophyta, Chlorophyta,
and Chrysophyta, and 32 genera and 52 species of benthic algae were recorded.The majority of the
benthic algae were diatoms in the genera Navicula, Achnathes, Fragilaria and Gomphonema. Algae
extracted from fish (Henicorhynchus siamensis and Puntioplites protozsron) stomachs represented
6 divisions, including 54 genera and 78 species. The most commonly found genera in fish stomachs
were Navicula, Achnanthes, Fragilaria and Peridinium. Values of water quality parameters were in
the safety range of surface water standards. Assessment of water quality in the reservoir of Mae
Ngat Somboonchol dam by chlorophyll indicated an ultraoligotrophic status and assessment of
water quality according to the National Environment Committee Announcement (1994) indicated
that it was in the second category, i.e., suitable for consumption and use after proper treatment.
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อนุกรมวิธานของพืชเผา Inuleae (Asteraceae) ในประเทศไทย
พิมพวดี พรพงศรุงเรือง (นักศึกษา), ประนอม จันทรโณทัย (อาจารยที่ปรึกษา), อัจฉรา ธรรมถาวร (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

ศึกษาพืชเผา Inuleae ในประเทศไทยระหวาง เดือนกรกฎาคม 2542 ถึงเดือนกรกฎาคม 2544 โดยศึกษาตัวอยางพรรณไมแหง
และตัวอยางพรรณไมจากภาคสนาม สรางรูปวิธานระดับสกุล ระดับชนิด และระดับแบบ ตามลําดับ และศึกษาเรณูวิทยา
ดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสง และกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด โดยเตรียมเรณูดวยวิธีอะซิโตไลซิส อัลคาไลด
หรือนํามาจากตัวอยางพรรณไมแหงโดยตรง จากการศึกษาพบพืช 4 สกุล 29 ชนิด 1 พันธุ 1 แบบ ไดแก Anisopappus
chinensis, Blumea aromatica, B. balsamifera, B. clarkei, B. densiflora, B. fistulosa, B. hieraciifolia, B. hossei, B. lacera,
B. laciniata, B. lanceolaria, B. membranacea, B. mollis, B. napifolia, B. oxyodonta, B. riparia, B. saxatilis, B. sessiliflora,
B. virens, B. sp. 1, B. sp. 2, B. sp. 3, Duhaldea cappa และ F. radiata, D. eupatorioides และ var. disciformia, D. nervosa,
D. paiensis, D. rubricaulis, Pentanema cernuum และ P. indicum ซึ่งมีการยายสกุล และเปลี่ยนระดับของพืช 3 ชนิด เรณูมี
รูปรางแบบ subspheroidal มีชองเปดแบบ tricolporate เรณูมีขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง ผิวชั้นเอกซีนเปนแบบ echinate ที่โคน
หนามมี perforate จํานวนแถวของหนามที่อยูระหวางชองเปด มี (3-) 4 (-5) แถว หนามยาว 1-5 ไมโครเมตร ลักษณะเรณูไม
สามารถใชจําแนกพืชเผานี้ไดในระดับชนิด แตสามารถแบงกลุมของเรณูไดโดยใช รูปราง ขนาด และจํานวนแถวของหนามที่อยู
ระหวางชองเปด
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 July 2001.
Dried and living specimens were studied. Keys to genera, species and forms were constructed.
A palynological study was conducted using light and scanning electron microscopy. Pollen was
prepared by acetolysis or alkalide or used directly from dried specimens. Four genera, 29 species, 1
variety and 1 form of the tribe are enumerated, i.e. Anisopappus chinensis, Blumea aromatica,
B. balsamifera, B. clarkei, B. densiflora, B. fistulosa, B. hieraciifolia, B. hossei, B. lacera,
B. laciniata, B. lanceolaria, B. membranacea, B. mollis, B. napifolia, B. oxyodonta, B. riparia,
B. saxatilis, B. sessiliflora, B. virens, B. sp. 1, B. sp. 2, B. sp. 3, Duhaldea cappa and F. radiata,
D. eupatorioides and var. disciformia, D. nervosa, D. paiensis, D. rubricaulis, Pentanema cernuum
and P. indicum. Three combinations are proposed. The pollen grains are subspheroidal, tricolporate
and have a small or medium size. The exine is echinate and is perforate at the spine base, the
number of spine rows between apertures is (3-) 4 (-5), the spine length is 1-5 μm.The grain features
do not provide good taxonomic characters for species identification, but they can be used to group
the plants based on shape, size and the number of spine rows between apertures.
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การสํารวจชนิด นิเวศวิทยา และการเพาะเลี้ยงสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน
จากลุมน้ําภาคเหนือบางแหง
พิษณุ วรรณธง (นักศึกษา), ยุวดี พีรพรพิศาล (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

การศึกษาสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินขนาดใหญในระบบนิเวศน้ําไหล จาก 5 จุดเก็บตัวอยาง ในลุมน้ําปง และ 6 จุดเก็บตัวอยาง
ในลุมน้ํานาน เปนระยะเวลา 1 ป จากฤดูฝน ป 2544 จนถึงฤดูรอน ป 2545 เก็บตัวอยางทุกฤดูๆ ละ 2 ครั้ง พบสาหรายสีเขียว
แกมน้ําเงินขนาดใหญทั้งหมด 4 ออรเดอร 19 จีนัส 55 สปชีส เปนสาหรายใน Order Oscillatoriales มากถึงรอยละ 50 ของ
ทั้งหมด รองลงมา ไดแก Order Nostocales, Order Chroococcales และ Order Stigonematales คิดเปนรอยละ 33.3 9.3
และ 7.4 ตามลําดับ พบสาหรายที่เปน new records ถึง 41 สปชีส (74.5%) สปชีสที่มีการกระจายมากที่สุดเกือบทุกจุดเก็บ
ตัวอยางและทุกครั้งในการเก็บ คือ Phormidium retzii (C. Agardh) Gomont สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินสามารถเจริญไดทุก
บริเวณของลําน้ํา โดยเฉพาะบริเวณพื้นทองน้ําและริมฝง วัตถุที่พบสาหรายยึดเกาะมากที่สุด ไดแก กอนหิน อาจพบเกาะกับดิน
ทราย ซากกิ่งไม รากหญาริมฝง พืชน้ํา หรือสาหรายที่มีขนาดใหญกวา เชน สาหรายไฟ การรวมตัวเปนโคโลนีของสาหรายพบ
ไดหลายรูปแบบ อาทิเชน แผน กอนวุน เสนสาย จุด และแตกแขนงเปนพุม รูปแบบที่พบมากที่สุด คือ แบบแผน ดานการแยก
เชื้อสาหรายใหบริสุทธิ์ สามารถแยกเชื้อสาหรายบริสุทธิ์ได 24 ไอโซเลท และพบวาสาหรายกลุมเสนสายใน Order
Oscillatoriales มีแนวโนมที่จะเพาะเลี้ยงไดดีในหองปฏิบัติการมากกวาสาหรายกลุมอื่น
Species Investigation, Ecology and Cultivation of Blue Green Algae
from Some Watersheds of Northern Thailand
P. Wanathong (Graduate Student), Y. Peerapornpisal (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50200

The macroscopic blue green algae of the Ping and Nan watersheds were investigated. Five
samplings of the Ping and 6 of the Nan watersheds were conducted from the rainy season 2001 to
summer 2002. Fifty-five species of blue green macroalgae in 19 genera were found. They belonged
to 4 orders: Oscillatoriales (50%), Nostocales (33.3%), Chroococcales (9.3%) and Stigonematales
(7.4%). Forty-one species (75.4%) were recorded for the first time in Thailand. Phormidium retzii
(C. Agardh) Gomont was the most widespread, and occurred at all the sample sites. Blue green
macroalgae were found in all parts of streams, especially in the sublittoral zone and the streambed.
They were often found attached to boulders and cobbles. Sometimes they were found attached to
sand, wood, sticks, roots of aquatic plants and to stoneworts such as Chara sp. Common
morphological forms were mats, gelationous colonies, free filaments, spots, tufts and crusts. The
usual form was mat. Twenty-four pure cultures of blue green algae were isolated. Filamentous algae
in the order Oscillatoriales were better able to be cultivated under laboratory conditions than other
groups.
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การคัดแยก Aureobasidium pullulans จากสถานที่ตางๆ ในประเทศไทย
มณฑารพ สุธาธรรม1(นิสิต), หรรษา ปุณณะพยัคฆ1(อาจารยที่ปรึกษา),
สุมาลี พิชยางกูร2 (อาจารยที่ปรึกษารวม), เรณู ถาวโรฤทธิ1์ (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10330
2
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10330

Aureobasidium pullulans เปนยีสตที่มีความสามารถสรางสารพอลิเมอรประเภทพูลลูแลน ซึ่งเปนคารโบไฮเดรตได โครงการนี้
มีจุดมุงหมายเพื่อทําการคัดแยก Aureobasidium pullulans จากสภาพธรรมชาติในประเทศไทย โดยมีพื้นที่ที่ทําการเก็บ
ตัวอยาง ไดแก ปาสน บริเวณดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม ปาสนในเขตจังหวัดเลย ปาสนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ปาสนในเขต
จังหวัดพิษณุโลก และใตรมไมบริเวณจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ทําการเก็บตัวอยางโดยการเปดจานอาหารเลี้ยงเชื้อ
ใตรมไมบนอาหาร CM และ MEA บมที่อุณหภูมิ10๐C 20๐C และอุณหภูมิหอง จากการศึกษา พบวาสามารถคัดแยก
Aureobasidium pullulans ไดจากปาสน จังหวัดเลย และสามารถตรวจสอบไดวาเปน variety melanigenum นอกจากนี้ ยังพบ
เชื้อ Aureobasidium pullulans จากบริเวณเขตปาสน จังหวัดเชียงใหม ซึ่งสายพันธุที่แยกไดนั้นมีลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ที่มีความคาบเกี่ยวกันระหวาง variety melanigenum และ variety pullulans ซึ่งทําใหไมอาจระบุ ไดวาเปน variety ชนิดใด
หรืออาจเปน variety ใหมที่มีลักษณะรวมกันระหวาง 2 variety ก็ได A. pullulans อีกชนิดที่สามารถคัดแยกไดจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือ ใหเม็ดสีที่มีสีแดง สวนการแยกเชื้อจากปาสนในจังหวัดเพชรบูรณและพิษณุโลกนั้น ไมพบ
A. pullulans ในดานความสามารถในการผลิตพอลิเมอรนั้น A. pullulans สายพันธุจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภูเรือ และ
เชียงใหม สามารถผลิตพอลิเมอรไดที่ pH 7.5 7.5 และ 6.5 ที่อุณหภูมิ 25๐C 30๐C และ 25๐C โดยสามารถผลิตพอลิเมอรได
8.0 10.12 และ 8.2 mg/ml. ตามลําดับ
Isolation of Aureobasidium pullulans from Locations in Thailand
M. Sudhadham1 (Graduate student), H. Punnapayak1 (Thesis advisor),
S. Pichayangkura2 (Thesis Co-advisor), R. Thavarorith1 (Thesis Co-advisor),
1
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phayathai, Bangkok 10330
2
Department of Microbiology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phayathai, 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. The collection sites
included Doi suthep pine forest (Chiangmai), pine forest (Loei), pine forest (Petchabun), pine forest
(Pitsanulok) and shady area of Chulalongkorn university (Bangkok). The plate exposure technique
with CM and/or MEA was used. The samples were incubated at 10๐C, 20๐C and at ambient
temperature. We found that A. pullulans (Loei pine forest) was positively identified as variety
melanginum, while A. pullulans (Doi suthep pine forest) showed the 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. The polymer production from Chulalongkorn, Loei and Doi suthep isolates were found to
be suitable at pH 7.5, 7.5, 6.5 and 25๐C, 30๐C, 25๐C with the exopolysaccharide yields of 8.0 10.1
and 8.2 mg/ml., accordingly.

บทคัดยอ : โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ 2545
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ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดราขนาดใหญในเขตศูนยศึกษาธรรมชาติ
และสัตวปาเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
รัตเขตร เชยกลิ่น (นักศึกษา), พรรณี ฐิตาภิชิต (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยาประยุกต คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

ทําการสํารวจและเก็บรวบรวมตัวอยางเห็ดราขนาดใหญ ในเขตศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ในชวง
ฤดูฝนตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2541 ถึงเดือนกันยายน 2543 เปนจํานวนทั้งสิ้น 16 ครั้งๆ ละ 1-3 วัน ผลการสํารวจ
ไดตัวอยางเห็ดราทั้งสิ้น 286 ตัวอยาง โดยจัดจําแนกเปนเห็ดราชั้น Basidiomycetes จํานวน 248 ตัวอยาง ซึ่งในจํานวนนี้
สามารถจัดจําแนกชนิด สกุล วงศ และอันดับ เปนจํานวน 108 ชนิด 40 สกุล (94 ตัวอยาง) 6 วงศ (25 ตัวอยาง) และ 2 อันดับ
(21 ตัวอยาง) ตัวอยางที่ถูกจัดจําแนกเปนชั้น Ascomycetes จํานวน 35 ตัวอยาง โดยสามารถจัดจําแนกชนิด และสกุล จํานวน
16 ชนิด และ 4 สกุล (19 ตัวอยาง) ตามลําดับ สวนที่เหลืออีก 3 ตัวอยาง เปนของชั้น Myxomycetes โดยสามารถจัดจําแนก
เปน 2 ชนิด และ 1 สกุล (1 ตัวอยาง) ในจํานวนตัวอยางเห็ดราของชั้น Basidiomycetes ที่สํารวจพบนั้น พบมากในอันดับ
Agaricales และชั้น Ascomycetes พบ สกุล Xylaria มากที่สุด
Biodiversity of Macrofungi at Khao Kheow Nature and
Wildlife Educational Centre, Chonburi Province
R. Choieyklin (Graduate Student), P. Dhitaphichit (Thesis Advisor)
Department of Applied Biology, Faculty of Science, King Mongkut’s Institute of Technology,
Ladkrabang, Bangkok 10520

Surveys and collections of macrofungi in the area of Khao Kheow Nature and Wildlife Educational
Centre, Chonburi Province, were conducted on 16 occasions for 1-3 days each occasion. Among the
286 samples collected, 248 samples were determined to be Basidiomycetes which were then
identified into 108 species, 40 genera (94 samples), 6 families (25 samples) and 2 orders (21
samples). There were 35 samples identified as Ascomycetes and 16 of these were identified into
species while the other 19 samples were identified into 4 genera. The last samples belonged to the
Myxomycetes of which 2 were identified into species while the last sample was identified only to
genus. Most samples of the Basidiomycetes belonged to Agaricales, and Xylaria was the most
commonly found genus among the Ascomycetes.
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การใชมดเปนตัวบงชี้สงั คมพืชในบริเวณอุทยานแหงชาติเขาใหญ
รุงนภา พูลจําปา (นักศึกษา), เดชา วิวัฒนวิทยา2(อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาการใชมดเปนตัวบงชี้ในสังคมพืช ในอุทยานแหงชาติเขาใหญ ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2543 ถึงเดือนตุลาคม 2544
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาชนิดของมด ที่เปนตัวบงชี้ชนิดของสังคมพืชในอุทยานแหงชาติเขาใหญ โดยการวางแปลงสํารวจขนาด
30x30 ตารางเซนติเมตร สังคมพืชละ 100 แปลง ใน 4 สังคมพืช คือ สังคมพืชปาผสมผลัดใบหรือปาเบญจพรรณ สังคมพืชปา
ดิบชื้น สังคมพืชปาดิบแลง และสังคมพืชปาดิบเขา ทําการเก็บขอมูลเดือนเวนเดือน เปนระยะเวลา 1 ป มดที่มีถิ่นอาศัยเฉพาะ
ในสังคมพืชปาเบญจพรรณ มีทั้งหมด 37 ชนิด ชนิดที่จัดเปนตัวบงชี้ที่ดี คือ Paratrechina sp. 7 สําหรับสังคมพืชปาดิบแลง มด
ที่มีถิ่นอาศัยเฉพาะทั้งหมด 18 ชนิด ชนิดที่ใชเปนตัวบงชี้ที่ดีของสังคมพืชปาดิบแลง คือ Ponera sp. 3 ในขณะที่สังคมปาดิบ
ชื้นมีมดที่มีถิ่นอาศัยเฉพาะทั้งหมด 24 ชนิด และชนิดที่เปนตัวบงชี้ที่ดีของสังคมพืชปาดิบชื้น คือ Acropyga acutiventis Roger,
Technomyrmex sp. 6, Tapinoma sp. 1, Aenictus ceylonicus Mayr และ Pachycondyla (Brachyponera) nigrita Emery
สวนสังคมพืชปาดิบเขามีมดที่มีถิ่นอาศัยเฉพาะทั้งหมด 10 ชนิด โดยชนิดที่เปนตัวบงชี้ที่ดีของสังคมพืชปาดิบเขา คือ
Cerapachys sp. 2
Using Ants as Plant Community Indicators at Khao Yai National Park
R. Phoonjumpa (Graduate Student), D. Wiwatwittaya (Thesis Advisor)
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkhen, Bangkok 10900

Studies on the species diversity of ants at Khao Yai National Park were carried out from November
2000 to October 2001. Four different plant communities, i.e., mixed deciduous forest, tropical rain
forest, dry evergreen forest and hill evergreen forest, were selected. One hundred sample plots of
size 30x30 cm2 were placed in each plant community. Specimens were collected every second
month. The use of ants as indicators in each plant community was studied. There were 37 species
of ants that were found only in mixed deciduous forest and an ant, Paratrechina sp. 7, was
determined to be an indicator. There were 18 species of ants found in dry evergreen forest, of
which Ponera sp. 3 was the best indicator. In the tropical rain forest were found 24 species of ants
and Acropyga acutiventis Roger, Technomyrmex sp. 6, Tapinoma sp. 1, Aenictus ceylonicus Mayr
and Pachycondyla (Brachyponera) nigrita Emery were selected as the best indicators. Lastly, in
hill evergreen forest only 10 species were found and Cerapachys sp. 2 was considered to be the
best indicator.

บทคัดยอ : โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ 2545
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พรรณไมพื้นลางในสวนรุกขชาติไมเมืองหนาว จังหวัดเชียงใหม
วังวร สังฆเมธาวี (นักศึกษา), วิไลวรรณ อนุสารสุนทร (อาจารยที่ปรึกษา), เจ. เอฟ. แมกเวลล (อาจารยที่ปรึกษารวม)
หอพรรณไม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

สวนรุกขชาติไมเมืองหนาว อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่ประมาณ 500 ไร ซึ่งเปนปากอผสมเต็งรัง และมีสนกระจาย
หางๆ (dipterocarp-oak with some pine, seasonal forest) ความสูงจากระดับน้ําทะเล 950-1125 เมตร สภาพภูมิอากาศมี 3
ฤดู คือ ฤดูหนาว (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ) ฤดูแลง (มีนาคม-พฤษภาคม) และฤดูฝน (มิถุนายน-ตุลาคม) เปนพื้นที่ที่กําลังถูก
คุกคามจากทั้งการขยายพื้นที่เกษตรกรรม การตัดไม การปลอยสัตวเลี้ยงเขาไปหากินในปาของชาวบานโดยรอบ รวมทั้งการ
เผาปา ในการศึกษานี้ไดทําการสํารวจ เดือนละ 2 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ป จากเดือนมีนาคม 2544 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2545 ได
ทําการเก็บตัวอยางพรรณไมพื้นลางประเภทมีทอลําเลียง พรอมบันทึกชวงเวลาการออกดอก ผล สภาพที่อยูอาศัย การกระจาย
และความมากนอยของแตละชนิด จากการสํารวจ พบวา มีพื้นที่อาศัยแตกตางกันอยู 3 แบบ คือ พื้นที่ปากอผสมเต็งรังและสน
พื้นที่ชุมน้ําขนาดเล็ก (bog or marsh areas) และพื้นที่ริมหวย ซึ่งมีน้ําตามฤดูกาล (seasonal stream) พบพรรณไมทั้งหมด 60
วงศ 179 สกุล และ 261 ชนิด โดยมีกลุมเทอริโดไฟต 10 วงศ กลุมพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 13 วงศ และกลุมพืชใบเลี้ยงคู 30 วงศ
วงศที่พบมากที่สุด คือ Compositae มี 30 ชนิด รองลงมา คือ วงศ Leguminosae, Papilionioideae มี 29 ชนิด ซึ่งในจํานวนนี้
สกุล Crotalaria พบมากที่สุดถึง 10 ชนิด พืชใน 2 วงศที่กลาวนี้โดยมากจะปรากฏ และออกดอกผลในชวงเดือนตุลาคม ถึง
เดือนมกราคม กอนที่จะเกิดไฟปา ซึ่งปกติจะเกิดชวงเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนเมษายน พืชวงศกลวยไม (Orchidaceae) ซึ่งพบ
20 ชนิด สวนใหญมีจํานวนประชากร กระจายนอยมาก และอยูในภาวะที่ถกู คุกคามซึ่งจําเปนตองมีการจัดการอนุรักษตอไป
Vascular Ground Flora at Mai Muang Nao Arboretum,
Chiang Mai Province
W. Sankamethawee (Graduate Student), V. Anusarnsunthorn (Thesis Advisor),
J.F. Maxwell (Thesis Co-advisor)
CMU Herbarium, Biology Department, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District,
Chiang Mai 50200

A study of the vascular ground flora was done at Mai Muang Nao Arboretum, Chiang Mai
Province, Thailand. The area includes 0.8 km2 of dipterocarp-oak with pine, seasonal forest on
granite bedrock at 950-1125 meters elevation. There are three seasons in northern Thailand, viz.
cool-dry (November-February), hot-dry (March-May), and rainy (June-October). The area is being
destroyed by local villagers who have cut trees, burned the ground flora, and allowed their cattle to
graze in the forest. My field work was done twice a month from March 2001 to February 2002, and
included collecting specimens, as well as recording plant phenology, habitats, and abundance for
each species. There are three main habitats, viz. open, fire-damaged, degraded deciduous
dipterocarp-oak with some pine, marshy areas, and shaded areas with bamboo thickets along a
seasonal stream. I found 60 families, 179 genera, and 271 species of vascular plants. The number of
families of pteridophytes, monocotyledons and dicotelydons were 10, 13, and 30, respectively. The
most abundant family was Compositae with 30 species, then Leguminosae, Papilionioideae with 29
species, including 10 species of Crotalaria which was the most common genus. Plants of these two
families mainly appear from October to January and finish fruiting before the dry season and the
forest fires which occur between February and April. The twenty species of Orchidaceae that were
found, most of which have few individuals, are clearly in need of protection.
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การศึกษาอนุกรมวิธานของพรรณพืชวงศบุก บอน (Araceae) ในอุทยานแหงชาติเขาแหลม
และอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
วัลลภ หมัดโสะ (นักศึกษา), ดวงใจ ศุขเฉลิม (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาครั้งนี้เริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2543 ถึงเดือนกรกฎาคม 2545 ในอุทยานแหงชาติเขาแหลมและอุทยาน
แหงชาติทองผาภูมิ เพื่อศึกษาความหลากหลายของชนิด ลักษณะภายนอก นิเวศวิทยา การกระจาย และประโยชนของพรรณ
ไมวงศบุก ขณะนี้ไดเก็บตัวอยางครอบคลุมพื้นที่ประมาณรอยละ 90 ของพื้นที่ศึกษา เก็บตัวอยางได 95 หมายเลข จําแนก
ตัวอยางที่มีดอกได 26 ชนิด ดังนี้ ระงด Aglaonema simplex Blume แกวหนามา Alocasia longiloba Miq. กระดาด A.
macrorrhizos (L.) G. Don บุกกานยาว Amorphophallus asterostigmatus Bogner & Hett. บุกจําปา A. cicatricifer Hett. บุก
แชมเปญ A. erubescens Hett. บุกกาบพลิ้ว A. maxwellii Hett. บุกคนโท A. muelleri Blume บุกคางคก A. paeoniifolious
(Dennst.) Nicolson บุก A. yunnanensis Engl. ผักหนามยาน Amydrium medium ( Zoll. & Moritzi ) Nicolson, วานกานผา
Arisaema album N.E.Br. บุกตีนฮุง A. consanguineum Schott บอน Colocasia esculenta Schott คูน C. gigantea Hook.f.
บอนเตา Hapaline benthamiana Schott ผักหนาม Lasia spinosa (L) Thawaites ตะเข็บ Pothos scandens L. บอนเปรี้ยว
Remusatia pumira (Engl. & K. Krause) Schott วานสุบิน R. vivipara (Roxb.) Schott พลู Rhaphidopha hongkongensis
Schott พลูชาง R. peepla Schott บอนเขียว Schismatoglottis calyptrata (Roxb.) Zoll. & Mor., บอนหิน S. mutata Scort.
ex Hook.f. คอกิ่ว Scindapsus hederaceus Schott อุตพิด Typhonium trilobatum (L.) Schott และจําแนกตัวอยางซึ่งไมมี
ดอกถึงระดับสกุล8 ชนิด คือ สกุลบุก Amorphophallus 3 ชนิด สกุลเขียวหมื่นป Aglaonema 1 ชนิด สกุลบอน Alocasia
2 ชนิด สกุลพลู Rhaphidopha 1 ชนิด และสกุลอุตพิด Typhonium 1 ชนิด

Systematic Studies of the Family Araceae in Khao Laem and Thong Pha Phum
National Parks, Kanchanaburi
W. Madsoh (Graduate Student.), D. Sookchaloem. (Thesis Advisor)
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

Systematic studies of Araceae were carried out in Khao Laem and Thong Pha Phum National Parks
from July 2000 to July 2002. Species diversity, morphological characteristics, ecology, distribution,
and utilization were recorded. Up to now, 95 specimens have been collected from forest that
comprise 90 % of the study area. Fertile specimens have been identified to species level for 26
species: Aglaonema simplex Blume, Alocasia longiloba Miq, A. macrorrhizos (L.) G. Don,
Amorphophallus asterostigmatus Bogner & Hett., A. cicatricifer Hett., A. erubescens Hett., A.
maxwellii Hett., A. muelleri Blume, A. paeoniifolious (Dennst.) Nicolson, A. yunnanensis Engl,
Amydrium medium (Zoll. & Moritzi) Nicolson, Arisaema album N.E.Br, A. consanguineum Schott,.
Colocasia esculenta Schott, C. gigantea Hook.f, Hapaline benthamiana Schott, Lasia spinosa (L)
Thawaites, Pothos scandens L., Remusatia pumira (Engl. & K. Krause) Schott, R. vivipara (Roxb.)
Schott, Rhaphidophora hongkongensis Schott, R. peepla Schott, Schismatoglottis calyptrata (Roxb.)
Zoll. & Mor., S. mutata Scort. ex Hook.f, Scindapsus hederaceus Schott and Typhonium trilobatum
(L.) Schott. Sterile specimens have been identified to generic level for 5 genera and include 8
species: Amorphophallus sp. 1, sp. 2, sp. 3, Aglaonema sp., Alocasia sp.1, sp. 2, Rhaphidophora sp.,
and Typhonium sp.
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การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของกลุมสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ
บริเวณหาดทรายของ จังหวัดระยอง
วาสนา พรรณเทวี (นักศึกษา), ธรรมศักดิ์ ยีมิน (อาจารยที่ปรึกษา)
กลุมวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ บริเวณเขตน้ําขึ้นและน้ําลงของหาดทราย ที่มีปจจัย
สิ่งแวดลอมแตกตางกัน 4 แหง ไดแก ปากน้ําประแสร หาดแมพิมพ หาดแมรําพึง และหาดตะกวน ตั้งแตเดือนธันวาคม 2541
ถึงเดือนกรกฎาคม 2543 โดยเนนการศึกษาโครงสรางของประชาคมสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ รูปแบบการแพรกระจาย
ความหนาแนนของประชากร องคประกอบของชนิด ความหลากหลายของชนิด และความแปรปรวนตามฤดูกาล ผลการศึกษา
พบวา สัตวทะเลหนาดินชนิดเดน ไดแก หอยสองฝา Tellina sp. หอยเสียบ Donax faba และหอยเสียบ Donax cuneatus
องคประกอบของชนิดสัตวทะเลหนาดินแตกตางกันในแตละหาด ยกเวนหาดแมพิมพและหาดแมรําพึง มีองคประกอบของชนิด
สัตวทะเลหนาดินที่คลายคลึงกัน โครงสรางของประชาคมสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญแปรผันตามแรงกระทําของคลื่น อิทธิพล
จากน้ําจืด ผลกระทบจากอุตสาหกรรม และกิจกรรมการทองเที่ยว และพบการเก็บสัตวทะเลหนาดินบริเวณหาดทราย ที่เห็นได
อยางเดนชัด คือ การเก็บหอยเสียบ Donax faba ที่เปนสัตวทะเลหนาดินชนิดเดนบริเวณหาดแมพิมพ และหาดแมรําพึงของคน
ในทองถิ่น การแพรกระจาย และความชุกชุมของกลุมสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญมีความแปรปรวนมากตามเวลาและสถานที่
สัตวทะเลหนาดินกลุมหอยสองฝา Tellina sp. หอยเสียบ Donax faba หอยหลอด Solen sp. และหอยทับทิม Umbonium
vestiarium มีการอพยพตามระดับของน้ําขึ้นและน้ําลง ซึ่งความแปรปรวนตามเวลาของประชากรสวนหนึ่ง เปนผลจากการ
ทดแทนประชากรของสัตวทะเลหนาดิน พบวา หอยเสียบ Donax faba มีความหนาแนนของประชากรสูงที่สุดในชวงเดือน
กรกฎาคม โดยมีความยาวเปลือกหอยอยูในชวง 5-7 มิลลิเมตร ผลการศึกษานี้ เปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการประยุกตใชในการ
จัดการระบบนิเวศหาดทราย โดยคํานึงถึงความสามารถในการรองรับกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม
Temporal Changes in Macrobenthos Communities on
Sandy Shores of Rayong Province
W. Phantewee (Graduate Student), T. Yeemin (Thesis Advisor)
Marine Biodiversity Research Group, Department of Biology, Faculty of Science,
Ramkhamhaeng University, Huamark, Bangkok 10240

Temporal changes in macrobenthos communities on four intertidal sandy beaches with different
environmental conditions, i.e., Pak Nam Prasae, Haad Maepim, Haad Maerampueng and Haad
Takuan, were investigateed from December 1998 to July 2000. The study focused on macrobenthos
characteristics, including zonation pattern, population density, community structure, species
diversity and seasonal variation. The dominant species were Tellina sp., Donax faba and Donax
cuneatus. Community structures of the study sites were different, except at Haad Maepim and Haad
Maerampueng, and varied with exposure to wave action and fresh water, with industrial and
tourism activities and with harvesting of a bivalve, Donax faba, by local people at Haad Maepim
and Haad Maerampueng. Variations in the distribution and abundance of macrobenthos and
environmental factors existed at different temporal and spatial scales. Bivalves, i. e., Tellina sp.,
Donax faba, Solen sp, and a gastropod, Umbonium vestiarium, migrated along different tidal levels.
Temporal changes in population density were correlated with recruitment patterns, especially for
Donax faba. This species showed a peak in population density in July and had a range of shell
length from 5 to 7 mm. The present study provides basic data for management of sandy beach
ecosystems by considering their carrying capacities for appropriate activities.
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ความหลากชนิดและการแพรกระจายของโรติเฟอร ในบุงทาม บริเวณลุมแมน้ํามูล
วิราวรรณ โคตรทิพย (นักศึกษา), ละออศรี เสนาะเมือง (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

การศึกษาความหลากชนิดและการแพรกระจายของโรติเฟอร ในบุงทาม บริเวณลุมแมน้ํามูล จากแหลงน้ํา 70 แหง (140
ตัวอยาง) ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก สุรินทร ศรีสะเกษ และรอยเอ็ด โดยเก็บตัวอยาง 2 ครั้ง ในฤดูกอนมรสุม (เดือน
เมษายน 2543 และพฤษภาคม 2544) และฤดูหลังมรสุม (เดือนตุลาคม 2543) พบโรติเฟอร 38 สกุล 182 สปชีส เปนสปชสี ใหม
ของโลก 1 สปชีส ไดแก Brachionus sp. ชนิดที่พบเปนครั้งแรกของประเทศไทย 2 สปชีส ไดแก Lecane robertsonae Segers
และ L. subtilis Harring and Myers โรติเฟอรที่พบสวนใหญเปนชนิดที่พบแพรกระจายทั่วไปในเขตรอน ในฤดูกอนมรสุมพบ
โรติเฟอรรวม 175 สปชีส และฤดูหลังมรสุมพบ 154 สปชีส สกุลที่พบมากที่สุดในทั้งสองฤดู ไดแก Lecane โดยพบจํานวน 56
สปชีส (30.76%) รองลงมา ไดแก Trichocerca, Lepadella และ Brachionus โดยพบ 22 สปชีส (12%), 21 สปชีส (11.5%)
และ 14 สปชีส (7.7%) ตามลําดับ สปชีสที่พบบอยในบุงทามเรียงตามความถี่ของแหลงน้ําที่พบ ดังนี้ Filinia opoliensis
(Zacharias) (100%), Polyarthra vulgaris Carlin (100%), Colurella uncinata (Muller) (98.6%), Keratella tropica (Apstein)
(98.6 %), Lecane bulla (Gosse) (98.6%), Lecane signifera (Jennings) (98.6%), Filinia camasecla Myers (95.7%),
Hexarthra intermedia Wiszniewski (95.7%), Keratella cochlearis (Gosse) (95.7%) และ Keratella lenzi Hauer (95.7%)
สปชีสที่พบไมบอยนักในบุงทาม ไดแก Brachionus bidentatus Abderson, Brachionus diversicornis (Daday), Lecane
calcaria Harring and Myers, Lecane elegans Harring, Lecane robertsonae Segers, Lepadella akrobeles Myers,
Ploesoma hudsoni (Imhof), Macrochaetus danneeli Koste and Shiel และ Trichocerca scipio Gosse
Species Diversity and Distribution of Rotifers in the Floodplain 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

Species diversity and distribution of rotifers in the floodplain of the Mun River in Surin, Srisaket
and Roi-Et provinces were studied during April 2000 and May 2001. One hundred and forty
samples from 70 freshwater habitats were collected in pre-monsoon (April-May) and postmonsoon (October) periods. Of the 182 species identified, one (Brachionus sp.) is new to science
and two (Lecane robertsonae Segers and L. subtilis Harring and Myers) are new to Thailand. Most
of the rotifers recorded are common, tropical species. One hundred and seventy-five species were
recorded during the pre-monsoon period whereas 154 species were found in the post-monsoon
period. The most diverse genera in both periods were Lecane with 56 species (30.8%), followed by
Trichocerca, Lepadella and Brachionus with 22 species (12%), 21 species (11.5%) and 14 species
(7.7%), respectively. According to the frequency of occurrence, the most common rotifers were:
Filinia opoliensis (Zacharias) and Polyarthra vulgaris Carlin with 70 recorded localities (100%);
Colurella uncinata (Muller), Keratella tropica (Apstein), Lecane bulla (Gosse) and L. signifera
(Jennings) with 69 recorded localities (98.6%); and F. camasecla Myers, Hexarthra intermedia
Wiszniewski, Keratella cochlearis (Gosse) and K. lenzi Hauer with 68 recorded localities (95.7%).
Species that were rarely found were Brachionus bidentatus Abderson, B. diversicornis (Daday),
Lecane calcaria Harring and Myers, L. elegans Harring, L. robertsonae Segers, Lepadella
akrobeles Myers, Ploesoma hudsoni (Imhof), Macrochaetus danneeli Koste & Shiel and
Trichocerca scipio Gosse.
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อนุกรมวิธานของเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรน
บริเวณอุทยานแหงชาติภูหินรองกลา จังหวัดพิษณุโลก
วิลาวัณย รัตนถิรกุล (นักศึกษา), ทวีศักดิ์ บุญเกิด (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

จากการศึกษาอนุกรมวิธานของเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรน บริเวณอุทยานแหงชาติภูหินรองกลา จังหวัดพิษณุโลก ระหวาง
เดือนมิถุนายน 2544 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2545 ไดทําการสํารวจ และเก็บตัวอยางพืชกลุมนี้ไดทั้งหมด 114 หมายเลข นํามา
ศึกษา และตรวจหาชื่อวิทยาศาสตร พรอมทั้งจัดทําคําบรรยายลักษณะ ไดจํานวนทั้งหมด 21 วงศ 46 สกุล 81 ชนิด แบง
ออกเปนพืชกลุมเฟรนจํานวน 18 วงศ 42 สกุล 76 ชนิด พืชใกลเคียงเฟรนจํานวน 3 วงศ 4 สกุล 5 ชนิด สําหรับวงศที่พบมาก
ที่สุด คือ วงศ Polypodiaceae รองลงมา คือ วงศ Aspleniaceae สามารถแบงพืชกลุมนี้ตามถิ่นที่อยูได 3 แบบ คือ บนดิน บน
หิน และเปนพืชอิงอาศัย จํานวน 29, 13 และ 39 ชนิด ตามลําดับ จากการศึกษาในครั้งนี้พบเฟรนที่เพิ่งมีรายงานวาพบเปนครั้ง
แรกในประเทศไทยจํานวน 1 ชนิด คือ Acrorumohra diffracta (Bak.) H. Ito การสํารวจทางพฤกษศาสตร ในจังหวัดพิษณุโลก
และจังหวัดใกลเคียงคือ เพชรบูรณ และเลย ที่ผานมาจะเนนเฉพาะกลุมไมดอก สําหรับพืชกลุมเฟรน และพืชใกลเคียงเฟรนนั้น
มีการศึกษากันนอยมาก การศึกษานี้มีตัวอยางเฟรน และพืชใกลเคียงเฟรนบางชนิดที่อยูในระหวางดําเนินการ และศึกษา
เพิ่มเติม และขอมูลที่ไดสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาอนุกรมวิธาน และความหลากหลายของพรรณไมในประเทศ
ไทยตอไป
Taxonomy of Ferns and Fern Allies at Phuhin Rongkla National Park,
Phitsanulok Province
W. Rattanathirakul (Graduate Student), T. Boonkerd (Thesis Advisor)
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

A taxonomic study of ferns and fern allies in Phuhin Rongkla National Park, Phitsanulok Province,
was conducted from June 2001 to May 2002. One hundred and fourteen specimens were collected.
They were classified into 21 families, 45 genera and 81 species, of which 18 families, 42 genera and
76 species were ferns, while 3 families, 4 genera and 5 species were fern allies. Two families of
ferns namely Polypodiaceae and Aspleniaceae were among the common families. Among 81
species, there were 29 species of terrestrial plants, 13 species of lithophytes and 39 species of
epiphytes. Acrorumohra diffracta (Bak.) H. Ito is a new record for Thailand. So far, botanical
explorations in Phitsanulok, Phetchabun and Loei Provinces have mainly focused on flowering
plants and usually excluded detailed studies of ferns and fern allies. There are still some more
species in the process of determination and this work is expected to be finished soon. The data on
ferns and fern allies obtained from this study can be used for the future conservation of biodiversity.
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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 จ.ขอนแกน 40002

ศึกษาพืช 2 ชนิดคือ Gomphia serrata Kanis และ Ochna integerrima Merr. โดยศึกษากายวิภาคศาสตรดวยการลอกผิวตัด
ตามขวางใบ พัฒนาการของเมกะสปอรและแกมีโทไฟตเพศเมีย ดวยวิธีพาราฟนและวิธีทําใหใส พัฒนาการของไมโครสปอรและ
แกมีโทไฟตเพศผู ดวยวิธีพาราฟนและยอมดวยสีโพรพิโอโนคารมิน พบวา ปากใบของ O. integerrima และ G. serrata เปน
แบบพาราไซติกเซลลคุมของ O. integerrima มีขนาดใหญกวา และ G. serrata มีความหนาแนนของปากใบมาก บริเวณเสนใบ
ยอยมีเซลลแปลกปลอมกระจายอยู จากการตัดตามขวางของใบพบเซลลในเนื้อเยื่อชั้นผิวชองพืช 2 ชนิดทั้งดานบน และ
ดานลางเรียง 1 ชั้น ผนังเซลลเรียบเรียงเปนระเบียบ เนื้อเยื่อแพลิเสดมี 1-2 ชัน้ ออวุลเปนแบบคว่ํา ผนังออวุลมี 2 ชั้น ไมโคร
ไพลเกิดจากผนังออวุลชั้นใน ถุงเอ็มบริโอเปนแบบโพลิโกนัม เมื่อแกถุงเอ็มบริโอของ G. serrata มีขนาดยาวกวา O.
integerrima ผนังอับเรณูประกอบดวยชั้น เอ็นโดเดอรมิส เอ็นโดทีเซียม เนื้อเยื่อชั้นกลาง และชั้นทาพีทัม พัฒนาการของแกมี
โทไฟตเพศผู พบเซลลกําเนิดไมโครสปอร แบงไมโอซิสครั้งที่ 2 ได 4 ไมโคร สปอร ในระยะที่เรณูเจริญเต็มที่ มี 2 นิวเคลียส
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการงอกของเมล็ด O. integerrima โดยแชเมล็ดในสารละลายกรดจิบเบอเรลลิค และสารละลายกรดอะซิติล
ซาลิไซลิค ความเขมขน 0.3 มิลลิโมลาร และ 0.6 มิลลิโมลาร พบวา เมล็ดที่แชในสารละลายกรดอะซิติลซาลิไซลิค 0.6 มิลลิโม
ลาร มีเปอรเซ็นตการงอกสูงสุด การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของ G. serrata และ O. integerrima โดยใชไพรเมอรขนาดสั้นที่มี
ลําดับนิวคลีโอไทดแบบสุม 50 ชนิด โดยใชเทคนิค RAPD พบวา มีไพรเมอร 29 ชนิดที่สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของ
G. serrata ได และขนาดของแถบดีเอ็นเออยูในชวง 89-1,122 คูเบส สวนใน O. integerrima มีไพรเมอร 32 ชนิดที่สามารถเพิ่ม
ปริมาณดีเอ็นเอได และขนาดของแถบดีเอ็นเออยูในชวง 129-1,585 คูเบส
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 leaf, and the development of female and male gametophytes of Gomphia
serrata Kanis and Ochna integerrima Merr. were 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 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 1-2 layers of palisade parenchyma. The ovules are anatropous, and bitegmic,and the micropyle
is 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 (GA3) and acetylsalicylic acid (ASA) on seed germination
was observed by pretreatment of O. integerrima seeds with 0.3 and 0.6 mM GA3 or ASA prior to
germination. Acetylsalicylic acid 0.6 mM is the most effective treatment for promoting seed
germination. Fifty arbitrary primers were screened for RAPD analysis of G. serrata and
O. integerrima. Twenty-nine primers resulted in the amplification of G. serrata DNA bands ranging
from approximately 89-1,122 base pairs, thirty-two primers for O. integerrima DNA bands ranging
from approximately 129-1,585 base pairs.
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ความหลากชนิดและการแพรกระจายของโคพีพอดกลุมคาลานอยด และไซโคลพอยด
ในเขตจังหวัดสุรินทร
วีระ ยินดี (นักศึกษา), ละออศรี เสนาะเมือง (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

การศึกษาความหลากชนิดและการแพรกระจายของโคพีพอด ในเขตจังหวัดสุรินทร จากแหลงน้ําทั้งหมด 61 แหง จํานวน 181
ตัวอยาง โดยเก็บ 3 ฤดู ระหวางเดือนธันวาคม 2541 ถึงเดือนสิงหาคม 2542 โดยใชถุงลากแพลงกตอนขนาด 60 ไมโครเมตร
พบโคพีพอดทั้งหมด 22 สปชีส เปนกลุมคาลานอยด 13 สปชีส ไดแก Dentodiaptomus javanus, Eodiaptomus
phuphanensis, Mongolodiaptomus botulifer, M. dumonti, M. malaindosinensis, M. uenoi, Neodiaptomus blachei, N. laii,
N. yangtsekiangensis, Phyllodiaptomus christineae, P. surinensis, Tropodiaptomus oryzanus และ T. vicinus เปนกลุม
ไซโคลพอยด 9 สปชีส ไดแก Cryptocyclops bicolor, Eucyclops serrulatus, Mesocyclops aspericornis,
M. thermocyclopoides, Metacyclops sp., Microcyclops varicans, Paracyclops fimbriatus, Thermocyclops decipiens และ
Tropocyclops prasinus ในจํานวนนี้เปนชนิดที่พบเปนครั้งแรกของโลก 1 สปชีส คือ P. surinensis ชนิดที่พบเปนครั้งแรกของ
ประเทศไทย 2 สปชีส คือ T. oryzanus และ Metacyclops sp. โคพีพอดที่พบแพรกระจายมาก เรียงตามความถี่ที่พบ แบงเปน
กลุมคาลานอยด ไดแก M. botulifer พบ 44 แหลง รองลงมา ไดแก M. dumonti, M. malaindosinensis, P. christineae และ
E. phuphanensis โดยพบ 33, 32, 21 และ 17 แหลง ตามลําดับ กลุมไซโคลพอยด ไดแก M. thermocyclopoides พบ 53
แหลง รองลงมา ไดแก T. decipiens, M. varicans และ T. prasinus โดยพบ 31, 18 และ 7 แหลง ตามลําดับ ประเภทแหลงน้ํา
ที่มีจํานวนสปชีสมากที่สุด คือ คลองสงน้ําพบ 19 สปชีส สวนแหลงน้ําที่พบจํานวนสปชีสนอยที่สุด คือ นาขาวพบ 8 สปชีส
จํานวนสปชีสในแตละฤดูกาล พบวา ไมแตกตางกันโดยฤดูฝนพบ 20 สปชีส สวนฤดูหนาวและฤดูรอนพบฤดูละ 19 สปชีส
Species Diversity and Distribution of Calanoid and Cyclopoid
Copepods 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

Aspects of the species diversity and distribution of copepods from 61 localities (181 samples) in
Surin province were studied seasonally between December 1998 and August 1999. Samples were
collected qualitatively using 60 μm plankton net. In addition, temperature, pH, conductivity and
salinity of the water were measured at all localities. Twenty-two species comprising 13 calanoids
(Dentodiaptomus javanus, Eodiaptomus phuphanensis, Mongolodiaptomus botulifer, M. dumonti,
M. malaindosinensis, M. uenoi, Neodiaptomus blachei, N. laii, N. yangtsekiangensis,
Phyllodiaptomus christineae, P. surinensis, Tropodiaptomus oryzanus and Tropodiaptomus vicinus)
and 9 cyclopoids (Cryptocyclops bicolor, Eucyclops serrulatus, Mesocyclops aspericornis,
Mesocyclops thermocyclopoides, Metacyclops sp., Microcyclops varicans, Paracyclops fimbriatus,
Thermocyclops decipiens and Tropocyclops prasinus) were identified. P. surinensis is new to
science, and T. oryzanus and Metacyclops sp. are new records for Thailand. The most frequently
encountered calanoid species were M. botulifer (44 localities), followed by M. dumonti (33
localities), M. malaindosinensis (32 localities), P. christineae (21 localities) and E. phuphanensis
(17 localities). The most frequently encountered cyclopoid species were M. thermocyclopoides (53
localities), followed by T. decipiens (31 localities), M. varicans (18 localities) and T. prasinus (7
localities). The habitat with the greatest diversity was the irrigation canal with 19 species recorded,
whereas the poorest habitat was the rice field with 8 species recorded. The numbers of species
recorded were not significantly different between seasons, with 20 species in the rainy season, and
19 species in the cool season and summer.
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ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหราย การปนเปอนของตะกัว่ ในสาหราย และตะกอนดิน
และความสัมพันธกับคุณภาพน้ําในคลองแมขา จังหวัดเชียงใหม, 2542
วุฒินันท ศิริรัตนวรางกูร (นักศึกษา), ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

การศึกษานี้เพื่อตรวจสอบความหลากหลายทางชีวภาพของสาหราย รวมทั้งคุณภาพน้ําทางกายภาพ และเคมีบางประการ
วิเคราะหปริมาณตะกั่ว ในสาหรายและตะกอนดิน แลวนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปประยุกตใช ประกอบการพิจารณาประเมิน
คุณภาพน้ําของคลองแมขา จังหวัดเชียงใหม จากการศึกษาพบสาหราย 5 division 36 genera 55 species ไดแก
Cyanophyta, Chlorophyta, Euglenophyta, Chrysophyta และCryptophyta ซึ่งสาหรายที่พบเดน คือ Chlorella,
Chlamydomonas, Merismopedia, Oscillatoria, Navicula, Nitzschia, Cryptomonas, Euglena และ Phacus องคประกอบโดย
เฉลี่ยของแพลงกตอนพืช พบ division Cyanophyta มีมากที่สุด (47.97%) และ division Cryptophyta มีนอยที่สุด (7.68%)
สวนสาหรายยึดเกาะ division Cyanophyta มีรอยละขององคประกอบโดยเฉลี่ยมากที่สุด (48.22%) และ division Cryptophyta
มีนอยที่สุด (1.12%) สําหรับคุณภาพน้ํามีคาดังนี้ อุณหภูมิน้ํา 20.90-32.50 0C, คาการนําไฟฟา 196.00-957.00 μS/cm, pH
6.50-10.40, Hardness 30.00-65.00 mg/l asCaCO3, 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 ซึ่งปริมาณตะกั่วในสาหรายยึดเกาะ
และในตะกอนมีคาเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน คาสหสัมพันธของสาหรายกับคุณภาพน้ําทางเคมี พบวาไมมี
ความสัมพันธทางสถิติ และการศึกษาพบวา Chlorella vulgaris, Chlamydomonas, Cryptomonas, Euglena acus,
E. geniculata, Phacus, Nitzschia และ Oscillatoria tenuis สามารถใชเปนแนวทางในการเฝาระวังมลภาวะในคลองแมขา
The Biodiversity of Algae, the Contamination of Lead in Algae and Sediment, and
Their Relation to Water Quality in Mae-Kha Canal, Chiang Mai Province, 1999
W. Sirirattanawarangkul (Graduat Student), S. Traichaiyaporn (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50200

This study quantified the diversity of phytoplankton and benthic algae. Water quality was assessed
in terms of physicochemical parameters. Lead uptake by benthic algae and contamination of
sediment were assessed and used to assess the water quality of Mae-Kha canal in Chiang Mai
Province. The algae were composed of 5 divisions, namely Cyanophyta, Chlorophyta,
Euglenophyta, Chrysophyta and Cryptophyta, and 36 genera and 55species. The dominant genera
were Chlorella, Chlamydomonas, Merismopedia, Oscillatoria, Navicula, Nitzschia, Cryptomonas,
Euglena and Phacus. The largest component of the phytoplankton was the division Cyanophyta
(47.97%) and the smallest was the division Cryptophyta (7.68%). Benthic algae in the division
Cyanophyta contributed most to the average algal composition (48.22%) and the division
Cryptophyta contributed least (1.12%). Ranges of water quality parameters were: water temperature
20.90-32.50 0C, EC0.00-957.00 μS/cm, pH 6.50-10.40, Hardness 30.00-65.00 mg/l as CaCO3, DO
2.30-7.00 mg/l, BOD5 4.00-15.00 mg/l, COD 32.00-1,088.00 mg/l, lead concentration in benthic
algae 0.018-53.95 μg/g and lead contamination in sediment 1.95-34.53 μg/g. Lead concentration in
both algae and sediment exceeded these of surface water standards. Species richness of
phytoplankton and benthic algae were not correlated with water quality. As a result of this study,
Chlorella vulgaris, Chlamydomonas, Cryptomonas, Euglena acus, E. geniculata, Phacus, Nitzschia
and Oscillatoria tenui are recommended for biomonitoring the water quality of Mae-Kha canal.
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การติดตามตรวจสอบชัน้ คุณภาพลุม น้ําและสภาพแวดลอมดวยกลุมแมลงหนอนปลอกน้ํา
ศิราภรณ ชื่นบาล (นักศึกษา), พรทิพย จันทรมงคล (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000

การตรวจสอบความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมในลุมน้ําปงตอนบน โดยการประยุกตใชกลุมของแมลงหนอนปลอกน้ําเปน
ดัชนีตรวจสอบ ทําการเก็บตัวอยางใน 7 ลุมน้ํายอย ของลุมน้ําปงตอนบน ไดแก แมแตง แมปงสวนบน แมริม แมกวง แมขาน
แมงัด และแมปง สวนที่ 2 ทําการเก็บตัวอยาง 2 จุด ในแตละชั้นคุณภาพน้ําในแตละลุมน้ํายอย เปนเวลา 1 ป แบงการเก็บ
ออกเปนสามฤดู ตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2543 ศึกษาชนิดของแมลงหนอนปลอกน้ําที่พบโดยทั่วไปและการ
กระจายอยูในจุดเก็บตัวอยาง แลวนํามาวิเคราะหขอมูลของแมลงหนอนปลอกน้ําโดยใช Multivariate technique ในโปรแกรม
PATN พบวา จุดเก็บตัวอยางสามารถแบงออกไดเปน 4 กลุม กลุมที่ 1 มีเพียงจุดเก็บตัวอยางที่อยูในพื้นที่ลุมน้ําชั้น 5 เทานั้น
กลุมที่ 4 ประกอบดวยจุดเก็บตัวอยางที่อยูในพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1 และชั้น 2 จุดเก็บตัวอยางสวนใหญอยูใน กลุมที่ 2 และกลุมที่ 3
ซึ่งจะมีการรวมกันของทุกชั้นคุณภาพลุมน้ํา จากการศึกษา พบวา Tolerant indicator species ซึ่งพบในเขตชุมชนและมีการ
ปนเปอน ไดแก Cheumatopsyche cognita, Ecnomus mammus, Leptocerus chiangmaiensis, Heumatopsyche globosa,
Potamyia panakeia Sensitive indicator species มักพบในบริเวณปา ไดแก Macrostemum midas, Macrostemum
fastisum, Hydropsyche uvana จากการศึกษา พบวา ชนิดของแมลงหนอนปลอกน้ําสามารถใชเปนดัชนีชี้วัดการเปลี่ยนแปลง
การใชที่ดิน และความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมได
Watershed Classification and Environmental Monitoring
Using the Trichoptera Community
S. Cheunbarn (Graduate Student), P. Chantaramongkol (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiangmai University, Muang District, Chiang Mai 50000

The Trichoptera community was used as an indicator for monitoring degradation in the Upper Ping
watershed its relationships to environmental factors were determined. The seven subwatersheds of
the Ping River Basin were sampled, namely Mae Taeng, the upper part of Mae Ping, Mae Rim, Mae
Kuang, Mae Khan, Mae Ngat and the second part of Mae Ping. Samples were taken at two sites per
WSC per subwatershed for one year in three seasons from January to December 2000. The common
Trichoptera species and their distributions were studied. The Trichoptera data set was analyzed
using Multivariate techniques in the computer software package PATN. Four groups of sites were
generated. Group 1 had only one site in WSC 5. Group 4 consisted of sites in WSC1 and 2. Almost all sites in this study were in
Groups 2 and 3. Tolerant indicator species that were always found in urban and polluted sites were
Cheumatopsyche cognita, Ecnomus mammus, Leptocerus chiangmaiensis, Heumatopsyche globosa
and Potamyia panakeia. Sensitive indicator species that were always found in forest sites were
Macrostemum midas, Macrostemum fastisum, Hydropsyche uvana. The Trichoptera community can
be used as an indicator of land use change and degradation in watersheds.
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ความหลากชนิด และการแพรกระจายของคลาโดเซอราและโคพีพอด ในบุงทาม บริเวณลุมแมน้ํามูล
ศิริชยั ไฝทาคํา (นักศึกษา), ละออศรี เสนาะเมือง (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

การศึกษาความหลากชนิด และการแพรกระจายของคลาโดเซอราและโคพีพอด ในบุงทาม บริเวณลุมแมน้ํามูล จังหวัดสุรินทร
ศรีสะเกษ และรอยเอ็ด เก็บตัวอยางเชิงคุณภาพโดยใชถุงลากแพลงกตอนขนาดตา 60 ไมครอน จากแหลงน้ํา 70 แหลง เก็บ
ตัวอยาง 2 ครั้ง ในชวงกอนมรสุม (เดือนเมษายน 2543 และพฤษภาคม 2544) และชวงหลังมรสุม (เดือนตุลาคม 2544)ได
ตัวอยางทั้งหมด 140 ตัวอยาง พบคลาโดเซอรา 32 สกุล 62 สปชีส เปนชนิดที่ยังไมมีรายงานในประเทศไทย 4 สปชีส ไดแก
Grimaldina brazzai Richard, Macrothrix malaysiensis Idis & Fernando, Pseudosida ramoza Doday และ
Diaphanosoma sp. คลาโดเซอราที่พบสวนใหญเปนชนิดที่แพรกระจายทั่วไปในเขตรอน และชนิดที่พบบอยเรียงตามความถี่ที่
พบ ไดแก Bosminopsis deitersi Richard (98.5% ของแหลงน้ํา) รองลงมาคือ Ceriodaphnia cornuta Sars (97.9% ของ
แหลงน้ํา), Moina micrura Kurz (87.1% ของแหลงน้ํา) Diaphanosoma volzi Stingelin (87.1% ของแหลงน้ํา ), และ
D. excisum Sars (84.3% ของแหลงน้ํา) ตามลําดับ ความหลากชนิดของโคพีพอดพบกลุมคาลานอยด 11 สปชีส ชนิดที่พบ
บอยเรียงตามความถี่ที่พบ คือ Mongolodiaptomus botulifer (Kiefer) (74.3% ของแหลงน้ํา) และ Neodiaptomus
yangtsekiangnensis Mashiko (71.4% ของแหลงน้ํา) ซึ่งเปนชนิดที่ดํารงชีวิตในแหลงน้ําบริเวณบุงทามไดดี สวนโคพีพอดกลุม
ไซโคลพอยดยังอยูในชวงการวิเคราะหตัวอยาง
Species Diversity and Distribution of Cladocerans and Copepods
in the Floodplain 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 the
floodplain of the Mun River in Surin, Sri Sa ket and Roi Et Provinces were investigated. Qualitative
samples were collected using a 60 µm plankton net during pre-monsoon (April 1999 and May 2000)
and post-monsoon (October 2000) periods. Sixty-two species from 32 genera of cladocerans were
identified, four (Grimaldina brazzai Richard, Macrothrix malaysiensis Idis & Fernando,
Pseudosida ramoza Doday and Diaphanosoma sp.) of which are new to Thailand. Most
cladocerans recorded were common and circumtropical species. The most frequently recorded
species were Bosminopsis deitersi Richard (98.6% of the sampled localities), followed by
Ceriodaphnia cornuta Sars (97.9% of the sampled localities), Moina micrura Kurz (87.1% of the
sampled localities), Diaphanosoma volzi Stingelin (87.1% of the sampled localities) and D. excisum
Sars (84.3% of the sampled localities). A total of 11 species of calanoid copepods was recorded.
The most frequently recorded calanoids were Mongolodiaptomus botulifer (Kiefer) (74.1% of the
sampled localities) and Neodiaptomus yangtsekiangensis Mashiko (71.4% of the sampled
localities). However, some cyclopoid specimens are still in the process of identification.
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การศึกษาทางอนุกรมวิธานของเฟรนในอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง
ศิริดารัตน จูเจีย่ (นักศึกษา), สุมน มาสุธน (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาทางอนุกรมวิธานของเฟรนในอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง โดยการออกสํารวจ เก็บตัวอยาง และนํามาวิเคราะห
หาชื่อชนิดโดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยา รูปวิธาน จําแนกชนิด และตรวจสอบความถูกตองจากพรรณไม ที่มีการศึกษา
และเทียบกับหลักฐานในพิพิธภัณฑพืชหอพรรณไม กรมปาไม และพิพิธภัณฑพืชสิรินธร กรมวิชาการเกษตร เพื่อศึกษาชนิด
เฟน ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและนิเวศวิทยา จากการศึกษาพบเฟนจํานวน 21 วงศ 40 สกุล และ 74 ชนิด มีทั้งชนิดที่
เจริญเติบโตอยูในแหลงน้ํา 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. 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 ecological distribution of the species in the area. Twenty-one families, 40 genera and 74 species
were found, including aquatic, terrestrial and epiphytic ferns, in various forest types.
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การเปรียบเทียบความหลากชนิดของมวนน้ําจืดในแหลงน้ํานิง่ และแหลงน้ําไหล
ศิริพร แซเฮง (นักศึกษา), นฤมล แสงประดับ (อาจารยที่ปรึกษา), ชุติมา หาญจวณิช (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

เปรียบเทียบความหลากชนิดของมวนน้ําจืดในแหลงน้ํานิ่ง 13 แหลง และแหลงน้ําไหล 3 แหลง ในเขตอุทยานแหงชาติภูพาน
จังหวัดสกลนคร โดยเก็บตัวอยางตัวออน และตัวเต็มวัยดวยวิธีเชิงคุณภาพเดือนละครั้ง ระหวางเดือนกรกฎาคม 2541 ถึงเดือน
มิถุนายน 2542 พบมวนน้ําจืดทั้งหมด 11 วงศ 32 สกุล 41 ชนิด แหลงน้ําไหล (10 วงศ 27 สกุล 34 ชนิด) มีความหลากชนิด
กวาแหลงน้ํานิ่ง (11 วงศ 23 สกุล 28 ชนิด) 21 ชนิดพบในแหลงน้ําทั้งสองแบบ 16 ชนิด เปนรายงานการพบครั้งแรกของ
ประเทศไทย ไดบรรยายสัณฐานวิทยาและชีววิทยาบางประการของมวนน้ําจืดที่พบ การวิเคราะหแบบแผนการกระจายตัวของ
มวนในแหลงอาศัยยอยจํานวน 142 ตัวอยาง ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป PATN โดยการจัดกลุมแหลงอาศัยยอยดวย UPGMA และ
จัดเรียงอันดับแหลงอาศัยยอยเหลานี้บน Ordination Space ดวย HMDS ไดผลสอดคลองกัน คือ กลุมอาศัยยอยทั้งหมดใน
แหลงน้ําไหล มวนที่พบมากในแหลงอาศัยยอยแบบนี้ คือ Limnometra anadyomene และ Strongylovelia sp. 1 สวนอีก 3
กลุม เปนแหลงอาศัยยอยในแหลงน้ํานิ่งที่มีลักษณะแตกตางกันเมื่อเปรียบเทียบกันเองในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมที่ 1 เปน
แหลงน้ํานิ่งที่มีคาการนําไฟฟาของน้ําต่ํา ความเปนกรด-ดางของน้ําสูง มวนที่พบบอย คือ Mesovelia vittigera กลุมที่ 2 เปน
แหลงน้ํานิ่งที่มีคาการนําไฟฟาของน้ําสูง ความเปนกรด-ดางของน้ําต่ํา มวนที่พบบอยคือ Microvelia leveillei และ Merragata
pallescens กลุมที่ 3 เปนแหลงน้ํานิ่งที่มีคาการนําไฟฟาของน้ําสูง ความเปนกรด-ดางของน้ําสูง มวนที่พบบอย คือ Neogerris
parvulus สรุปไดวา ความหลากชนิดและการกระจายของมวนน้ําจืดในแหลงน้ํานิ่งและแหลงน้ําไหลมีความแตกตางกันมาก
แหลงน้ําไหลมีความสําคัญในแงเปนแหลงอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ คาการนําไฟฟาและความเปนกรด-ดางของน้ํามี
ผลตอการกระจายตัว และความชุกชุมของมวนในแหลงน้ํานิ่ง
Comparison of Species Diversity of Freshwater Bugs (O. Hemiptera: Insecta)
Between Lentic and Lotic Habitats
S. Saeheng (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 sampling of aquatic bugs was conducted monthly during the period July 1998 to June
1999 from lentic and lotic habitats at Phu Phan National Park, Sakonakorn province. The aim of
this study was to compare species diversity of freshwater bugs between both habitats. A total of 11
families, 32 genera and 41 species were found. The lotic bugs (10 families, 27 genera, 34 species)
were more diverse than the lentic bugs (11 families, 23 genera, 28 species). Twenty-one species
occupied both habitats. Sixteen species were new records for Thailand. Pattern analysis of the
distribution of aquatic bugs using UPGMA and HMDS (in the PATN statistics package) gave
similar results as follows: group 1 comprised lotic habitats in which only Limnometra anadyomene
and Strongylovelia sp. 1 were abundant; group 2 comprised lentic habits with low electrical
conductivity and high pH in which Mesovelia vittigera was a common species; group 3 comprised
lentic habitats with high conductivity and low pH in which Microvelia leveillei and Merragata
pallescens were commonly found; the last group comprised lentic habitats with high conductivity
and pH in which Neogerris parvulus was a common inhabitant. This study showed that the diversity
and distribution of freshwater bug species in lentic and lotic habitats differed mainly due to the
adaptation of morphological structures to water current. Lotic habitats played an important role for
biodiversity conservation. Water conductivity and pH affected distribution and abundance of lentic
bugs.
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การแพรกระจายของไรน้ํานางฟาและแพลงกตอนสัตวในแหลงน้ําชั่วคราว
ในเขตจังหวัดขอนแกนและอุดรธานี
ศุจิภรณ อธิบาย (นักศึกษา), ละออศรี เสนาะเมือง (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

การศึกษาการแพรกระจายของไรน้ํานางฟาในแหลงน้ําชั่วคราว ในจังหวัดขอนแกนและอุดรธานี โดยเก็บตัวอยางในชวงฤดูฝน
ระหวางเดือนเมษายน 2542 ถึงเดือนพฤษภาคม 2544 สํารวจพบแหลงอาศัยของไรน้ํานางฟาจํานวน 107 แหลง อยูใน
เขตจังหวัดขอนแกน 65 แหลง และอุดรธานี 42 แหลง พบไรน้ํานางฟา 2 สปชีส คือ 1) ไรน้ํานางฟาสิรินธร (Streptocephalus
sirindhornae Sanoamuang et al., 2000) ซึ่งพบทั้ง 2 จังหวัด จํานวน 104 แหลง และ 2) ไรน้ํานางฟาไทย (Branchinella
thailandensis Sanoamuang & Saengphan, 2002) พบในจังหวัดขอนแกน จํานวน 8 แหลง โดยพบทั้ง 2 สปชีส อาศัยอยู
รวมกัน 5 แหลง ในแหลงอาศัยเดียวกับไรน้ํานางฟา พบแพลงกตอนสัตวกลุมโรติเฟอร 86 สปชีส คลาโดเซอรา 21 สปชีส
โคพีพอด กลุมคาลานอยด 11 สปชีส และกลุมไซโคลพอยด 3 สปชีส นอกจากนี้ ยังพบโคพีพอดชนิดใหมของโลก 1 สปชีส
คือ Neodiaptomus songkhramensis Sanoamuang & Athibai โรติเฟอรที่พบบอยในแหลงน้ําชั่วคราว เรียงตามความถี่ที่พบ
ไดแก Polyarthra vulgaris Carlin (รอยละ 90 ของแหลงน้ํา), Lecane papauna (Murray) (รอยละ 67.5 ของแหลงน้ํา),
Plationus patulus (Müller) (รอยละ 53.8 ของแหลงน้ํา) และ L. bulla (Gosse) (รอยละ 47.5 ของแหลงน้ํา) คลาโดเซอรา
ที่พบบอย ไดแก Moina micrura Kurz (รอยละ 91.3 ของแหลงน้ํา) และ Diaphanosoma excisum Sars (รอยละ 57.5 ของ
แหลงน้ํา) โคพีพอดกลุมคาลานอยดที่พบบอย คือ Phyllodiaptomus praedictus Dumont & Reddy (รอยละ 65 ของแหลงน้ํา)
Distribution of Fairy Shrimps and Zooplankton in Temporary Waters
in Khon Kaen and Udon Thani Provinces
S. Athibai (Graduate Student), L. Sanoamuang (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 40002

The distribution of fairy shrimps and associated zooplankton in temporary waters in Khon Kaen and
Udon Thani Provinces was investigated during the rainy season from April 1999 to May 2001.
Sixty-five localities with fairy shrimps were found in Khon Kaen, whereas only 42 localities were
found in Udon Thani. Two species of fairy shrimps were identified. Streptocephalus sirindhornae
Sanoamuang et al., 2000 has, to date, been recorded in 104 localities in both provinces, while
Branchinella thailandensis Sanoamuang & Saengphan, 2002 has been found in 8 localities only in
Khon Kaen. The two species co-occurred in 5 localities. Eighty-six species of rotifers, 21 species of
cladocerans, 11 species of calanoid copepods and 3 species of cyclopoid copepods have been
recorded from the samples examined. Of the calanoid copepods that were recorded, Neodiaptomus
songkhramensis Sanoamuang & Athibai is new to science. Frequently recorded rotifers were
Polyarthra vulgaris Carlin (90% of the sampled localities), Lecane papauna (Murray) (67.5% of the
sampled localities), Plationus patulus (Müller) (53.8% of the sampled localities) and L. bulla
(Gosse) (47.5% of the sampled localities). Frequently recorded cladocerans were Moina micrura
Kurz (91.3% of the sampled localities) and Diaphanosoma excisum Sars (57.5% of the sampled
localities). A frequently recorded calanoid copepods was Phyllodiaptomus praedictus Dumont &
Reddy (65%of the sampled localities).
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การประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อวิเคราะหการแพรกระจายของชางปา
(Elephus maximus Linnaeus, 1758) ในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ศุภกิจ วินิตพรสวรรค (นักศึกษา), นริศ ภูมิภาคพันธ (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การประยุกตใชขอมูลจากการสํารวจระยะไกล และการใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร รวมกับการสํารวจทางภาคสนามใน
การศึกษาการกระจายของชางปาในเขตรักษาพันธุสตวปาภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เพื่อศึกษาการกระจายของชางปา และปจจัย
สิ่งแวดลอมตางๆ ที่มีความสําคัญตอการดํารงชีพของชางปา ไดแก แหลงที่อยูอาศัย แหลงอาหาร แหลงน้ํา โปง และปจจัยทาง
กายภาพอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอการอยูอาศัยของชางปา โดยนําปจจัยที่ไดจากการสํารวจเหลานี้มาวิเคราะหรวมกัน เพื่อประเมิน
การกระจายของชางปา และถิ่นที่อยูอาศัยที่เหมาะสม ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการพื้นที่ถิ่นที่อยูอาศัยของชางปา และ
สัตวปาในปจจุบัน การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยแวดลอมตางๆ ที่มีผลตอการเลือกใชถิ่นที่
อยูอาศัยและการกระจายของชางปา และการศึกษาความเปนไปไดของการประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในการ
ตรวจสอบการกระจายของชางปา ผลจากการศึกษา และวิเคราะหการกระจาย และสภาพถิ่นที่อยูอาศัยที่เหมาะสม นับวาเปน
ประโยชนตอการอนุรักษ และการจัดการสัตวปาในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว และเปนแนวทางในการวิจัยสัตวปาชนิด
อื่นในพื้นที่ตางๆ ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพตอไปในอนาคต
Application of GIS for Distribution Analysis of the Elephant (Elephus maximus
Linnaeus, 1758) at Phu Khieo Wildlife Sanctuary, Changwat Chaiyaphum
S. Vinitpornsawan (Graduate Student), N. Bhumpakphan (Thesis Advisor)
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

1

In this research, Remote Sensing and GIS techniques and field surveys will be used to study the
distributions of elephants in Phu Khieo wildlife sanctuary, Chaiyaphum province, in relation to the
environmental factors that affect the elephants distribution and survival, i.e., habitat, water, food
and saltlick availability and other physical factors. These factors will be taken into account in the
estimation of habitat suitability and distribution. This is very important for the management of
elephants and other wildlife. The objective is to study the relationships between the factors affecting
habitat selection and to investigate the possibility of applying GIS techniques to estimating elephant
distribution. The results of the study will be of great use for wildlife management and conservation
at Phu Khieo wildlife sanctuary and will be a guideline for conducting efficient wildlife studies in
the future.

บทคัดยอ : โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ 2545
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การเลือกพื้นที่สรางรังของนกแอนรังขาว Collocalia fuciphaga (Thunberg) 1812
ที่เกาะสีเ่ กาะหา จังหวัดพัทลุง
ศุภลักษณ วิรัชพินทุ (นักศึกษา), กําธร ธีรคุปต (อาจารยที่ปรึกษา), อาจอง ประทัตสุทรสาร (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การศึกษาลักษณะของพื้นที่สรางรังของนกแอนรังขาวในถ้ํา บนเกาะหนาเทวดา จํานวน 3 ถ้ํา เกาะรูสิม จํานวน 3 ถ้ํา และ
เกาะตาโส จํานวน 2 ถ้ํา ซึ่งทั้งหมดรวมอยูในกลุมเกาะสี่เกาะหา จ.พัทลุง ในตําแหนงภูมิศาสตรที่ 7°25’ 30” N และ 100° 15’
44” E ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 โดยทําการสุมตัวอยางพื้นที่สรางรังจํานวน 125 ตําแหนงจากบริเวณสรางรัง 25 บริเวณ เพื่อ
ตรวจสอบลักษณะพื้นที่ผิวของผนังถ้ํา ตําแหนง และความสูงของบริเวณสรางรัง พบวา นกเลือกพื้นที่สรางรังที่มีลักษณะ
จําเพาะ โดยสรางรังบนเพดาน รอยละ 12 และบนผนังถ้ําที่มีความเอียงนอยกวา 90° กับแนวระนาบ รอยละ 88 พื้นที่ของ
บริเวณสรางรังในระดับความสูงระหวาง 2.5-15 เมตร มีขนาดตั้งแต 1-80 ตารางเมตร รังสวนใหญถูกสรางบนผนังถ้ําที่เปน
พื้นผิวเรียบ ซึ่งลักษณะพื้นที่แบบ “ผิวเรียบ ผนังหลังรังเวา และมีแนวยึดเกาะของรังเปนรูปตัวยู” จะถูกใชเปนตําแหนงในการ
สรางรังมากที่สุดถึง รอยละ 57 จากบริเวณสรางรังที่เปนพื้นผิวเรียบทั้งหมด ซึ่งลักษณะดังกลาวที่พบทุกบริเวณสรางรังนี้ ควร
จะมีความสําคัญในดานการอยูรอดของรังตลอดฤดูสืบพันธุ ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของพื้นที่สรางรังนี้ เปนการรายงานครั้งแรก
ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่ง สําหรับการพัฒนาพื้นที่ผิวของผนังภายในบานรังนก
Nest-site Selection by White-nest Swiftlets, Collocalia fuciphaga (Thunberg) 1812,
at See-Ha Islands, Phattalung Province
S.Viruhpintu (Graduate Student), K. Thirakhupt (Thesis Advisor), A. Pradatsundarasar (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

Eight caves in the See-Ha islands (3 on Nathevada island, 3 on Rusim island and 2 on Taso island,
located at 7° 25’ 30” N, 100° 15’ 44”E) used by White-nest Swiftlets as their breeding sites were
examined for nest-site characteristics. The study was carried out in October 2001. By systematic
sampling, 125 nest-sites from 25 nest-patches were investigated for the texture of cave wall, the
position in the caves and the height above the ground. Results indicated that selection was
determined by the unique characters of cave wall, position and height rather than loy random
selection. 12 % of nest-patches were found on the ceiling and 88 % on the sheer wall with an angle
of ∠90° to the horizontal line. Most nest-patches, ranging from 1-80 m2 in area and 2.5-15 m in
height, were found on smooth wall. Nest-sites characterized as smooth and depressed with
supportsers were most often selected (57% of smooth sites). Supporters (protruding rocks and
almost u-shaped lines) were found in all nest patches. These characters could play an important role
in the ness survival.This is the first-reported data on nest-site characteristics and is important for the
development of the interior wall structure of swittlet culture houses.
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ความสัมพันธระหวางดินและพืชพรรณที่เปลี่ยนแปลงตามระดับความสูงของพื้นที่
ในอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท
สคาร ทีจันทึก (นักศึกษา), พงษศักดิ์ สหุนาฬุ (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาความสัมพันธระหวางดิน และพืชพรรณที่เปลี่ยนแปลงตามระดับความสูงของพื้นที่ ในอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท
มีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ลักษณะของสังคมพืชที่กระจายจากบริเวณที่ต่ําจนถึงบริเวณภูเขาสูง
ในบริเวณเขตภูมิอากาศแบบเขตรอนที่มีฤดูแหงแลงอยางชัดเจน (seasonal monsoon climatic zone) การศึกษาในครั้งนี้ไดจัด
แบงกลุมของสังคมพืชออกเปนกลุมยอย โดยใชขอมูลองคประกอบชนิดพรรณของไมที่เก็บมาจากแปลงตัวอยางศึกษาสังคมพืช
ทั้งหมด 45 แปลง ที่วางกระจายตามชนิดปา และระดับความสูงที่แตกตางกันออกไป และเพื่อพิจารณาถึงสมบัติของดินที่เปน
ปจจัยในการควบคุม หรือกําหนดการกระจายของสังคมพืชที่เปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสูงนี้ จากผลการศึกษา พบวา
ตัวอยางสังคมพืชจาก 45 แปลง ที่ไดทําการเก็บขอมูลสามารถจัดกลุมออกไดเปน 6 กลุม สังคมพืช 3 โซน ซึ่งประกอบไปดวย
โซนที่ต่ํา (lowland) โซนขั้นกลาง (transition) และโซนภูเขาสูง (montane) โซนละ 2 กลุม สังคมพืช โดยแสดงลักษณะของ
ความหนาแนน และปริมาณพื้นที่หนาตัดของตนไมตอพื้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ตามระดับความสูงของพื้นที่ ความหลากชนิด
ของไมเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จากโซนที่ต่ําผานโซนขั้นกลางจนถึงโซนภูเขาสูง ที่ระดับความสูงประมาณ 1,800
เมตรจากระดับน้ําทะเล จะเริ่มมีแนวโนมที่ลดลงเรื่อยๆ ตามระดับความสูงซึ่งเห็นไดอยางชัดเจนจากคาดัชนีความหลากหลาย
ชนิดตางๆ สวนคาความสม่ําเสมอของพืชพรรณมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ ในการศึกษาความสัมพันธระหวางกลุม
สังคมพืชตางๆ ที่จัดกลุมแลวกับสมบัติของดิน พบวา สมบัติของดินสวนใหญมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ และเปน
ตัวกําหนดลักษณะความแตกตางของสังคมพืชดวยเชนกัน แตระดับความสูงของพื้นที่นั้นก็ถือวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอ
การเปลี่ยนแปลงทั้งการกระจายของสังคมพืชและสมบัติของดิน
Soil and Plant Relationships along an Altitudinal Gradient in Doi Inthanon National
Park, Northern Thailand
S. Teejuntuk (Graduate Student), P. Sahunalu (Thesis Advisor)
Department of Silviculture, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

A study on soil and plant relationships along an altitudinal gradient was conducted in Doi Inthanon
National Park, Chiangmai, Thailand. The purpose of the study was to elucidate the changing
patterns of community characteristics from lowland to mountain vegetation in the tropical monsoon
climatic zone of mainland Southeast Asia by using floristic composition and species abundance data
collected from 45 plots set at different altitudes and in different forest types. Another purpose was
to investigate the soil properties determining forest community distribution along an altitudinal
gradient. Community classification by cluster analysis indicated that 45 sample vegetation stands
could be classified floristically into three forest zones along an altitudinal gradient, namely lowland,
transition and montane forest zones, and were clustered into six forest community groups. Tree
density and basal area increased with increasing altitude. Diversity of trees sharply increased from
the lowland zone to an altitude of 1,800 m asl and gradually decreased above 1,800 m asl as shown
by species diversity and species richness indices. In contrast, evenness indices were not greatly
different along the altitudinal gradient. Study of soil and plant relationships showed that almost all
soil properties in the six forest community groups were significantly different. However, study of
the relationships between factors indicated that altitude was a major influence on both plant
distribution and soil properties.

บทคัดยอ : โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ 2545
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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.กันทรวิชยั จ.มหาสารคาม 44150
2
สาขาวิชาชีววิทยา สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
3
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

ในระหวางเดือนตุลาคม 2542 ถึงเดือนกันยายน 2544 ไดออกสํารวจและเก็บขอมูลสภาพแวดลอม โดยการสุม 36 จังหวัด พบ
ตนกระเทียมนาใน 15 จังหวัด คือ มหาสารคาม ขอนแกน อุดรธานี หนองคาย กาฬสินธุ รอยเอ็ด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ
สุรินทร บุรีรัมย สระแกว ปราจีนบุรี สุโขทัย ตาก และสงขลา จากการสํารวจ พบวา แหลงที่พบตนกระเทียมนาเปนทุงนาที่มีน้ํา
จืดนิ่งใส น้ําลึก 5–50 เซนติเมตร มีการกระจายเปนกลุม ในพื้นที่ 0.1-1 เอเคอร ไดวิเคราะหตัวอยางดินจากแหลงที่พบตน
กระเทียมนา 15 จังหวัดดังกลาว พบวา เปนดินชนิด Sandy Loam, Silty Loam, Loamy Sand, Loam และ Sand จํานวน 7,
3, 3, 1 และ 1 ตัวอยางตามลําดับ นอกจากนี้ไดวิเคราะหคา pH (4.02-6.08), EC (0.11-0.54 mS/cm), K (7.73-129.87 ppm),
Total N (0.009-0.058 ppm), PO43-(30.62-697.89 ppm), และ SO42-(6.57-17.09 ppm) ของดินตัวอยางดวยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อตนกระเทียมนา ประสบผลสําเร็จในการเพาะเลี้ยงลําตนสวนยอด (shoot-apex) สามารถเจริญเติบโตไดในสูตร Moore
(M) การศึกษากายวิภาคศาสตรโดยกระบวนการกรรมวิธีพาราฟน (Paraffin Method) ของราก ลําตน ใบ และอับสปอร พบวา
ลําตนมี protostele และมีการสรางเนื้อเยื่อทุติยภูมิ (secondary tissue) ศึกษาสัณฐานวิทยาดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน
แบบสองกราด (SEM) ถายภาพประกอบ พบวาสัณฐานวิทยาของเมกะสปอรเปนแบบ pustulate ขนาดเสนผานศูนยกลาง 300550 ไมครอน และไมโครสปอรเปนแบบ papillate มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 25–45 ไมครอน
Autecology of Isoetes coromandelina L.: an Endangered Species of Thailand
S. Chomko1 (Graduate Student), S. Thammathaworn2 (Thesis Advisor),
A. Thammathaworn3 (Thesis Co-advisor) and S. Bunnag3 (Thesis Co-advisor),
1
Department of Biology, Faculty of Science, Mahasarakham University, Maha Sarakham 44150
2
School of Biology, Institute of Science, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima 30000
3
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002

Survey and collection of environmental data of Isoetes coromandelina L.was conducted by random
sampling in 36 provinces around Thailand from Oct. 1999 to Sep.2001. We discovered
I. coromandelina in 15 provinces: Maha Sarakham, Roi Et, Khon Kaen, Udon Thani, Nong Khai,
Kalasin, Ubon Ratchathani, Srisaket, Surin, Buriram, Sa Kaeo, Prachinburi, Sukhothai, Tak, and
Songkhla. I. coromandelina was found in paddy fields with lentic, clear fresh water at 5-50 cm
depth. It was dispersed in a clumped pattern from 0.1-1 acre where it is found. The soils were sandy
loam, silty loam, loamy sand, loam and sand, with 7, 3, 3, 1, and 1 samples, respectively. Results of
soil analysis were pH (4.02-6.08), EC (0.11-0.54 mS/cm), K (7.73-129.87 ppm), total N (0.0090.058 ppm), PO43- (30.62-697.89 ppm), and SO42- (6.57-17.09 ppm), Shoot apex culture was
successful in Moore (M) medium. Anatomical studies of root, stem, leaf and sporangium were
made using a paraffin method. Plants had a protostele stem and produced secondary tissue. The
pustulate megaspore, at 300-550 microns, and the papillate microspore, 25-45 microns in diameter,
was studied by SEM.
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การศึกษาความหลากชนิดของพืชวงศกลวยไม (Orchidaceae) ในพื้นที่ปาทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี
สลิล สิทธิสัจจธรรม (นักศึกษา), ดวงใจ ศุขเฉลิม (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาความหลากชนิดของพืชวงศกลวยไมในพื้นที่ปาทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ไดเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนเมษายน
2545 ถึงเดือนกันยายน 2545 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหลากชนิด ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ลักษณะนิเวศ การกระจาย
ของพรรณพืชในวงศกลวยไม โดยทําการเก็บตัวอยางในพื้นที่ปาเบญจพรรณ ปาดิบแลง ปาดิบเขา รวมถึงบริเวณไรรางในพื้นที่
ใกลเคียง เพื่อนํามาวิเคราะห และจําแนกพรรณไม ขณะนี้เก็บตัวอยางในพื้นที่ศึกษาดังกลาวได 35 หมายเลข จําแนกชนิดจาก
ตัวอยางที่มีดอกได 8 ชนิด ดังนี้ เอื้องสีเที่ยง Bulbophyllum suavissimum Rolfe, สิงโตสยาม Bullophyllum siamense Rchb.
f. เอื้องแซะ Dendrobium scabrilingue Lindl. เอื้องรงรองดอกสม Panisea apiculata Lindl. เอื้องแพนใบโคง Oberonia
acaulis Griff. ลิ้นมังกร Habenaria rhodocheila Hance. เอื้องขาไก Flickingeria albopurpurea Seidenf. และนางอั้ว
Pecteilis constrictus (Lindl.) Lindl. และสามารถจําแนกตัวอยางที่ไมมีดอกไดในระดับสกุล จํานวน 9 สกุล 15 ชนิด คือ สกุล
เขาเยือง Luisia 1 ชนิด สกุลเขาแกะ Cleisostoma 2 ชนิด สกุลตรียําปวาย Trichotosia 1 ชนิด สกุลหวายแสมา Ceratostylis
1 ชนิด สกุลวานจูงนาง Geodorum 1 ชนิด สกุลเอื้องนิ่ม Eria 1 ชนิด สกุลชาง Rhynchostylis 1 ชนิด สกุลสิงโตกรอกตา
Bulbophyllum 4 ชนิด และสกุลหวาย Dendrobium 3 ชนิด ซึ่งรอการออกดอก และจําแนกชนิดตอไป
Species Diversity of Orchidaceae in Thong Pha Phum Forest,
Kanchanaburi Province
S. Sittisatjathum (Graduate student), D. Sookchaloem (Thesis Advisor)
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

The diversity of Orchidaceae in Thong Pha Phum Forest, Kanchanaburi Province, was investigated
from April 2002 to September 2002. Information on morphological characteristics, ecology and
distribution is needed to understand the diversity of this family. Plants were collected for
identification from various habitats: mixed deciduous forest, dry evergreen forest, montane forest
and an old clearing. At present, 35 specimens have been collected. Fertile specimens have been
identified to species level. Eight species were found: Bulbophyllum suavissimum Rolfe,
Bulbophyllum siamense Rchb.f., Dendrobium scabrilingue Lindl, Panisea apiculata Lindl,
Oberonia acaulis Griff, Habenaria rhodocheila Hance, Flickingeria albopurpurea Seidenf,
Pecteilis constrictus (Lindl.) Lindl. 15 species were identified to generic level from sterile
specimens as follows: 1 species of Luisia, 2 species of Cleisostoma, 1 species of Trichotosia, 1
species of Ceratostylis, 1 species of Geodorum, 1 species of Eria, 1 species of Rhynchostylis, 4
species of Bulbophyllum and 3 species of Dendrobium. When the plants produce flowers, the
unknown species can be identified and enumerated.

บทคัดยอ : โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ 2545
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อนุกรมวิธานเชิงตัวเลขของพืชสกุล Cassia sensu lato
สหณัฐ เพชรศรี (นักศึกษา), ทวีศกั ดิ์ บุญเกิด (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

พรรณไมสกุล Cassia sensu lato เปนสกุลไมดอกที่มีขนาดใหญ พบกระจายทั่วไปในเขตรอนของโลกเปนกลุมพืชที่มีการ
นําไปใชประโยชนอยางกวางขวาง แตพรรณไมในสกุลนี้บางชนิดมีลักษณะทางสันฐานวิทยาที่คลายคลึงกันมากทําใหยากตอ
การจําแนกชนิด ในป ค.ศ. 1981 Irwin and Barneby ไดเสนอใหแยกพืชสกุลนี้ออกเปน 3 สกุล คือ Cassia sensu stircto,
Senna และ Chamaecrista สําหรับประเทศไทยนั้น Larsen และคณะ (1984) ไดรวมไวในสกุล Cassia L. ทั้งหมด ดังนั้น
อนุกรมวิธานของพืชกลุมนี้ยังขาดความชัดเจน การศึกษาครั้งนี้จะนําเทคนิคทางอนุกรมวิธานเชิงตัวเลขมาใชวิเคราะห ลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาของพืช เพื่อที่จะไดใชเปนแนวทางในการจัดจําแนกพืชกลุมนี้ตอไป
Numerical Taxonomy of Cassia sensu lato
S. Phetsri (Graduate Student), T. Boonkerd (Thesis Advisor)
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

Cassia sensu lato is one of the largest genera of flowering plants. This genus occurs naturally in the
tropics around the world. The members of this genus are utilized for many purposes, such as for
medicinal plants, ornamental plants and timber. Some species are difficult to determine due to the
occurrence of morphological complexes. Accordingly, Irwin and Barneby (1981) separated this
genus into three genera namely, Cassia sensu stricto, Senna and Chamaecrista. However, some
plant taxonomists, for example, Larsen et al. (1984) in “The Flora of Thailand”, still placed all
species in a single genus. More recently, Larsen classified Cassia sensu lato into the three genera as
mentioned above in “Flora Malesiana”.
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ความหลากหลายของไบรโอไฟตบริเวณยอดเขาหลวง อุทยานแหงชาติน้ําตกหวยยาง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
สหัช จันทนาอรพินท (นักศึกษา), ทวีศักดิ์ บุญเกิด (อาจารยที่ปรึกษา), อบฉันท ไทยทอง (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การศึกษาความหลากหลายของไบรโอไฟต บริเวณยอดเขาหลวง อุทยานแหงชาติน้ําตกหวยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่
ความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,000-1,200 เมตร ไดดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2543 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2544 เก็บ
ตัวอยางไดทั้งสิ้น 520 หมายเลข จากการศึกษาเบื้องตนสามารถจัดจําแนกไดเปน มอสส 35 ชนิด ลิเวอรเวิรต 38 ชนิด
(ทัลลอยดลิเวอรเวิรต 5 ชนิด และลีฟฟลิเวอรเวิรต 33 ชนิด) และฮอรนเวิรต 1 ชนิด ในจํานวนนี้พบมอสส 2 ชนิด คือ
Fissidens bogoriensis M. Fleisch. และ Rhodobryum ontariense (Kindb.) Paris และลีฟฟลิเวอรเวิรต 3 ชนิด คือ
Drepanolejeunea dactylophora (Gott., Lindenb. & Nees) Schiffn., Plagiochilion oppositus (Reinw., Blume & Nees)
S. Hatt. และ Spruceanthus semirepandus (Nees) Verd. เปนชนิดที่พบครั้งแรกในประเทศไทย ไดจัดทําคําบรรยายลักษณะ
วาดภาพลายเสนประกอบ พรอมทั้งขอมูลทางนิเวศวิทยาของไบรโอไฟตแตละชนิด ตัวอยางไบรโอไฟตทั้งหมดเก็บรักษาไวที่
พิพิธภัณฑพืชศาสตราจารย กสิน สุวตะพันธุ ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Bryophyte Diversity at the Summit of Khao Luang, Huaiyang Waterfall
National Park, Prachuap 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

The bryophyte diversity at Khao Luang, Huaiyang Waterfall National Park, Prachuap Khiri Khan
Province, was investigated from October 2000 to November 2001 at elevations ranging from 1,000
to 1,200 meters above mean sea level. So far, five hundred and twenty specimens have been
collected. Preliminary results indicate that there were 35 species of mosses, 38 species of liverworts
(5 species of thalloid liverworts and 33 species of leafy liverworts) and 1 species of hornwort
among the specimens. Two species of mosses, namely Fissidens bogoriensis M. Fleisch.and
Rhodobryum ontariense (Kindb.) Paris, and 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 records for
Thailand. Descriptions, line drawings and ecological information for each species have been
prepared. The collected specimens have been deposited at the Professor Kasin Suvatabhandhu
Herbarium (BCU), Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University.

บทคัดยอ : โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ 2545
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องคประกอบชนิดและการแพรกระจายของปลาวัยออนในพื้นที่ชายฝงจากปากคลองกลวย
ถึงแหลมหินทุง กิ่งอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง
สันติ พวงเจริญ 1 (นักศึกษา), อภิชาติ เติมวิชชากร2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2
สถาบันพิพิธภัณฑสัตวน้ํา กรมประมง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาองคประกอบชนิดและการแพรกระจายของปลาวัยออนในพื้นที่ชายฝง จากปากคลองกลวยถึงแหลมหินทุง กิ่งอําเภอ
สุขสําราญ จังหวัดระนอง ในชวงเดือนกรกฎาคม 2543 ถึงเดือนมิถุนายน 2544 ทําการเก็บตัวอยางเดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 13
สถานี พรอมทั้งวัดคาอุณหภูมิ ความเค็ม ความโปรงแสง และปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา พบปลาวัยออนทั้งสิ้น 33 วงศ ใน
จํานวนนี้เปนปลาวัยออนที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 12 วงศ (คิดเปนรอยละ 88.49 ของปริมาณปลาวัยออนที่พบทั้งหมด)
วงศ Clupeidae เปนปลาวัยออนที่พบเปนปริมาณมากที่สุด รองลงมา คือ วงศ Gobiidae, Chandidae, Blenniidae,
Engraulidae และ Sillaginidae ตามลําดับ ปลาวัยออนรวมทุกวงศมีความชุมชุมในชวงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต พบ
แพรกระจายหนาแนนในบริเวณพื้นที่ชายฝง โดยเฉพาะบริเวณรอบเกาะกําหนุย ปากคลองกลวย และคลองกําพวน สวนความ
หนาแนนของปลาวัยออนในแตละเดือน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ จากการศึกษาความสัมพันธระหวาง
สภาพแวดลอมบางประการที่มีผลตอปริมาณปลาวัยออน พบวา มีเพียงความเค็ม และความหนาแนนของแพลงกตอนสัตวที่
แสดงความสัมพันธกับปริมาณปลาวัยออนอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ
Composition and Distribution of Fish Larvae in Coastal and Adjacent Areas between
Klong Kluai and Laem Hin Thung, Suksamran Subdistrict, Ranong Province
1

S. Poungcharean1 (Graduate Student), A. Termvidchakorn2 (Thesis Advisor)
Department of Marine Science, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900
2
Fisheries Museum Institute, Department of Fisheries, Ministry of Agriculture & Cooperatives,
Kasetsart University Campus, Chatuchak, Bangkok 10900

The composition and distribution of fish larvae in coastal and adjacent areas from Klong Kluai to
Laem Hin Thung, Suksamran subdistrict, Ranong province between July 2000 andJune 2001 were
studied. A total of 13 sampling stations were operated every month. Environmental parameters
(temperature, salinity, transparency and dissolved oxygen) were measured in situ. There were 33
families of fish larvae obtained in the study area including 12 families of economic
importance(88.49% of total fish larvae). The most abundant family was Clupeidae while Gobiidae,
Chandidae, Blenniidae, Engraulidae and Sillaginidae were next in numerical rank, respectively. The
density of total fish larvae was high during the South West monsoon. The larvae were more densey
and widely distributed in the coastal area than in the mangrove area, especially at Kam Nui Island,
and Klong Kluai and Klong Kam Phoun Estauries. The study of relationship between
environmental parameters and density of fish larvae did not show strongly statistically significant
either monthly density of fish larvae. Only salinity and density of zooplankton were shown to be
related to density of fish larvae.

128

Abstracts : Research and Thesis 2002

การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายของชนิดและความชุกชุมของดวงมูลสัตว
(Coleoptera: Scarabaeidae) ระหวางปาที่สมบูรณ และปาทีถ่ ูกรบกวน
บริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง จังหวัดสงขลา
สิงโต บุญโรจนพงศ (นักศึกษา), จุฑามาส ผลพันธิน (อาจารยทปี่ รึกษา), สุนทร โสตถิพันธุ (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112

วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาความหลากหลายและความชุกชุมของดวงมูลสัตว รวมทั้งเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของดวงมูลสัตวตามฤดูกาลและชนิดของปา ศึกษาการแพรกระจายตามระยะทางและความสัมพันธตามแนวแกน และ Cluster
analysis ของปาทั้งสอง ขอมูลที่ไดทั้งหมด เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของปาที่มีผลตอสังคมของ
ดวงมูลสัตว การศึกษาครั้งนี้พบดวงมูลสัตวทั้งหมด 20 ชนิด ใน 7 สกุล 5 เผาพันธุ 2 วงศยอย และมีดวงมูลสัตว 7 ชนิด ที่พบ
ในปาสมบูรณเทานั้น ไดแก Microcopris reflexus, Oniticellus tessellatus, Onthophagus pilularius, O. taeniatus,
O. ventralis, O sp. 3 และ O. sp. 4 ดวงมูลสัตวในสกุล Onthophagus มีความหลากหลายของชนิดมากที่สุด ผลการศึกษา
ความชุกชุมครั้งนี้ พบวาความชุกชุมของดวงมูลสัตวเกือบทุกชนิดไมมีความแตกตางกันระหวางปาทั้งสอง ยกเวน
Onthophagus sp. 2 มีความชุกชุมในปาสมบูรณมากกวาปาที่ถูกรบกวนอยางมีนัยสําคัญ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงตาม
ระยะทางของดวงมูลสัตว พบวา ชนิดดวงมูลสัตวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อเขาสูปาสมบูรณ และดวงมูลสัตวที่มี Functional group
แบบ Roller พบในฤดูรอนมากกวาฤดูฝน แตดวงมูลสัตวที่มี Functional group แบบ Tunneller พบในฤดูฝนมากกวาฤดูรอน
สวนดวงมูลสัตวในสกุล Onthophagus สามารถพบไดทั้งในฤดูรอนและฤดูฝน ไมแตกตางกัน สวนผลของการวิเคราะห
ความสัมพันธตามแนวแกน และ Cluster analysis สอดคลองกัน คือ สามารถจัดกลุมของปาทั้งสองไดจากขอมูลของดวงมูล
สัตวได 2 กลุมที่ชัดเจน คือ กลุมที่ 1 บริเวณภายในปาสมบูรณ และกลุมที่ 2 บริเวณปาที่ถูกรบกวน
A Comparative Study of Species Diversity and Abundance of Dung Beetles
(Coleopotera: Scarabaeidae) in the Primary and Secondary Forests
at Ton Nga Chang Wildlife Sanctuary, Songkhla Province
S. Boonrotpong (Graduate Student), C. Pholpunthin (Thesis Advisor), S. Sottipun (Co-Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Print of Songkhla University, Hat Yai District, Songkhla 90112

The purpose of this study is to study species diversity, abundance spatial distribution and
fluctuation by seasonality and forest type of dung beetles. Ordination and Cluster analysis were
used and it was found that beetles could be grouped by forest type, i.e., primary forest dung beetles
and secondary forest dung beetles. A total of 20 species belonging to 7 genera, 5 tribes and 2
subfamilies were identified. Microcopris reflexus, Oniticellus tessellatus, Onthophagus pilularius,
O. taeniatus, O. ventralis, O. sp. 3 and O. sp. 4 were restricted to the primary forest. The genus
Onthophagus was the most diverse species group in which 12 species were found. The abundances
of dung beetles were not significantly different between the primary forest and the secondary forest,
except Onthophagus sp. 2 which was significantly different between both forests. Dung beetles
were divided into two functional groups: rollers and tunnellers. The roller group was found more in
the wet season than in the dry season whereas the tunneller group was found more in the dry season
more than in the wet season.
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การใชความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนพืชตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ในสระเก็บน้าํ พระราม 9 จังหวัดปทุมธานี
สิริแข พงษสวัสดิ์1 (นักศึกษา), สมพงษ ธรรมถาวร1 (อาจารยที่ปรึกษา),
ณัฏวุฒิ ธานี1 (อาจารยที่ปรึกษารวม), ยุวดี พีรพรพิศาล2 (อาจารยทปี่ รึกษารวม)
1
สาขาวิชาชีววิทยา สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50202

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนพืช และคุณภาพน้ําในสระเก็บน้ําพระราม 9 จังหวัดปทุมธานี ระหวาง
เดือนกุมภาพันธ 2543 ถึงเดือนมกราคม 2544 พบแพลงกตอนพืชทั้ง 2 สระ สามารถจัดจําแนกไดรวมทั้งสิ้น 6 ดิวิชั่น
12 อันดับ 28 วงศ 60 สกุล และ 95 ชนิด คุณภาพน้ําในสระเก็บน้ําที่ 1 เมื่อจัดตามระดับสารอาหาร อยูในระดับสารอาหาร
ปานกลาง (mesotrophic) แพลงกตอนพืชที่สามารถใชเปนดัชนีบงชี้แหลงน้ํา ที่มีสารอาหารปานกลาง คือ Cylindrospermopsis
raciborskii (Wolosz) Seenayya & Subba, Peridinopsis cunning-tonii Lemm. และ Ceratium hirundinella (O.F. Muell)
Dujardin ในสระเก็บน้ําที่ 2 อยูในระดับสารอาหารนอย (oligotrophic) จนถึงสารอาหารปานกลาง (mesotrophic) แพลงกตอน
พืชที่สามารถใชเปนดัชนีบงชี้แหลงน้ํา ที่มีสารอาหารนอยจนถึงปานกลาง คือ Cylindrospermopsis raciborskii (Wolosz)
Seenayya & Subba, Peridinium sp. 1, Peridinopsis cunningtonii Lemm, Anomoeoneis vitra (Grunow) Ross และ
Staurastrum perundulatum Gionlel และเมื่อจัดตามคุณภาพน้ําในสระเก็บน้ําพระราม 9 ทั้ง 2 สระ ตามมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ผิวดิน จัดอยูในประเภท 2 แตน้ําทั้ง 2 สระ มีคาความกระดางของน้ําสูงเกินคามาตรฐานในการทําน้ําประปา ดังนั้นน้ําที่จะ
นําไปใชตองผานกระบวนการบําบัดเสียกอน
The Use of Phytoplankton Biodiversity for Monitoring Water Quality
in the Rama IX Lakes, Pathumthani Province
S. Pongswat1 (Graduate Student), S. Thammathaworn1 (Thesis Advisor)
N. Thanee1 (Thesis Co-advisor), Y. Peerapornpisal2 (Thesis Co-advisor)
1
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 the
Rama IX Lakes, Pathumthani Province, Thailand, from February 2000 to January 2001.
Phytoplankton was found in both lakes and was classified into 6 divisions, 12 orders, 28 families,
60 genera and 95 species. Assessment of water quality indicated that the first lake was mesotrophic.
The phytoplankton which could be used to indicate mesotrophic status were Cylindrospermopsis
raciborskii (Wolosz) Seenayya & Subba, Peridinium cunningtonii Lemm 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
Cylindrospermopsis raciborskii (Wolosz) Seenayya & Subba, Peridinium sp. 1, Peridinopsis
cunningtonii Lemm, Anomoeoneis vitra (Grunow) Ross and Staurastrum perundulatum Gionlel.
The water of both lakes, as classified by the surface water quality standards of Thailand, could be
placed in the second category, but the water hardness exceeded the water quality standards of tap
water. So the water from both lakes are relatively clean and are suitable for household consumption
after being properly treated.
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นิเวศวิทยาการสืบพันธุและการใชพื้นที่เกษตรกรรมของนกยูง Pavo muticus Linnaeus, 1766
ที่อุทยานแหงชาติดอยภูนาง
สิริรักษ อารทรากร (นักศึกษา), วีณา เมฆวิชัย (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ฤดูสืบพันธุของนกยูงอยูระหวางเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนพฤษภาคม ตัวผูมีพื้นที่อาณาเขตครอบครองอยางต่ํา 0.301±0.07
ตร.กม. และมีการซอนทับกันของอาณาเขตครอบครองบางสวน ลานผสมพันธุมีเสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 3.46±1.84 ม. บนสัน
เขาปาเต็งรัง ซึ่งเปนที่ราบหินละเอียดหรือเปนดินฝุน และมีเรือนยอดปกคลุมนอยมาก จํานวนลานผสมพันธุที่พบมากขึ้นมี
ความสัมพันธกับความโลงขึ้นของปา โดยมีความสัมพันธทางลบกับเปอรเซ็นตความหนาทึบเรือนยอด เปอรเซ็นตสิ่งปกคลุมพื้น
ลาง และความชุกชุมของพืชพื้นลางตางๆ ไดแก ไมพุม และไมลมลุก นกยูงตัวเมียเริ่มทํารังวางไขในเดือนธันวาคม ในปาเต็งรัง
ตามรองน้ํา ที่ราบหรือปาหญาที่รอดพนจากไฟปาในฤดูแลง เริ่มพบลูกนกในเดือนมีนาคม 2-4 ตัวตอหนึ่งแม ลักษณะพื้นที่เลี้ยง
ลูก ไดแก บริเวณรอยตอของสันเขาซึ่งมีหญารก และรมครึ้มระหวางรองน้ํา พบรองรอยใกลกับลานผสมพันธุของตัวผูบาง พบ
รองรอยนกยูงในพื้นที่เกษตรกรรมในไรที่มีการเพาะปลูกพืชชนิดตางๆ รวม 39 ครั้ง จากทั้งหมด 93 ครั้ง พบรองรอยในเดือน
สิงหาคม 2543 ถึงเดือนพฤษภาคม 2544 ในไรขาวโพดระยะออกฝกจนกระทั่งไถกลบ ในไรถั่วดําตลอดชวงการเพาะปลูก
ยกเวนเมื่อถั่วดําเปนตนกลา ในไรถั่วลิสงระยะออกดอกจนเก็บเกี่ยวและไถกลบ และในไรฝายระยะมีดอกและหลังเก็บเกี่ยว
นกยูงจะไมใชพื้นที่เกษตรกรรมเมื่อมีคนในพื้นที่ ผลทางสถิติพบวา จํานวนตัวและเวลาที่นกยูงใชในพื้นที่เกษตรกรรมมี
ความสัมพันธกับระยะการเพาะปลูกพืชไร ความสูงของพืชไร และมีความสัมพันธทางบวกกับความชุกชุมของสัตวขาขอในปา มี
ความสัมพันธทางลบกับความชุกชุมของเมล็ดพืชในปา ความชุกชุมของสัตวมีกระดูกสันหลังในปา และมีความสัมพันธทางบวก
ระหวางคาเฉลี่ยของอุณหภูมิกับจํานวนตัวที่พบในชวงเชา
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 Adivisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

The breeding season of the green peafowl is around November to May. The territorial area is 0.301
± 0.073km2. Some parts of territories overlap. Display areas are found on plains on fine gravel or on
dusty areas of hill ridges with open canopies during November to May; 3.46±1.84 m2 is the average
area. The number of display areas increases with the amount of open area and has negative
correlation with canopy cover, ground cover, as well as the abundances of shrubs and herbs. Green
peafowls nest on hill cracks or grassy plain areas of dry deciduous forest that have never been fired
after December. Young are found in March with 2-4 young per female. The brood rearing area lies
along a hill column with high undergrowth, and is occasionally found near the male’s display area.
Green peafowl were observed in 39 out of 93 samplings of various agricultural fields. Traces in
agricultural fields found between August 2000 and March 2001 which was at the same time as
when corn was seeding until ploughing, black beans were cultivated, peanuts were flowering until
harvesting and ploughing, and cotton was flowering until after harvesting. Green peafowls did not
use agricultural fields when humans were present. The number of green peafowls and the time spent
in agricultural fields were significantly correlated with crop-growth period and crop height. The
average number of green peafowls and the time spent in agricultural fields were positively
correlated with arthropod abundance in the forest. On the other hand, there was a negative
correlation with seeding plant abundance and vertebrate abundance in the forest. The average
temperature in the morning was also correlated with the average number of green peafowls that use
the agricultural field in the morning.
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พฤกษศาสตรพื้นบานในเขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย
สิริวรรณ สุขศรี1 (นักศึกษา), ศิรประภา เปรมเจริญ2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
สาขาพฤกษเศรษฐกิจ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140
2
สาขาวิชาสัตววิทยา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140

จากการศึกษาความหลากชนิดของพรรณพืช และลักษณะนิเวศวิทยาบางประการ โดยใชวิธีวางแปลงตัวอยาง ขนาด 10x10
เมตร จํานวน 22 แปลง เพื่อศึกษาไมตน แปลงขนาด 4x4 เมตร เพื่อศึกษาไมพุม และแปลงขนาด 1x1 เมตร เพื่อศึกษา
ไมลมลุก การสอบถามขอมูลเกี่ยวกับชื่อทองถิ่น และการใชประโยชนของพรรณพืช ระหวางเดือนมีนาคม 2544 ถึงเดือน
เมษายน 2545 พบพันธุไมทั้งหมด 95 วงศ 217 สกุล 280 ชนิด โดยวงศที่พบจํานวนชนิดมากที่สุด คือ วงศ Euphobiaceae
วงศ Rubiaceae และวงศ Annonaceae ตามลําดับ คุณสมบัติทางเคมีของดินมีคาเฉลี่ย ดังนี้ ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 1.64%
คาความจุในการแลกเปลี่ยนไอออนบวก 0.497 me/100 g. ความเปนกรด-ดาง 4.85 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด 0.152% และ
ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได 0.405 % และสังคมของไมลมลุกจะมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล อยางเห็นไดอยาง
เดนชัด จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการใชประโยชน ของพรรณพืชภายในชุมชน โดยการสอบถามขอมูลจากประชากรใน
ทองถิ่นจํานวน 198 ครัวเรือน จาก 4 หมูบาน พบวา พืชที่ชุมชนทองถิ่นนํามาใชประโยชนมีทั้งสิ้น 150 ชนิด 126 สกุล 56 วงศ
โดยวงศที่มีการใชประโยชนมากที่สุด คือ วงศ Euphobiaceae วงศ Annonaceae และวงศ Moraceae ตามลําดับ และมีการใช
ประโยชนเปนพืชอาหารมากที่สุด (62 ชนิด) รองลงมาเปนพืชสมุนไพร (49 ชนิด) พืชที่ใชประโยชนในดานอื่นๆ (26 ชนิด) และ
ไมทอนหรือไมกอสราง (10 ชนิด)
Ethnobotany in Bung Khong Long Non-Hunting Area, Nong Khai Province
S. Suksri1 (Graduate Student), S. Premcharoen 2 (Thesis Advisor)
Program of Economic Botany, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University,
Nakhon Pathom 73140
2
Zoology Section, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Nakhon Pathom 73140
1

The species diversity, ecology and utilization by villagers of plants in Bung Khong Long NonHunting Area, Nong Khai Province, were investigated from March 2001 to April 2002. The
ecological structure of the plant community in the area was also studied using a quadrat method.
Twenty-two plots of 10x10 meters were laid out to conduct tree measurements, while plots of 4x4
meters and 1x1 meters were established to measure shrubs and herbs. Local names, uses and
benefits of plants were determined by interviewing villagers. The research determined 95 families,
217 genera and 280 species of plants. The families with most species were Euphorbiaceae,
Rubiaceae and Annonaceae. Chemical properties of the soil were: average organic matter content
1.64 %, cation exchange capacity 0.497 me/100 g, pH 4.85, total N 0.152 % and exchanged K 0.405
%. A total of 198 families from 4 villages were interviewed. Plants of the study area used by
villagers comprised 56 families, 126 genera and 150 species. The plant families with the most
beneficial species were Euphorbiaceae, Annonaceae and Moraceae of the beneficial species, 62
species were used as edible plants, 49 species for medicinal plants, 10 species for fuel wood and 26
species for other purposes.
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ความหลากหลายของสาหรายขนาดใหญและไดอะตอมพื้นทองน้ํา
ในโครงการทองผาภูมิ 72 พรรษา มหาราช อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
สุทธวรรณ สุพรรณ (นักศึกษา), ยุวดี พีรพรพิศาล (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

ในการศึกษาถึงความหลากหลายของสาหรายขนาดใหญและไดอะตอมพื้นทองน้ํา ในพื้นที่ในโครงการทองผาภูมิ 72 พรรษา
มหาราช อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เปนเวลา 1 ป ระหวางเดือนสิงหาคม 2544 ถึงเดือนมิถุนายน 2545 โดยสามารถ
กําหนดจุดเก็บตัวอยางไดทั้งหมด 8 จุด ซึ่งครอบคลุมขอบเขตพื้นที่ของโครงการที่กําหนดไว และจากการเก็บตัวอยางในชวง
เดือนสิงหาคม 2544 ถึงเดือนมิถุนายน 2545 พบสาหรายขนาดใหญทั้งหมด 3 ดิวิชัน 12 สปชีส และพบสาหรายที่สามารถเปน
ดัชนีบงชี้คุณภาพน้ํา คือ Batrachospermum macrosporum Montague ซึ่งเปนสาหรายสีแดงในน้ําจืดชนิดที่พบไดยากมากจะ
พบไดที่มีความสะอาดเทานั้น นอกจากนี้ยังพบสาหราย Stigeoclonium lubricum (Diltw) Kützing ที่พบไดทั่วไปในน้ําที่มี
คุณภาพไมดี สําหรับไดอะตอมพื้นทองน้ํานั้นพบทั้งหมด 72 สปชีส พบชนิดที่มีแนวโนมจะใชเปนดัชนีบงชี้คุณภาพน้ําที่มีสภาพ
Eutrophication ซึ่งมีสารอาหาร และความขุนคอนขางสูง ไดแก Gomphonema parvulum (Kützing) Grunow และ Nitzschia
palea (Kützing) สําหรับไดอะตอมที่พบไดในน้ําสะอาด ไดแก Frustulia romboides (Ehrenberg), Stauroneis
phoenicenteron (Nitzsch) Ehrenberg
Diversity of Macroalgae and Benthic Diatoms in the Golden Jubilee Thong Pha Phum
Project, Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province
S. Suphan (Graduate Student), Y. Peerapornpisal (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai 50202

The diversity of macroalgae and benthic diatoms was studied during a 1 year period (August 2001April 2002) at Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province. The samples were collected from
8 sites that covered the project area. Twelve species of macroalgae were found and classified into 3
divisions. The freshwater red alga, Batrachospermum macrosporum (Montague), was found, from a
preliminary study of water sources, to indicate clean water. The species that is characteristic of
polluted water is Stigeoclonium lubricum (Diltw) Kützing. Seventy two species of benthic diatoms
were found. The freshwater epilithic diatoms, Frustulia romboides (Ehrenberg) and Stauroneis
phoenicenteron (Nitzsch). Ehrenberg, were dominant and indicated clean water. The benthic
diatoms that were characterised as tolerant towards eutrophication, organic pollution and high
turbidity are Gomphonema parvulum (Kützing) Grunow and Nitzschia palea (Kützing).
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ความหลากหลายของแมลงพื้นทองน้ํา ในโครงการทองผาภูมิ 72 พรรษา มหาราช
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
สุทธินี จิตมณี (นักศึกษา), ชิตชล ผลารักษ (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

การศึกษาความหลากหลายของแมลงพื้นทองน้ํา และความสัมพันธกับคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และปริมาณสารอาหาร
ในลําน้ําพื้นที่โครงการ โดยทําการเก็บตัวอยาง 4 ครั้ง ใน 1 ป จากจุดเก็บตัวอยาง 6 จุด ผลการศึกษาครั้งที่ 1 พบตัวอยาง
แมลงน้ําทั้งหมด 11 อันดับ 74 วงศ โดยเปนอันดับ Coleoptera 11 วงศ และอันดับ Odonata 9 วงศ จากการศึกษาคุณภาพน้ํา
ทางกายภาพและทางเคมี สามารถแยกจุดศึกษาออกเปน 2 กลุม คือ กลุมของหวยจอกกระดิ่น หวยอีตอง และหวยผาแป โดย
พบอันดับ Coleoptera 5 วงศ อันดับ Odonata 8 วงศ อันดับ Coleoptera พบมากที่สุดในหวยอีตอง อันดับ Odonata พบมาก
ที่สุดในหวยอีตอง และหวยจอกกระดิ่น อีกกลุมหนึ่งคือ กลุมของหวยปากคอก หวยเขยง I และหวยเขยง II โดยพบอันดับ
Coleoptera 10 วงศ อันดับ Odonata 7 วงศ หวยปากคอกพบอันดับ Coleoptera และอันดับ Odonata มากที่สุด จากผล
การศึกษากลุมแรกจัดเปนแหลงน้ําที่มีสารอาหารต่ํา เนื่องจากเปนแหลงน้ําที่มีพื้นที่รับน้ําอยูในปาตนน้ํา และกลุมหลังจัดอยูใน
แหลงน้ําที่มีสารอาหารปานกลาง เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้ตั้งอยูในเขตชุมชน จึงไดรับน้ําจากบานเรือน และแหลงเกษตรกรรม
Diversity of Benthic Insects in the Golden Jubilee Thong Pha Phum Project,
Amphur Thong Pha Phum, Kanchanaburi Province
S. Jitmanee (Graduate Student), C. Phalaraksh (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Maung District, Chiang Mai 50200

This is a study of the diversity of benthic insects and its relationship with physico-chemical
properties and nutrient status of streams in the Golden Jubilee Thong Pha Phum Project area.
Sampling was conducted at six sites, four times per year. In the first sampling, 11 orders and 74
families of benthic insects were found. The study sites were divided in to 2 groups by using the
physico-chemical properties of the water. At Huay Jokkradin, Huay Etong and Huay Phapae, 5
Coleopteran families and 8 Odonata families were found. The greatest abundances of Coleoptera
and Odonata were found at Huay Etong and Huay Jokkradin, respectively. For the other group of
sites, which comprised Huay Pakkok, Huay Khayeng I and Huay Khayeng II, 10 Coleopteran
families and 7 Odonatan families were found. The greatest abundance of Coleoptera and Odonata
were found at Huay Pakkok. The first group comprised oligotrophic sites which had low nutrients
and low conductivity. The second group comprised mesotrophic sites which received waste water
from villages and agricultural areas.
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การผลิตเยื่อแบบอัลคาไลนซลั ไฟตและการฟอกเยื่อแบบ ECF จากไมไผตง
สุพัฒน คําไทย (นักศึกษา), ประเทือง พุฒซอน (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาการใชประโยชนจากไมไผตง (Dendrocalamus asper Backer) ในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษนั้น มีวัตถุประสงค
เพื่อตองการผลิตเยื่อกระดาษที่มีคุณภาพใหผลผลิตเยื่อสูง และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยการศึกษาคุณสมบัติทางดาน
กายภาพ เคมี ลักษณะของเสนใยของไมไผตง การผลิตเยื่อแบบอัลคาไลนซัลไฟต เปรียบเทียบกับแบบคราฟท และการฟอก
เยื่อแบบ ECF (Elementally-Chlorine Free Bleaching) ผลการศึกษา พบวาไมไผตงมีคาความถวงจําเพาะเทากับ 0.71
องคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ไดแก โฮโลเซลลูโลสเทากับ 74.08% ลิกนิน 28.56% ขี้เถา 1.53% ความยาวของเสนใยเทากับ
3.10 มิลลิเมตร ความกวางของเสนใย เทากับ 19.67 ไมครอน และขนาดเซลลลูเมนเทากับ 4.33 ไมครอน จากการทดลอง
เปรียบเทียบกรรมวิธีการตมเยื่อทั้งสองแบบ พบวาการตมเยื่อแบบอัลคาไลนซัลไฟตใหคา kappa number และผลผลิตเยื่อสูง
กวาแบบคราฟท 17 หนวย และ 11% ตามลําดับ การเติมอัลทราคิวโนน 0.1% ลงในน้ํายาตมเยื่อของการตมเยื่อแบบอัลคาไลน
ซัลไฟต มีผลทําใหคา kappa number ลดลงถึง 20 หนวย และที่คา kappa number เทากับ 12 ผลผลิตเยื่ออัลคาไลนซัลไฟต
อัลทราคิวโนน และเยื่อคราฟทจากไมไผตงมีคา เทากับ 55.57% และ 46.32% ตามลําดับ
Alkaline Sulfite Pulping and ECF-Bleaching of Dendrocalamus asper Backer
S. Kamthai (Graduate Student), P. Puthson (Thesis Advisor)
Department of Forest Products, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

The utilization of bamboo (Dendrocalamus asper Backer) in pulp and paper industries was studied.
The objectives of the research are to produce high quality pulp with high pulp yield and minimal
environmental impact. The research investigated the physical and chemical properties, and the fiber
morphology of bamboo, Kappa number and pulp yield of alkaline sulfite pulping compared with
those of kraft pulping, and ECF–bleaching (Elementally-Chlorine Free Bleaching) The results
showed that the specific gravity of the bamboo was 0.71 and the major chemical components were
holocellulose 74.08%, lignin 28.56% and ash 1.53%. Data were collected concerning bamboo fiber
morphology. It indicated that fiber length was 3.10 mm, fiber width was 19.67 microns and the cell
lumen was 4.33 microns. Alkaline sulfite pulping (AS) of bamboo produced a higher kappa number
and pulp yield by 17 points and 11%, respectively, than did kraft pulping. The addition of 0.1%
anthraquinone (AQ) to AS pulping reduced kappa number by 20 points. At the same kappa number
of 12, the unbleached pulp yields from AS-AQ and kraft pulping were 55.57% and 46.32%,
respectively.
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การแพรกระจายของไรน้ํานางฟาและแพลงกตอนสัตว ในแหลงน้ําชั่วคราว
ในเขตจังหวัดมหาสารคามและรอยเอ็ด
สุพัสตรา เหล็กจาน (นักศึกษา), ละออศรี เสนาะเมือง (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

การศึกษาการแพรกระจายของไรน้ํานางฟา และแพลงกตอนสัตว ในเขตจังหวัดมหาสารคามและรอยเอ็ด ทําการเก็บตัวอยาง
ระหวางเดือนพฤษภาคม 2542 ถึงเดือนกรกฎาคม 2544 โดยใชสวิงขนาดตา 500 ไมครอนสําหรับไรน้ํานางฟา และขนาดตา
30 ไมครอน สําหรับแพลงกตอนสัตว พบแหลงน้ําชั่วคราวที่มีไรน้ํานางฟาจํานวน 144 แหลง เปนแหลงน้ําในเขตจังหวัด
มหาสารคาม 70 แหลง ในเขตจังหวัดรอยเอ็ด 74 แหลง ไรน้ํานางฟาที่พบ ประกอบดวยไรน้ํานางฟาสิรินธร (Streptocephalus
sirindhornae Sanoamuang, Murugan, Weekers & Dumont, 2000) และไรน้ํานางฟาไทย (Branchinella thailandensis
Sanoamuang & Saengphun) จากการวิเคราะหตัวอยางแพลงกตอนสัตว ที่อาศัยรวมกันกับไรน้ํานางฟาพบโรติเฟอร 77 ชนิด
คลาโดเซอรา 18 ชนิด คาลานอยดโคพีพอด 16 ชนิด และไซโคลพอยดโคพีพอด 3 ชนิด นอกจากนี้ ยังพบโคพีพอดชนิดใหม
ของโลก 2 ชนิดคือ Dentodiaptomus sarakhamensis Sanoamuang & Lekchan และ Phyllodiaptomus roietensis
Sanoamuang & Lekchan ชนิดที่พบครั้งแรกในประเทศไทย 1 ชนิด คือ Mongolodiaptomus pectinidactylus (Shen & Tai)
โรติเฟอรที่พบบอยในแหลงน้ําชั่วคราว เรียงตามความถี่ที่พบ ไดแก Polyarthra vulgaris Carlin (รอยละ 88.8 ของแหลงน้ํา),
Plationus patulus (Müller) (รอยละ 77.5 ของแหลงน้ํา) และ L. bulla (Gosse) (รอยละ 47.5 ของแหลงน้ํา) คลาโดเซอราที่พบ
บอย ไดแก Moina micrura Kurz (รอยละ 90 ของแหลงน้ํา) และ Diaphanosoma excisum Sars (รอยละ 62.5 ของแหลงน้ํา)
โคพีพอดกลุมคาลานอยดที่พบบอย คือ Mongolodiaptomus calcarus (Shen & Tai) (รอยละ 51.4 ของแหลงน้ํา) และ
Phyllodiaptomus praedictus Dumont & Reddy (รอยละ 40.9 ของแหลงน้ํา)
Distribution of Fairy Shrimps and Zooplankton in Temporary Waters
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 distribution of fairy shrimps and associated zooplankton in Maha Sarakham and Roi Et
Provinces was studied during May 1999 and July 2001, using a 500 μm net for fairy shrimps and a
30 μm net for zooplankton. Seventy localities in Mahasarakham and 74 localities in Roi Et where
fairy shrimps occurred were found. Two species of fairy shrimps (Streptocephalus sirindhornae
Sanoamuang, Murugan, Weekers & Dumont 2000 and Brachinella thailandendis Sanoamuang &
Saengphun) were recorded. Seventy-seven species of rotifers, 18 species of cladocerans, 16 species
of calanoid copepods and 3 species of cyclopoid copepods have been recorded from the samples
examined. Of the calanoid copepods that were recorded, Dentodiaptomus sarakhamensis
Sanoamuang & Lekchan and Phyllodiaptomus roietensis Sanoamuang & Lekchan are new to
science, and Mongolodiaptomus pectinidactylus (Shen & Tai) is new to Thailand. Frequently
recorded rotifers were Polyarthra vulgaris Carlin (88.8% of the sampled localities), Lecane
papauna (Murray) (67.5% of the sampled localities), Plationus patulus (Müller) (77.5% of the
sampled localities) and L. bulla (Gosse) (47.5% of the sampled localities). Frequently recorded
cladocerans were Moina micrura Kurz (90% of the sampled localities) and Diaphanosoma excisum
Sars (62.5% of the sampled localities). Frequently recorded calanoid copepods were
Mongolodiaptomus calcarus (Shen & Tai) (51.4% of the sampled localities) and Phyllodiaptomus
praedictus Dumont & Reddy (40.9% of the sampled localities).
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การจําแนกชนิดและการแพรกระจายของปลาวัยออนบริเวณปาชายเลนในคลองหงาว จังหวัดระนอง
สุพิชญา วงศชินวิทย 1 (นักศึกษา), อภิชาติ เติมวิชชากร 2 (อาจารยทปี่ รึกษา)
1
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900
2
สถาบันพิพิธภัณฑสัตวน้ํา กรมประมง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900

การสํารวจปลาวัยออนบริเวณปาชายเลนในคลองหงาว จังหวัดระนอง ระหวางเดือนธันวาคม 2543 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2544
ทําการเก็บตัวอยางเดือนละ 1 ครั้ง จากจุดสํารวจทั้งสิ้น 9 สถานี โดยใชถุง Bongo ขนาดตา 330 และ 500 ไมครอน ทําการวัด
คาความเค็ม, อุณหภูมิ, ความโปรงแสง และปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา พบปลาวัยออนทั้งหมด 11,404 ตัว จําแนกได 37
วงศ จัดเปนปลาวัยออนที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ จํานวน 20 วงศ ปลาวัยออนที่พบชุกชุมมากที่สุดคือ วงศ Gobiidae และ
มีการแพรกระจายในทุกสถานีสํารวจ มีปริมาณความหนาแนนเฉลี่ยเทากับ 46 ตัวตอปริมาตรน้ําทะเล 1,000 ลูกบาศกเมตร
วงศที่พบชุกชุมรองลงมา ไดแก วงศ Blenniidae, Engraulidae, Clupeidae และ Chandidae มีความหนาแนนเฉลี่ย 17, 7, 4
และ 2 ตัวตอปริมาตรน้ําทะเล 1,000 ลูกบาศกเมตร ตามลําดับ ปริมาณความหนาแนนของปลาวัยออนรวมทุกวงศมีคาสูงสุด
ในชวงเปลี่ยนฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต เปนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และพบแพรกระจายหนาแนนบริเวณปาชายเลน ไข
ปลาที่พบมีปริมาณความหนาแนนเฉลี่ยเทากับ 35 ฟอง/ปริมาตรน้ําทะเล 1,000 ลูกบาศกเมตร มีการแพรกระจายหนาแนน
สูงสุดบริเวณชายฝง ปริมาณความหนาแนนของปลาวัยออนในแตละเดือน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ
ปริมาณความหนาแนนของไขปลาในแตละเดือน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และความสัมพันธระหวางปลาวัย
ออนกับปจจัยสภาพแวดลอมที่ศึกษา พบวา ความเค็มและอุณหภูมิมีความสัมพันธกับปริมาณ และการแพรกระจายของปลาวัย
ออนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
Identification and Distribution of Fish Larvae in a Mangrove Area at
Klong Ngao, Ranong Province
S. Wongchinvit 1 (Graduate Student), A. Termvidchakorn 2 (Thesis Advisor)
Department of Marine Science, Faculty of Fishery, Kasetsart University, Bangkhaen, Bangkok 10900
2
Fisheries Museum Institute, Department of Fisheries, Bangkhaen, Bangkok 10900

1

Fish larvae in the mangrove area at Klong Ngao, Ranong Province, were studied between December
2000 and November 2001. There were 9 sampling stations along the canal and coastal area. Fish
larvae and zooplankton specimens were obtained using a Bongo net with mesh sizes of 500 and 330
microns. Physical factors, i.e., salinity, temperature and dissolved oxygen, were measured in situ.
There were 11,404 individuals of fish larvae collected comprising 37 families or which 20 families
were commercially important.The Family Gobiidae was the most abundant and widely distributed
in both mangrove and coastal areas. The average abundance was 46 individuals/1,000 m3 of sea
water. The abundances of fish larvae in the families Blenniidae, Engraulidae, Clupeidae and
Chandidae were 17, 7, 4 and 2 individuals/1,000 m3 of sea water, respectively. The post Northeast
monsoon Period was the best time for fish larvae. Larvae were abundant and were widely
distributed in mangrove area but fish eggs showed the maximum abundance of 35 individuals/1,000
m3 of sea water and widely distributed in the coastal area. Abundances of fish larvae were highly
significantly different whereas the abundances of the fish eggs were only significantly different
among monthly collections.Relationships were found between fish larvae and the environmental
parameters, were salinity and temperature.
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นิเวศวิทยาการสืบพันธุของไมยืนตนในปาเต็งรังทีห่ นองระเวียง นครราชสีมา
สุรศักดิ์ ราตรี 1 (นักศึกษา), สมพงษ ธรรมถาวร2 (อาจารยที่ปรึกษา),
อัจฉรา ธรรมถาวร 3 (อาจารยที่ปรึกษารวม), บัณฑิต โพธิ์นอย 4 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
2
สาขาวิชาชีววิทยา สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
3
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002
4
สวนวนวัฒนวิจยั สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ศึกษานิเวศวิทยาการสืบพันธุของไมยืนตนในปาเต็งรังที่ปาหนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา ระหวางป พ.ศ. 2543–2545
โดยวางแปลงตัวแทน แบบ Releve’s method ไดขนาดแปลง 40x40 เมตร จํานวน 8 แปลง ทําบัญชีรายชื่อพรรณไม บรรยาย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร ศึกษาพฤติกรรมการออกดอก ความสัมพันธของการออกดอกกับสภาพแวดลอม และพาหะถายเรณู
ศึกษาคุณภาพเรณูและเมล็ดพันธุ การแพรกระจายของเมล็ด และรวบรวมขอมูลทางสัณฐานวิทยาของผลและเมล็ด สํารวจพบ
ไมยืนตน 38 ชนิดใน 33 สกุล และ 22 วงศ มีพันธุไมเดนในพื้นที่ 4 ชนิด ไดแก รัง คํารอก แดง และมะคาแต ชวงที่พันธุไมมี
การออกดอกมากอยูในเดือนมกราคม-พฤษภาคม ดอกสวนใหญเปนดอกสมบูรณเพศ รูปทรงเปนรูปถวย กลีบดอกมีสีเหลือง
ชอดอกแบบ panicle เกิดดอกบริเวณปลายยอดมากที่สุด ปจจัยที่มีผลตอการออกดอกของพืชมากที่สุด คือ รังสีแสงแดด
เฉลี่ยรายเดือน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 67.10 % พันธุไมเดนที่ใชเปนตัวแทนในการศึกษา คือ คํารอก พบวา
ดอกมีลักษณะแตกตางกัน 3 ชนิด ชนิดติดผลมีความงอกเรณู 40.74 % พาหะถายเรณูที่สําคัญ คือ แมลงภูซึ่งมีชวงเขาตอม
ดอกไมสูงสุดระหวาง 10.00–14.00 น. คํารอกจะผลิตดอกและผลเปนจํานวนมาก แตการงอกของเมล็ดจะต่ําเทากับ 16%
จากการสังเกตในธรรมชาติ พบวา อัตราการอยูรอดของตนกลามีคาต่ํามากเพียง 1.26 % เทานั้น โดยเมล็ดถูกแมลงทําลาย
ถึง 61.08% และแมลงศัตรูที่สําคัญ คือหนอนเหลือง (Araecerus sp.) อยางไรก็ตาม จากการคํานวณคาความสําเร็จใน
การสืบพันธุของคํารอกพบวามีคา 41%
The Reproductive Ecology of Trees in Dry Dipterocarp Forest
at Nong Rawiang Nakhon Ratchasima
S. Ratree 1 (Graduate Student), S. Thammathaworn 2 (Thesis Advisor),
A. Thammathaworn 3, (Thesis Co-advisor), B. Ponoy 4 (Thesis Co-advisor)
1
Rajamangala Institute of Technology, Northeastern Campus, Nakhon Ratchasima 30000
2
School of Biology, Institute of Science, Suranaree University of Technology, Nakhorn Ratchasima 30000
3
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002
4
Silvicultural Research Division, Forestry Research Office, Royal Forest Department, Bangkok 10900

The reproductive ecology of trees in dry dipterocarp forest at Nong Rawiang, Nakhon Ratchasima,
was studied during the years 2000 to 2002. Replicated sampling by quadrats followed Releve’s
method. Quadrat size was 40x40 m2 and 8 quadrats were used to represent the whole study area.
The objectives of the research were to list and describe plant species, observe flowering
phenomena, make pollinator observations, determine pollen efficiency, seed quality, seed
dispersion, and prepare a collection database of fruit and seed morphology. The forest comprised 38
species, 33 genera and 22 families of trees. Most trees started flowering between January and May.
Most tree species produced bisexual, cup-shaped flowers with yellow petals in terminal panicles.
Light radiation was the most important factor affecting flowering of species with a relative
correlation of 67.10%. There were four dominant species, consisting of Shorea siamensis,
Ellipanthus tomentosus, Xylia xylocarpus, and Sindora siamensis. Three types of E. tomentosus
flowers were found; for the fertile flower type, 40.74% of pollen germinated. Xylocopa sp. was the
most frequent E. tomentosus flower visitor especially between 10.00 am and 2.00 pm.
E. tomentosus produced many flowers and fruits but seed germination was only 16% on average. In
natural sites, seedling survival was 1.26%, probably because of seed destruction by insects, which
was recorded as being 61.08%. The main seed pest was a yellow larva (Araecerus sp.). However,
reproductive success of E. tomentosus was 41%.
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ชนิดและความชุกชุมของมดบนเรือนยอดไมบริเวณปาดิบชื้นในพื้นที่ต่ํา
เขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง จ.สงขลา
สุระชัย ทองเจิม1 (นักศึกษา), ศุภฤกษ วัฒนสิทธิ1์ (อาจารยที่ปรึกษา), เดชา วิวัฒนวิทยา2 (อาจารยทปี่ รึกษารวม)
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112
2
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ศึกษาองคประกอบของชนิดและความชุกชุมของแมลงทั่วไป โดยเนนชนิดของมด (Formicidae) ที่อาศัยอยูบนเรือนยอดไมของ
พื้นที่ศึกษาขนาด 100X100 ตารางเมตร จาก 2 บริเวณ คือ บริเวณขอบ และพื้นที่ภายใน ของปาดิบชื้นพื้นที่ต่ําของเขตรักษา
พันธุสัตวปาโตนงาชาง จ.สงขลา เก็บตัวอยางเดือนพฤศจิกายน 2544 มกราคม และมีนาคม 2545 โดยฉีดพนหมอกควันของ
สารเคมีประเภทไพเรททรอยดตอน้ํามันดีเซล (1:49) พบแมลง 8641 ตัว ใน 13 อันดับ คือ Blattodea, Coleoptera,
Collembola, Deramaptera, Diptera, Homoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Isoptera, Lepidotera, Mantodea, Orthoptera
และ Thysanoptera แมลงในวงศมด อันดับ Hymenoptera มีความชุกชุมมากที่สุดทั้งสองบริเวณ โดยพบจํานวนทั้งสิ้น 4551
ตัว จาก 6 วงศยอย 21 สกุล 69 ชนิด ชนิดที่มีความชุกชุมมากที่สุด คือ Camponotus sp. 13 (712 ตัว) รองลงมา คือ C. sp. 9
(413 ตัว) และ Dolichoderus thoracicus (365 ตัว) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาผลของบริเวณที่ศึกษา พบวา
C. sp.13 มีความชุกชุมมากในพื้นที่ภายในปา และ D. thoracicus มีความชุกชุมมากในบริเวณขอบปา ขณะที่ C. sp. 9 มีความ
ชุกชุมในจํานวนใกลเคียงกันทั้งสองบริเวณ
Species Composition and Abundance of Ants (Hymenoptera: Formicidae) on Canopy
Trees in Lowland Tropical Rain Forest at Ton-Nga Chang Wildlife Sanctuary,
Songkhla Province
S. Tongjerm1 (Graduate Student), S. Wattanasit1 (Thesis Advisor), D. Wiwatwitaya2 (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai District, Songkhla 90112
2
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

1

The species composition and abundance of canopy insects, with specific reference to ants
(Formicidae), were studied in 100x100 m2 on the edge and interior of lowland tropical rain forest at
Ton-Nga Chang Wildlife Sanctuary, Songkhla province. Insects were collected during November
2001, January 2002 and March 2002 using Pyrethroid fogging (1:49 Diesel). In total, 8641
individuals were collected from 13 Orders: Blattodea, Coleoptera, Collembola, Dermaptera,
Diptera, Homoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Isoptera, Lepidoptera, Mantodea, Orthoptera and
Thysanoptera. The dominant group was the ants (Hymenoptera: Formicidae). Camponotus sp. 13,
C. sp. 9 and Dolichoderus thoracicus were the most abundant with 712, 413 and365 individuals,
respectively. Regarding habitat preference, C. sp. 13 was dominant in the forest interior whereas D.
thoracicus was dominant at the forest edge. The abundance of C. sp. 9 was similar in both habitats.
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การประเมินคาทางเศรษฐศาสตรทเี่ กิดจากการไมใช
กรณีศึกษา เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร จังหวัดกาญจนบุรีและตาก
โสภณ นฤชัยกุศล1 (นักศึกษา), ปติ กันตังกุล2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการทรัพยากร คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900

จากลักษณะเฉพาะตัวของเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร ซึ่งเปนผืนปาอนุรักษที่มีพื้นที่มากที่สุดของประเทศ และมีความ
อุดมสมบูรณ ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแหงหนึ่งของโลก ทําใหเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร
ไดรับการขึ้นทะเบียนเปน “มรดกโลกทางธรรมชาติ” (The World Heritage of Nature) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ประเมินคาที่เกิดจากการไมใชของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร
ดวยวิธีการ
สมมติเหตุการณใหประเมินคา (Contingent Valuation Method: CVM) โดยใชคําถามแบบ dichotomous referendum ในรูป
ของ double bound เพื่อหาคาความเต็มใจจายของประชาชนผูไมเคยใชประโยชนจากเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร
(non-user) จํานวน 1,280 ตัวอยาง จากการศึกษา พบวา คาเฉลี่ยความเต็มใจจายเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทั้งหมดของเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร เทากับ 726.98 บาทตอคนตอป คิดเปนมูลคาที่เกิดจากการไมใช
ประมาณ 24,239 ลานบาทตอป สําหรับคาเฉลี่ยความเต็มใจจายเพื่อการอนุรักษ และคุมครองสัตวปาที่เปนแกนหลักของระบบ
นิเวศ ในการคุมครองสัตวปาชนิดอื่น ๆ ในระบบนิเวศ (เสือโครงอินโดจีน) ของเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร เทากับ
760.32 บาทตอคนตอป คิดเปนมูลคาที่เกิดจากการไมใชประมาณ 25,350 ลานบาทตอป ซึ่งหนวยงานงานผูรับผิดชอบในการ
ดูแลรักษาพื้นที่ สามารถนําผลที่ไดจากการศึกษาไปใชเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาตัดสินใจ กําหนดแนวนโยบาย
ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนวางมาตรการอนุรักษ และปองกันพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
Economic Valuation 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 School, Kasetsart University
2
Department of Agriculture Economics and Resources, Faculty of Economics, Kasetsart University,
Bangkhgen, Bangkok 10900

1

Thung Yai Naresuan Wildlife Sanctuary is unique in that it the largest protected area in Thailand
and contains the highest biodiversity in the world. Thung Yai Naresuan Wildlife Sanctuary is
registered as a “World Natural Heritage Site”. The objective of this study was to assess non-use
values of natural resources and the 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 aimed to measure a non-user’s Willingness To Pay (WTP). A total of
1,280 samples were taken. This study found that the mean WTP to conserve the whole natural
resource and environment of Thung Yai Naresuan Wildlife Sanctuary was 726.98 baht per person
per year or approximately 24,239 million baht per year. The mean WTP for conservation of the key
stone species (i.e.,the Indochinese Tiger) in Thung Yai Naresuan Wildlife Sanctuary was 760.32
baht per person per year or approximately 25,350 million baht per year. These results can be used as
basic information to make decisions concerning natural resource and environmental management
policies in the future.
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ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราที่ทําลายแมลงในเขตอุทยานแหงชาติน้ําหนาว
อภิญญา วงษแกว (นักศึกษา), ศิวิลัย สิริมังครารัตน (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

การรวบรวมชนิดของเชื้อราที่ทําลายแมลง ณ อุทยานแหงชาติน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ ระหวางเดือนสิงหาคม 2542 ถึง
กุมภาพันธ 2544 โดยสํารวจจาก 2 บริเวณ คือ บริเวณหลังศูนยบริการนักทองเที่ยวหวยหญาเครือ และเสนทางเดินปาศึกษา
ธรรมชาติ พบเชื้อราทั้งหมด 858 ตัวอยาง จําแนกในระดับชนิดได 34 ชนิด จาก 643 ตัวอยาง ทําลายแมลง 8 อันดับ
7 วงศ สวนเชื้อรากลุมที่เหลือ 215 ตัวอยาง จําแนกในระดับสกุล (genus) ได 5 สกุล นอกจากนั้นยังพบเชื้อราที่ทําลายแมงมุม
จํานวน 16 ตัวอยาง เชื้อราที่ทําลายแมลงที่สํารวจพบในครั้งนี้ มีชนิดที่รายงานเปนครั้งแรกในประเทศไทย 3 ชนิด คือ Hirsutella
saussurei (anamorph), Cordyceps humberti (teleomorph) ซึ่งทั้ง 2 ระยะ (stage) พบทําลายตอ Icaria sp. และ Hymenostilbe
odonatae ทําลายแมลงปอ (Odonata) สําหรับการศึกษาพัฒนาการ อายุขัย (longevity) ปริมาณ และการกระจายตัวของเชื้อ
H. saussurei, H. saussurei อยูรวมกับ C. humberti และ C. humberti พบวา H. saussurei มีพัฒนาการ 14 รูปแบบ, H.
saussurei อยูรวมกับ C. humberti 23 รูปแบบ เฉพาะ C. humberti มี 3 รูปแบบ สวนเชื้อระยะ anamorph (H. saussurei) และ
ระยะ teleomorph (C. humberti) พบวามีอายุขัยประมาณเฉลี่ยสั้นที่สุด-ยาวที่สุดเทากับ 134.1-189.0 วัน สวนปริมาณเชื้อที่
สํารวจพบในครั้งนี้ คือ H. saussurei และ C. humberti มีคาเฉลี่ยเทากับ 27.3 และ 68.1 เปอรเซ็นตของจํานวนทั้งหมดที่สํารวจ
พบ ตามลําดับ นอกจากนั้นไดศึกษาปริมาณและการกระจายตัวของ เชื้อ H. saussurei, H. saussurei อยูรวมกับ C. humberti
และ C. humberti สวนการศึกษาพัฒนาการ อายุขัย ปริมาณ และการกระจายตัวของเชื้อ Hymenostilbe aurantiaca และ
Cordyceps spp. ที่ทําลายมด Polyrhachis armata นั้นไดดําเนินการเชนกัน ผลการศึกษาในครั้งนี้มีขอสรุปที่สําคัญยิ่งอีก
ประการหนึ่ง คือ สวน stroma ของเชื้อราสกุล Cordyceps สามารถเจริญไดในฤดูกาลตางๆ โดยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ไดนานประมาณ 1 ป ซึ่งลักษณะเชนนี้ ยังไมเคยมีรายงานมากอนกับเชื้อ Cordyceps ที่พบในประเทศแถบรอน
Species Diversity of Entomopathogenic Fungi in Nam Nao National Park
A. Wongkaeo (Graduate Student), S. Sirimungkararat (Thesis Advisor)
Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University,Maung District, Khon Kaen
40002

Entomopathogenic fungi were surveyed in Nam Nao National Park, Petchabun province, between
August 1999 and February 2001. Two sites were surveyed: the Huaw Yakruae Visitor Center and a
hiking trail. A total of 858 samples was examined. There were 34 fungal species identified from 643
insect specimens. The insects belonged to eight orders and seven families. The remaining 215
samples of entomopathogenic fungi were classified into five genera. In addition, sixteen samples of
fungus that infected spiders were also collected. There were three species of entomopathogenic
fungus reported as new records for Thailand: Hirsutella saussurei (anamorph) and Cordyceps
humberti (teleomorph), which were found on wasps (Icaria sp.), and Hymenostilbe odonatae
(anamorph) on a dragonfly (Odonata). The development, longevity, quantity and distribution of H.
saussurei and C. humberti on the individual wasp host, Icaria sp., were investigated. There were 14
configurations of the anamorph (H. saussurei). There were 23 configurations involving both the
anamorph and teleomorph found on the same wasp. Three configurations of only the teleomorph (C.
humberti) were observed. The longevities of H. saussurei and C. humberti were studied and they
were found to range from 134.1 to 189.0 days. From the total, the average percentage of samples of
H. saussurei was 27.3% and of C. humberti was 68.1%. Moreover, the quantities and distributions of
H. saussurei, H. saussurei+C. humberti (both stages) and C. humberti were studied. Observations of
Hymenostilbe aurantiaca and Cordyceps spp. on the individual ant host, Polyrhachis armata, were
also undertaken to determine development, longevity, quantity and distribution. The most important
conclusion from this work was that Cordyceps stroma could last through different seasons and
continue to be fertile for up to one year. This pattern has never been observed before in tropical
Cordyceps.
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คาริโอไทปของสัตวบางชนิดในวงศวเิ วอรริดี
อภิรดี ศรีภูมิ (นักศึกษา), พรรณี ชิโนรักษ (อาจารยที่ปรึกษา), เรืองวิทย บรรจงรัตน (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การศึกษาคาริโอไทปดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเซลลเม็ดเลือดขาวของสัตวบางชนิดในวงศวิเวอรริดี
พบวา
ในวงศยอย
Paradoxurinae ไดแก อีเห็นเครือ (Paguma larvata Smith, 1827) อีเห็นขางลายหรือธรรมดา (Paradoxurus hermaphroditus
Pallas, 1777) หมีขอ หรือบินตุรง (Arctictis binturong Raffles, 1821) และอีเห็นหนาขาวหูดาง (Arctogalidia trivirgata Gray,
1832) มีโครโมโซมคอมพลีเมนท 2n = 44, 42, 42 และ 40 ตามลําดับ เปนโครโมโซมชนิดเมตาเซนตริก ซับเมตาเซนตริก ซับ
เทโลเซนตริก และเทโลเซนตริก เทากับ 7-11-10-16, 5-13-10-14, 5-13-6-18 และ 9-11-6-14 แทง ตามลําดับ และในวงศยอย
Viverrinae ไดแก ชะมดแผงสันหางดํา (Viverra megaspila Blyth, 1862) ชะมดแผงหางปลอง (Viverra zibetha Linnaeus,
1758) และ ชะมดเช็ด (Viverricula indica Desmarest, 1817) มีโครโมโซมคอมพลีเมนท 2n = 38 38 และ 36 ตามลําดับ เปน
โครโมโซมชนิดเมตาเซนตริก ซับเมตาเซนตริก ซับเทโลเซนตริกและเทโลเซนตริก เทากับ 10-13-10-5, 10-12-12-4 และ 1013-10-3 แทง ตามลําดับ พบวาสัตวที่ศึกษาทุกชนิดดังกลาวมี satellite marker chromosome และเมื่อศึกษาการยอมสี
โครโมโซมแบบแถบสีจีของสัตวในวงศนี้ทั้ง 7 ชนิด พบวา รูปแบบของแถบสีในโครโมโซมแตละแทงแตกตางกันทั้งจํานวน และ
ตําแหนงของแถบสี
Karyotypes of Some Species in the Family Viverridae
A. Sriphoom (Graduate Student), P. Chinorak (Thesis Advisor), R. Bunjongrat (Thesis Co-Advisor)
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, 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 (Smith)
1827), the common palm civet (Paradoxurus hermaphroditus (Pallas) 1777), the binturong
(Arctictis binturong (Raffles) 1821), and the three-striped palm civet (Arctogalidia trivirgata
(Gray) 1832), which are all in the subfamily Paradoxurinae, had chromosome complements of 2n =
44, 42, 42 and 40, respectively. In each animal, the numbers of metacentric, submetacentric,
subtelocentric and telocentric chromosomes were 7-11-10-16, 5-13-10-14, 5-13-6-18 and 9-11-614, respectively. Animals from the subfamily Viverrinae, namely the large-spotted civet (Viverra
megaspila Blyth 1862), the large Indian civet (Viverra zibetha Linnaeus 1758) and the small Indian
civet (Viverricula indica Desmarest 1817) were found to have chromosome complements of 2n =
38, 38 and 36, respectively, and numbers of metacentric, submetacentric, subtelocentric and
telocentric chromosomes of 10-13-10-5, 10-12-12-4 and 10-13-10-3, respectively. In all species
studied, satellite marker chromosomes were consistently detected. Besides the conventional stain,
G–banding techniques were also developed. It was found that there were differences in numbers
and locations of G–bands in each species.
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ความหลากหลายของเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนในปาธรรมชาติและ
ตามแนวทอกาซธรรมชาติ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
อรวรรณ วรรณศรี (นักศึกษา), ทวีศักดิ์ บุญเกิด (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ไดทําการศึกษาความหลากหลายของเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรน บริเวณแนวทอกาซธรรมชาติ และในปาธรรมชาติบริเวณ
ใกลเคียงในพื้นที่อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ทําการศึกษาระหวางเดือนตุลาคม 2544 ถึงเดือนสิงหาคม 2545 ไดวาง
แปลงทดลองขนาด 20 ม x 20 ม. (ภายในมีแปลงยอย 4 แปลงขนาด 5 ม. X 20 ม.) จํานวน 24 แปลงในบริเวณ KP 0 ถึง 33
การศึกษาความหลากหลายของเฟรน และพืชใกลเคียงเฟรนทําโดยนับจํานวนของแตละชนิด ที่มีอยูในแปลงยอยขนาด 5 ม. X
20 ม. วิเคราะหหาคา species richness index และ species diversity index โดยใช Magalef และ Shannon-Weiner diversity
index ตามลําดับ ไดมีการเก็บขอมูลปจจัยทางกายภาพ และขอมูลสิ่งแวดลอมที่พืชขึ้นอยู ซึ่งคาดวาจะมีความสัมพันธกับความ
หลากหลายของพืชกลุมนี้ ไดแก ความสูงจากระดับน้ําทะเล คุณสมบัติของดิน อุณหภูมิใบ และคา Photosynthetically Active
Radiation (PAR) จากการศึกษาไดเก็บขอมูลจาก 12 แปลงตัวอยาง และอยูในระหวางการวิเคราะหขอมูล โดยเก็บตัวอยาง
เฟรน และพืชใกลเคียงเฟรนได 90 หมายเลข และสามารถตรวจหาชื่อไดจํานวน 47 ชนิด
Diversity of Ferns and Fern Allies Along the Natural Gas Pipeline in
Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province
O. Wannasri (Graduate Student), T. Boonkerd (Thesis Advisor)
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn Unversity, Pathumwan, Bangkok 10330

The diversity of ferns and fern allies was investigated along the natural gas pipeline and nearby
natural forest in Thong Phaphum District, Kanchanaburi Province, from October 2001 to August
2002. Twenty-four plots of 20m X 20m (each with four, 5m X 20m subplots) were established
between KP0 to KP33. along the pipeline. Pteridophyte diversities were determined by counting the
number of individuals in each 5m X 20m subplot. Species richness and species diversity indices
were estimated using Margalef and Shannon-Weiner diversity indices, respectively. The physical
environment and plant microclimate were related to pteridophyte diversity. Parameters that were
investigated included altitude, soil characteristics, leaf temperature and Photosynthetically Active
Radiation (PAR). So far, data from twelve plots has been collected and is now being analysed.
From these plots, 90 specimens of ferns and fern allies were collected and 47 species have been
determined.
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ความหลากชนิดของแมลงชีปะขาววงศ Leptophlebiidae ในหวยหญาเครือ
และหวยพรมแลง อุทยานแหงชาติน้ําหนาว
อลงกรณ ผาผง (นักศึกษา), นฤมล แสงประดับ (อาจารยที่ปรึกษา), ชุติมา หาญจวณิช (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

สํารวจแมลงชีปะขาววงศ Leptophlebiidae ในหวยหญาเครือและหวยพรมแลง อุทยานแหงชาติน้ําหนาวทุกเดือน ตั้งแต
เดือนกรกฎาคม 2541 ถึงเดือนธันวาคม 2542 พบตัวออนทั้งหมด 5 สกุล 9 ชนิด และตัวเต็มวัย 6 สกุล 8 ชนิด Choroterpes
(Euthraulus) sp. 1 และ Cryptopenella sp. จํานวนมากในทั้งสองลําธาร พบ new record ของประเทศไทย 6 ชนิด สามารถ
เชื่อมโยงระยะตัวออนกับระยะตัวเต็มวัยไดสําเร็จ 4 ชนิด ในการศึกษาครั้งนี้สามารถแบง size class ของตัวออน C. (E.) sp.
1, C. (E.) sp. 2, Cryptopenella sp. ได 9 size classes และ Choroterpides sp. แบงได 10 size classes ทั้งหมดมีชีวประวัติ
แบบ non-seasonal พบตัวเต็มวัยเกือบตลอดทั้งป ขนาดของตัวออนมีความสัมพันธเชิงบวกกับขนาดกอนหิน ผลการวิเคราะห
ทางเดินอาหารของตัวออน Choroterpes (Euthraulus) spp. และ Cryptopenella sp. พบวา ตัวออนทั้งสองชนิดบริโภค
ซากอินทรียสารมากที่สุด รองลงมา คือ ไดอะตอม และสาหราย ตามลําดับ หวยพรมแลงมีคาออกซิเจนละลายน้ํา และคา
ความเร็วของกระแสน้ํา สูงกวาหวยหญาเครืออยางมีนัยสําคัญ และพบวา จํานวนตัวออนมีความสัมพันธเชิงบวกกับคา
ออกซิเจนละลายน้ํา แตมีความสัมพันธเชิงลบกับคาของแข็งละลายน้ํา และคาความเปนกรด-ดางของน้ํา
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 sampling of Leptophlebiid mayflies from Yakraue and Phromlaeng streams at Nam Nao
National Park was 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. Both nymphal and adult stages of Choroterpes (Euthraulus) sp. 1 and
Cryptopenella sp. were abundant in both streams. C. (C.) proba, Choroterpides sp., Cryptopenella
sp., Habrophlebiodes sp., Isca sp. and Simothraulus seminiger 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 years of sampling. Observations on
microhabitat selection were conducted. Nymphs of Choroterpes (Euthraulus) spp. showed a
preference for cobble. Numbers of nymphs were positively correlated with substrate size. Based on
gut analysis, the 5 th to 9 th nymphal stages of Choroterpes (Euthraulus) spp. and Cryptopenella sp.
fed mainly on detritus, diatoms and algae, respectively. By rearing nymphs in the laboratory, the
successful association of nymphal stage and imago was made with C. (E.) sp. 1, C. (E.) sp. 3,
Choroterpides sp. and Cryptopenella sp. Water velocity and DO were significantly different in both
streams The numbers of nymphs were positively correlated to DO, but negatively correlated to
Total Dissolved Solid and pH.
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สัณฐานวิทยาและนิเวศวิทยาการหาอาหารของตุกแกบาน Gekko gecko (Linnaeus, 1758)
อัญชลี เอาผล1 (นักศึกษา), กําธร ธีรคุปต1 (อาจารยที่ปรึกษา), จารุจินต นภีตะภัฏ2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ เทคโนธานี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของตุกแกบาน ที่เก็บตัวอยางจากจังหวัดสระบุรี พบวา ตุกแกบานเพศผูตัวเต็มวัยมีขนาด
ใหญกวาเพศเมียตัวเต็มวัย โดยในเพศผูจะสังเกตเห็น preanal pore และ post anal sac ชัดเจน แตตุกแกบานขนาดกลางพบ
ความแตกตางของลักษณะภายนอกระหวางเพศผูและเพศเมียเพียงเล็กนอย ซึ่งขอมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ไดจากการวัด
เพื่อหาความแตกตางระหวางเพศและวัยยังอยูในระหวางการวิเคราะหทางสถิติ การศึกษานิเวศวิทยาการหาอาหารของตุกแก
บานที่อาศัยอยูในบริเวณที่พักอาศัยในสวนสัตวเปดเขาเขียว เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียว-เขาชมภู จังหวัดชลบุรี ตั้งแตเดือน
กรกฎาคม 2544 ถึงเดือนมิถุนายน 2545 พบวาอาหารหลักของตุกแกบาน คือ แมลง ไดแก ผีเสื้อกลางคืน ตั๊กแตนตอยมวย
ตั๊กแตนหนวดยาว ตั๊กแตนหนวดสั้น แมลงปอ ดวง จิ้งหรีด มวน หนอนบุง และผึ้ง ที่มีขนาดตั้งแต นอยกวา 1–4 เซนติเมตร
และพบวา ตุกแกบานเพศผูขนาดใหญสามารถกินกิ้งกา Calotes sp. ที่มีความยาวจากปลายจมูกถึงชองเปดทวาร 7 เซนติเมตร
ไดดวย ตุกแกบานที่ออกมาหากินในชวงฤดูฝน (ก.ค. 44–ต.ค. 44) มีจํานวนมากกวาในชวงฤดูแลง (พ.ย. 44–ธ.ค. 44) การ
วิเคราะหความแตกตาง ของพฤติกรรมการหาอาหารของตุกแกบานแตละตัว และความสัมพันธระหวาง พฤติกรรมการหา
อาหาร และปจจัยทางนิเวศวิทยากําลังอยูในระหวางการศึกษา ซึ่งผลจากการศึกษาจะสามารถนํามาประเมินความสอดคลอง
ของคําอธิบายใน Optimal foraging theory กับพฤติกรรมการหาอาหารของตุกแกบานไดตอไป
Morphology and Foraging Ecology of the House Gecko, Gekko gecko (Linnaeus, 1758)
A. Aowphol1 (Graduate Student), K. Thirakhupt1 (Thesis Advisor), J. Nabhitabhata2 (Thesis Coadvisor)
1
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330
2
National Science Museum, Technopolis, Klong Luang, Pathum Thani 12120

The morphology of the house gecko G. gecko was studied using samples collected from Saraburi
Province. Adult males, distinguished by having prominent preanal pores and post anal sacs, were
bigger than adult females. There were few differences between males and females of medium size
with regards to external appearance. Morphometric data has been analyzed using statistics to
determine sex and age differences. The foraging ecology of the house gecko was investigated at a
residential area in Khao Kheow Open Zoo, Khao Kheow-Khao Chompoo Wildlife Sanctuary,
Chonburi Province from July 2001 to June 2002. The major type of food was insects, such as
moths, mantids, grasshoppers, dragonflies, beetles, crickets, bugs, butterfly larvae and bees, of
which sizes ranged from <1 to 4 centimeters. A lizard Calotes sp., SVL ~ 7 centimeters, was also
eaten by a large male gecko. A higher number of house geckos foraged in the rainy season (July
2001 to October 2001) than in the dry season (November 2001 to December 2001). Individual
differences in foraging behavior, and relationships between foraging behavior and ecological factors
have been investigated. Results of this study will determine whether optimal foraging theory can
explain the gecko’s foraging behavior.
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เครื่องหมายทางพันธุกรรมที่จําเพาะตอชนิดของหอยเปาฮื้อเขตรอนที่พบในประเทศไทย
อาภรณ โพธิ์พงศวิวัฒน1 (นักศึกษา), เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ1 (อาจารยที่ปรึกษา), ศิราวุธ กลิ่นบุหงา2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2
หนวยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ 73/1 ถ. พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ในการคนหาเครื่องหมายทางพันธุกรรมที่จําเพาะตอหอยเปาฮื้อ 3 ชนิดที่พบในประเทศไทย ไดแก Haliotis asinina, H. ovina
และ H. varia ดวยเทคนิคอารเอพีดี โดยการคัดเลือกไพรเมอรขนาด 10 นิวคลีโอไทด จํานวน 5 ไพรเมอร ไดแก UBC101,
OPB11, UBC195, UBC197 และ UBC271 นํามาใชในการวิเคราะหลักษณะทางพันธุกรรมของหอยเปาฮื้อในประเทศไทย จาก
การศึกษาหอยเปาฮื้อทั้งสามชนิด ไดแก H. asinina, H. ovina และ H. varia ดวยไพรเมอร UBC101, OPB11 พบวา สามารถ
ใหรูปแบบของแถบดีเอ็นเอเหมือนเดิม เมื่อทําซ้ําและใหความหลากหลายของแถบดีเอ็นเอ จํานวนทั้งสิ้น 72 แถบ ซึ่งมีขนาดอยู
ในชวง 320-2300 คูเบส และพบเปอรเซ็นตความหลากหลายของแถบดีเอ็นเอ เทากับ 100% ในทั้งสองไพรเมอร ระดับความ
หลากหลายทางพันธุกรรมระหวางทั้งสามชนิดมีคาสูง แผนภูมิความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการที่ไดจากคาความแตกตางทาง
พันธุกรรมเฉลี่ยระหวางกลุมประชากรตางๆ พบความแตกตางอยางชัดเจนระหวางหอยเปาฮื้อทั้งสามชนิด (ขอมูลจาก 2
ไพรเมอร) และระหวางกลุมประชากรของหอยเปาฮื้อชนิด H. asinina (ขอมูลจาก 5 ไพรเมอร) สวน H. ovina พบความแตกตาง
อยางชัดเจนระหวางกลุมประชากรจากฝงทะเลอาวไทยและทะเลอันดามัน พบเครื่องหมายทางพันธุกรรมที่ไดจากไพรเมอร
UBC101 ใหแถบดีเอ็นเอที่จําเพาะตอชนิด H. asinina (1700 คูเบส) และจําเพาะตอกลุมประชากรประเทศฟลิปปนส (380 คู
เบส) ไพรเมอร UBC195 ใหแถบดีเอ็นเอที่จําเพาะตอชนิด H. asinina (1030 และ 650 คูเบส) ไพรเมอร UBC197 ใหแถบดีเอ็น
เอที่จําเพาะตอชนิด H. asinina (1450 และ 750 คูเบส) นอกจากนี้ไพรเมอร UBC271 ใหแถบดีเอ็นเอที่จําเพาะตอชนิด H.
asinina (680 คูเบส) และกลุมประชากรจากเกาะตะลิบง (880 คูเบส) โดยการศึกษาครั้งนี้ไมพบแถบดีเอ็นเอที่จําเพาะตอ H.
ovina และ H. varia
Species Specific Genetic Markers for Tropical Abalone in Thailand
A. Popongviwat1 (Graduate student), P. Jarayabhand 1 (Thesis advisor),
Sirawut Klinbunga2 (Thesis Co-advisor)
1
Department of Marine Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330
2
Marine Biotechnology Research Unit, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology,
NSTDA Building 73/1, Rama VI Road, Rajdhevee, Bangkok 10400

Randomly amplified polymorphic DNA (RAPD) analysis was used to identify species-specific
genetic markers for three abalone species in Thailand: Haliotis asinina, H. ovina,and H. varia. Five
decanucleotide primers (UBC101, OPB11, UBC195, UBC197 and UBC271) were selected for
genetic analysis of abalone in Thailand. Seventy-two reproducible and polymorphic RAPD
fragments (320-2300 bp in length) were generated using primers UBC101 and OPB11. One
hundred percent of polymorphic bands were found for both primers. High genetic diversity levels
between H. asinina, H. ovina and H. varia was observed. A neighbor-joining tree constructed from
the average genetic distance between paired geographic samples indicated phylogenetically clear
separation between investigated abalone species (using two primers) and geographic samples of
H. asinina (using five primers). Phylogeography was obviously observed between H. ovina
originating from the Andaman Sea and that from the Gulf of Thailand. The primer UBC101 yielded
species-specific markers in H. asinina (1700 bp) and the Philippines sample (380 bp). The primer
UBC195 showed a species-specific nature in H. asinina (1030 and 650 bp). Primer UBC197
provided RAPD markers in H. asinina (1450 and 750 bp). Additional species-specific RAPD
markers in H. asinina (680 bp) and H. asinina from Talibong Island (880 bp) were identified by the
primer UBC271. No species-specific RAPD markers were found in H. ovina and H. varia.
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กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของพืชวงศกระเชาสีดา (Aristolochiaceae) ในประเทศไทย
เอื้อมพร จันทรสองดวง (นักศึกษา), อัจฉรา ธรรมถาวร (อาจารยทปี่ รึกษา), ประนอม จันทรโณทัย (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

การศึกษากายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของแผนใบ กานใบ ลําตนเหนือดิน เหงา และรากของพืชวงศกระเชาสีดา 15 ชนิด โดย
การลอกผิวใบ และตัดตามขวางตัวอยางพืชโดยกรรมวิธีพาราฟน ลักษณะกายวิภาคศาสตรของแผนใบที่นํามาใช ในการระบุ
ชนิดพืชที่ศึกษา ไดแก การมีหรือไมมีขน ชนิด และการกระจายตัวของขน การมีหรือไมมีเซลลหลั่ง เซลลซิลิกา ชนิด และการ
ปรากฏของปากใบ รูปรางและผนังเซลลในเนื้อเยื่อชั้นผิว การมีหรือไมมีปมุ เล็กในเนื้อเยื่อชั้นผิว การเรียงตัวของเซลลใน
มีโซฟลล การมีหรือไมมีผลึกรูปดาวหรือเม็ดแปงในมีโซฟลลหรือในคอรเทกซของเสนกลางใบ แถบเซลลสเกลอเรงคิมาใน
คอรเทกซของเสนกลางใบ เยื่อหุมมัดทอลําเลียงในเสนใบยอย ลักษณะกายวิภาคศาสตรของกานใบที่นํามาใชในการระบุชนิด
พืชที่ศึกษา ไดแก การมีหรือไมมีขน ปากใบ เซลลซิลิกา ผลึกรูปดาวหรือเม็ดแปง แถบเซลลสเกลอเรงคิมาหรือแถบเซลล
พาเรงคิมารูปแบบการเรียงตัวของมัดทอลําเลียง ลักษณะกายวิภาคศาสตรของลําตนเหนือดิน ที่นํามาใชในการระบุชนิดพืชที่
ศึกษา ไดแก การมีหรือไมมีขน ปากใบ เซลลซิลิกา ผลึกรูปดาวหรือเม็ดแปงในคอรเทกซ ลักษณะกายวิภาคศาสตรของเหงา
และรากในการศึกษาครั้งนี้ไมสามารถนํามาใชในการระบุชนิดพืชได
Comparative Anatomy of Aristolochiaceae in Thailand
A. Junsongduang (Graduate Student), A. Thamathaworn (Thesis Advisor),P. Chantaranothai (Thesis Coadvisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University,Muang District, Khon Kaen 40002

The comparative anatomy of 15 species of Aristolochiaceae was investigated by epidermal peels
and transverse sections of leaves, petioles, aerial stems, rhizomes and roots. Leaf anatomical
characters which are useful for species identification are: the presence or absence of hairs; type and
distribution of hairs; presence or absence of secretory cells, silicifield cells, and stomata; type and
distribution of stomata; shape and wall of epidermal cells; presence or absence of epidermal
papillae; arrangement of the mesophyll; druse or amyloplast in the mesophyll or in the midrib;
sclerenchyma in the midribs and the bundle sheath. Petiole anatomical characters which are useful
for species identification are the presence or absence of hairs, silicifield cells, stomata, druse or
amyloplasts, sclerenchyma sheath or parenchyma sheath and the pattern of the vascular bundle.
Stem anatomical characters which are useful for species identification are the presence or absence
of hairs, stomata, silicifield cells, druse or amyloplasts in the cortex. From this investigation,
rhizome and root anatomical characters are not recommended for species identification.
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