การศึกษาทบทวนมอสสวงศ Sematophyllaceae ในประเทศไทย
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การศึกษาเบื้องตนของมอสสวงศ Sematophyllaceae ในประเทศไทย โดยอาศัยการตรวจสอบเอกสารจํานวน 57 เรื่อง
และสํารวจตัวอยางแหงที่เก็บไวในพิพิธภัณฑพืชขนาดใหญในทวีปยุโรป จํานวน 1,475 ชิ้น พบรายงานการศึกษาตั้งแต
ป ค.ศ.1899 ซึ่งชวงเวลาที่มีการศึกษามากที่สุดอยูระหวาง ค.ศ. 1950 – 1970 เนื่องจากมีความรวมมือในการสํารวจ
ระหวางนักพฤกษศาสตรชาวไทยกับชาวยุโรปและชาวญี่ปุน ซึ่งไดรายงานมอสสวงศ Sematophyllaceae ในประเทศ
ไทยไวจํานวน 22 สกุล 91 ชนิด 3 พันธุ ตั้งแตในอดีตการแบงหมวดหมูของวงศยังคงไมชัดเจน เนื่องจากพืชวงศนี้มีการ
กระจายพันธุกวางตั้งแตเขตรอนชื้นจนถึงเขตอบอุน และมีความหลากหลายมากพบวาทั่วโลกมีประมาณ 1,000 ชนิด
ตั้งแตมีการตั้งชื่อวงศโดย V. F. Brotherus ในป ค.ศ. 1908 ก็มีผูศึกษาโดยใชวิธีการตางๆ เพื่อกําหนดขอบเขตของวงศ
ใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น เชน Fleischer (1915, 1922) Brotherus (1925) Seki (1968) Crosby and Magill (1981) Tan
and Buck (1989) สวนการอธิบายลักษณะประจําสกุลยังมีความคลุมเครือ เนื่องจากไดใหคําจํากัดความโดยอาศัยความ
แตกตางกันเพียงเล็กนอยของโครงสราง peristome ลักษณะ papillose ของใบ และลักษณะความแตกตางของ alar
สําหรับปจจุบันมีการยอมรับระบบการจัดจําแนกของ Brotherus (1925) ซึ่งอาศัยโครงสราง alar เปนลักษณะสําคัญใน
การจัดกลุมสกุลตางๆ ไวใน 4 วงศยอย คือ Clastobryoideae Heterophylloideae Macrohymenioideae และ
Sematophylloideae อยางไรก็ตามเมื่อการศึกษาทบทวนพืชวงศนี้สําเร็จ อาจทําใหเกิดการจัดหมวดหมูใหม ดวยเหตุนี้
จํานวนชนิดของพืชวงศนี้ที่เคยรายงานไวในอดีตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
Systematic treatment of Sematophyllaceae (Musci) in Thailand
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Preliminary study of the moss family Sematophyllaceae in Thailand was carried out based on 57
literature references and 1,475 herbarium specimens on loan from the main herbaria in Europe. It was
found that this family has been studied since 1899. The most active period was between the late 1950s
and the early 1970s, when there were some joint botanical expeditions by European and Japanese
botanists with Thai counterparts. Presently, 22 genera, 91 species and 3 varieties are recorded in the
family Sematophyllaceae from Thailand. So far, the boundary of the family has not been clearly defined
and generally accepted by bryologists, because of its wide distribution from tropical to temperate
regions and its rich diversity of 1,000 species throughout the world. Since its inception in 1908 by V. F.
Brotherus, the family has been circumscribed in many ways by many workers e.g. Fleischer (1915,
1922), Brotherus (1925), Seki (1968), Crosby and Magill (1981), Tan and Buck (1989). The inclusive
genera are often weakly defined on the basis of small differences in peristomial structure, leaf
papillosity, and the degree of alar differentiation. The widely accepted scheme today follows Brotherus
(1925) in recognizing the important characters of alar organization. He classified the family into four
subfamilies, namely Clastobryoideae, Heterophylloideae, Macrohymenioideae, and Sematophylloideae.
However, the coming revision, may result in recognizing new synonyms. Therefore, the number of
species for Thailand may or may not be dramatically changed in the near future.
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ความหลากหลายของเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนบริเวณเขาเขียว อุทยานแหงชาติเขาใหญ
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การศึกษาความหลากหลายของเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนบริเวณเขาเขียว อุทยานแหงชาติเขาใหญ ซึ่งมีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลระหวาง 600-1,300 เมตร ไดเก็บตัวอยางระหวางเดือนธันวาคม 2546 ถึงเดือนพฤษภาคม 2548 ได
ทั้งหมด 219 หมายเลข สามารถจําแนกไดจํานวน 25 วงศ 59 สกุล 113 ชนิด 4 พันธุ จัดเปนพืชใกลเคียงเฟรน จํานวน
3 วงศ 3 สกุล 8 ชนิด และเฟรน จํานวน 23 วงศ 56 สกุล 105 ชนิด 4 พันธุ วงศที่พบมากที่สุด คือ Polypodiaceae
จํานวน 10 สกุล 17 ชนิด วงศที่พบมากที่สุดเปนอันดับสอง คือ Dryopteridaceae จํานวน 7 สกุล 11 ชนิด วงศที่พบ
มากที่สุดเปนอันดับสาม คือ Thelypteridaceae จํานวน 6 สกุล 10 ชนิด เฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนที่พบนี้สามารถแบง
ตามลักษณะถิ่นอาศัยได 3 แบบ คือ ขึ้นบนดิน 57 ชนิด พืชอิงอาศัย 36 ชนิด ขึ้นบนหิน 7 ชนิด 4 พันธุ พบพืชกลุมนี้ที่
มีลักษณะถิ่นอาศัยมากกวา 1 แบบขึ้นไปจํานวน 13 ชนิด นอกจากนั้นยังสามารถแบงพืชกลุมนี้ตามสภาพปาออกเปน 3
แบบ คือ ปาดิบชื้น 53 ชนิด 4 พันธุ ปาดิบเขา 34 ชนิด ปาหญาและปารุน 6 ชนิด และพบวา 20 ชนิดสามารถพบไดใน
ปามากกวา 2 แบบ ในจํานวนนี้พบพรรณไมที่จัดเปนพืชถิ่นเดียวของประเทศไทย จํานวน 1 ชนิด คือ Crepidomanes
megistostomum (Copel.) Copel.
Diversity of ferns and fern allies at Khao Khaew area in Khao Yai National Park
W. Khwaiphan(Graduate Student), T. Boonkerd(Thesis Advisor)
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phayathai Road,
Patumwan, Bangkok 10330

Diversity of ferns and fern allies at Khao Khaew area in Khao Yai National Park was explored from
December 2003 to May 2005 at elevations ranging from 600 to 1,300 m above mean sea leval. So far,
two hundred and nineteen specimens were collected from their natural habitats. A total of 25 families,
59 genera, 113 species and 4 varieties were determined. Among these, 3 families, 3 genera and 8
species are fern allies, while 23 families, 56 genera, 105 species and 4 varieties are ferns. Three
families of ferns namely Polypodiaceae, Dryopteridaceae, Thelypteridaceae are among the common
families. Polypodiaceae included 17 species in 10 genera, while Dryopteridaceae and
Thelypteridaceae included 11 species in 7 genera, and 10 species in 6 genera, respectively. According
to habitat, there are 57 species of terrestrial plants, 36 species of epiphytes and 7 species and 4
varieties of lithophytes, However, 13 species of ferns and fern allies could be found in more than one
habitat. It can be concluded that 53 species and 4 varieties are found in tropical rain forest. While 34
species are found in hill evergreen forest, and 6 species are found in Savanna and Secondary forest.
Twenty species may be found in more than one types of forest. In addition, an endemic species of
Thailand, Crepidomanes megistostomum (Copel.) Copel is also found in the study area.
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การสํารวจพืชวงศกระดังงาในผืนปาตะวันตกของประเทศไทยพบพืชจํานวน 18 สกุล 40 ชนิด ซึ่งเก็บตัวอยางได การ
สํารวจครั้งนี้พบพืชใหมของประเทศไทย (new record) 1 ชนิด คือ Miliusa longiflora (Hook.f. & Thomson) Baillon
ex. Finet & Gagnep. และพืชที่คาดวาเปนชนิดใหมของโลก (new species) 1 ชนิด ในสกุล Polyalthia พืชที่มีการ
กระจายพันธุอยางกวางขวางในผืนปาตะวันตก คือ Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sincliar (นมแมวซอน) นอกจากนี้
ยังศึกษาละอองเรณู และคิวทิเคิล ดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสง และกลองจุลทรรศนแบบสองกราดเพื่อเปนขอมูลใน
การใชโปรแกรม PAUP 4.0b10 ในการวิเคราะหสายสัมพันธทางวิวัฒนาการ ลวดลายบนผิวละอองเรณูแบงได 6 แบบ
คือ psilate scarbrate perfolate reticulate echinate และ granulate ลักษณะทางสัณฐานวิทยา เรณูวิทยา และกาย
วิภาคแสดงผลไดดีในการจําแนกพืชในระดับชนิด ผลการศึกษายืนยันวาลักษณะทางเรณูวิทยาพืชสกุล Anaxangorea
และ Cananga เปนลักษณะพืชโบราณที่มีวิวัฒนาการนอยที่สุด แตขอมูลทางสัณฐานวิทยา และทางกายวิภาคของผิวใบ
พบวาเฉพาะสกุล Cananga ที่มีวิวัฒนาการนอยที่สุด
Taxonomic study of family Annonaceae in the western forest complex of Thailand
S. Khumchompoo1(Graduate Student), A. Thongpukdee1(Thesis Advisor), K. Chayamarit2(Thesis Co-advisor),
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There were 40 species in 18 genera of Annonaceae collected from the Western Forest Complex of
Thailand. Within these annonaceous plants, one new record of Miliusa longiflora (Hook. f. &
Thomson) Baillon ex. Finet & Gagnep. and one new species in the genus Polyalthia were found. In
addition, Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sincliar (Nom Maew Sorn), a monotypic plant in the genus
Anomianthus was distributed abundantly throughout the Western Forest Complex. Pollen and Cuticle
studies were done by using both light and scanning electron microscopy. Pollen sculpturing of
annonaceous herein showed 6 different types: psilate, scarbrate, perfolate, reticulate, echinate and
granulate. PAUP 4.0b10 program was used to analyses matrix of characters. Using Phylogenetic
analysis on the basis of morphological, palynological and anatomical characters showed good results
for classification at the species level. The analyses confirmed that Cananga and Anaxagorea were
primitive on the basis of pollen morphology, while only Cananga was relatively primitive on the basis
of its morphological and anatomical characters.
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การศึกษาอนุกรมวิธานของพรรณไมสกุล Alocasia (Schott) G.Don และ
Colocasia Schott (Araceae) ในประเทศไทย
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การศึกษาอนุกรมวิธานของพรรณไมสกุล Alocasia (Schott) G. Don และสกุล Colocasia Schott ในประเทศไทย
ดําเนินการโดยการรวบรวมขอมูลจากเอกสารอางอิง ตัวอยางพรรณไมแหง และทําการสํารวจเก็บรวบรวมตัวอยางพรรณ
ไมจากแหลงธรรมชาติในภูมิภาคตางๆ พรอมทั้งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะทางสัณฐานวิทยา ถิ่นที่อาศัย
ลักษณะทางนิเวศวิทยาบางประการและภาพถาย นําตัวอยางพรรณไมมาวิเคราะห จําแนกชนิด โดยอาศัยขอมูลจาก
เอกสารตางๆ ประกอบกับการศึกษาจากตัวอยางพรรณไมแหงซี่งเก็บรวบรวมไวแลวในหอพรรณไมตางๆ ของประเทศ
ไทย พบพรรณไมในสกุล Alocasia 8 ชนิดดังนี้ กระเจาะนก A. acuminata Schott A. alba Schott, วานนกคุม A.
cucullata (Lour.) G. Don, แกวหนามา A. longiloba Miq. A. indica (Roxb.) Schott, กระดาด A. macrorrhizos (L.) G.
Don A. navicularis C. Koch & Bouche และเมาะ A. odora (Roxb.) C. Koch พรรณไมในสกุล Colocasia พบ 4 ชนิด
คือ
บอน
C. esculenta (L.) Schott คูน C. gigantea (Blume) Hook. f. C. fallax Schott และยังไมทราบชนิดที่แนนอนอีก 1 ชนิด
Systematic studies of Alocasia (Schott) G. Don and
Colocasia Schott (Araceae) in Thailand
1
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Systematic studies of Genus Alocasia (Schott) G. Don and Colocasia Schott were conducted by
searching data from literature. Plants specimens were done by obserbing in Herbarium and surveying.
The specimens were collected in several areas with notes on morphology, habitat, ecology and taking
photographs. All specimens identified by comparing with herbarium specimens deposited in several
herbaria in Thailand have been examined. Eight species of genus Alocasia were found i.e.
A. acuminata Schott, A. alba Schott, A. cucullata (Lour.) G. Don, A. longiloba Miq., A. indica (Roxb.)
Schott, A. macrorrhizos (L.) G. Don, A. navicuralis C. Koch & Bouche and A. odora (Roxb.) C. Koch.
Four species of Colocasia were found i.e. C. esculenta (L.) Schott, C. gigantea (Blume) Hook.f.,
C. fallax Schott and one species of Colocasia still in doubt.
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Hoya parasitica sensu lato เปนไมเลื้อยอิงอาศัย จัดอยูในวงศ Asclepiadaceae มีการกระจายพันธุในประเทศไทย ยัง
มีสถานะทางอนุกรมวิธานไมชัดเจน เนื่องจากมีความแปรผันของขนาด รูปราง สี ของทั้งใบและดอกสูงมาก ในการ
ตรวจหาความไมชัดเจนของหนวยอนุกรมวิธานนี้ ไดเก็บตัวอยางจํานวน 534 ตัวอยางจากถิ่นอาศัยตามธรรมชาติทั่ว
ประเทศไทย เมื่อพิจารณาจากการศึกษาทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคเชิงคุณภาพ สามารถแบงพืชกลุมนี้ออกไดเปน
9 แบบ ไดแก I-IX โดยใชลักษณะ รูปรางใบ ฐานใบ การเรียงของเสนใบ ขนที่ใบ รูปรางของกลีบดอก รูปรางของ กะบัง
รอบ (corona) และ รูปรางของ corpusculum จากการวิเคราะหลักษณะสัณฐานวิทยาของตัวแปรพหุคูณจํานวน 35
ลักษณะสามารถจําแนกพืชทั้ง 9 แบบนี้ออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 ประกอบดวย แบบ I กลุมที่ 2 ประกอบดวย
แบบ II และกลุม 3 ประกอบดวยแบบ III ถึง IX ลักษณะสําคัญที่ใชในการแบงกลุมนี้คือ ความยาวของกลีบเลี้ยง ความ
กวางของ corpusculum และความกวางของใบ นอกจากนี้การศึกษาความหลากหลายของคลอโรพลาสตดีเอ็นเอดวย
เทคนิค PCR-RFLP จากคลอโรพลาสตดีเอ็นเอ 9 บริเวณที่เลือกศึกษานั้น ผลิตภัณฑที่ไดหลังจากการเพิ่มปริมาณถูก
ตัดดวยเอนไซม 14 เอนไซม พบวามีเพียง 9 combinations ที่แสดง polymorphic patterns ไดแก C1C1-MspI CDAseI TC-TaqI K2Q-Hinf I K2Q-TaqI VL-TaqI VL-Rsa I K1K2-EcoRI และ K1K2-AseI โดยสามารถจําแนก
รูปแบบของคลอโรพลาสตดีเอ็นเอออกไดเปน 12 รูปแบบ สอดคลองเพียงเล็กนอยกับ 9 แบบที่แบงไดจากการศึกษา
ทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาค ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความใกลชิดทางพันธุกรรมของพืชชนิดเชิงซอน Hoya parasitica
ผลการศึกษาทั้งหมดชี้ใหเห็นวา Hoya parasitica complex ในประเทศไทย ประกอบดวยพืช 3 ชนิด คือ H. rigida Kerr
(แบบ
I),
H. sp. nov. (แบบ II) และ H. parasitica (Roxb.) Wall. ex Wight (แบบ III-IX).
Taxonomic revision of the Hoya parasitica complex in Thailand
M. Kidyue (Graduate Student), T. Boonkerd (Thesis Advisor), O. Thaithong(Thesis Co-advisor),
T. Seelanan (Thesis Co-advisor)
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand

Hoya parasitica sensu lato is a climbing epiphyte, belonged to the family Asclepiadaceae. At present,
taxonomic status of this species in Thailand is still dubious due to its great variations in size, shape
and color of leaf and flower. In order to investigate this doubtful taxon, 534 specimens were collected
from their natural habitats throughout Thailand. Based on qualitative morphological and anatomical
characters, the H. parasitica complex can be divided into 9 forms (form I-IX). They can be
distinguished mainly based on leaf shape, leaf base, venation pattern, leaf indumentum, and shapes of
sepal, corona and corpusculum. Multivariate morphometric analyses of 35 quantitative morphological
characters revealed the separation of 534 specimens (OTUs) into 3 groups, i.e. form I, form II, and
forms III-IX. The important characters used for separating these three groups are sepal length,
corpusculum width, and leaf width. The PCR-RFLP technique was subsequently used to detect diversity
of chloroplast DNA in H. parasitica complex. Nine different cpDNA regions were amplified with the
universal primer pairs. The amplified products of each primer pair were then digested by fourteen
restriction enzymes. Nine combinations (C1C1-MspI, CD-AseI, TC-TaqI, K2Q-Hinf I, K2Q-TaqI, VLTaqI, VL-Rsa I, K1K2-EcoRI, and K1K2-AseI) showed polymorphic patterns being distributed over
12 haplotypes. The result of PCR-RFLP technique showed a closely relationship among the members
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of H. parasitica complex and there is a low potential utility of this technique in characterization of the
recognized nine forms of the complex. In all, it is proposed here that the H. parasitica complex in
Thailand should be treated as 3 species; i.e. H. rigida Kerr (form I), H. sp. (form II) and H. parasitica
(Roxb.) Wall. ex Wight (form III-IX).

สถานะปจจุบันของพืชเผา Vernonieae วงศ Compositae ในประเทศไทย.
สุคนธทิพย บุญวงค (นักศึกษา), ประนอม จันทรโณทัย (อาจารยที่ปรึกษา), อัจฉรา ธรรมถาวร (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ศูนยวจิ ัยอนุกรมวิธานประยุกต ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 40002

ศึกษาอนุกรมวิธานพืชเผา Vernonieae ในประเทศไทย ระหวางเดือนตุลาคม 2544 ถึงตุลาคม 2546 โดยศึกษาตัวอยาง
พรรณไมแหง และตัวอยางพรรณไมภาคสนาม สรางรูปวิธานระดับสกุลและระดับชนิด จากการศึกษา พบพืช 6 สกุล 34
ชนิด 6 พันธุ ไดแก Camchaya kampotensis C. loloana C. loloana var. mukdahanensis C. pentagona C.
spinulifera C. tenuiflora Elephantopus mollis E. scaber E. scaber var. penicillatus E. spicatus Ethulia
conyzoides Iodocephalus eberhardtii I. Gracilis Struchium sparganophorum Vernonia arborea V. arborea
var. javanica V. attenuata V. cinerea V. cinerea var. Montana V. cinerea var. parviflora V. cumingiana V.
curtisii V. curtisii var. tomentosa V. divergens V. eberhardtii V. elliptica V. extensa V. garrettiana V.
juncea V. kerrii V. kingii V. parishii V. patula V. saligna V. silhetensis V. solanifolia V. squarrosa V.
sutepensis V. volkameriifolia และ V. sp. ในจํานวนนี้เปนพืชที่ยังไมเคยมีรายงานในประเทศไทย 2 ชนิด คือ E.
spicatus Aubl. และ I. gracilis Thorel et Gagnep.
Current status of plant tribe Vernonieae family Compositae in Thailand
S. Bunwong (Graduate Student), P. Chantaranothai (Thesis Advisor), A. Thammathaworn (Thesis Co-advisor)
Apply Taxonomic Research Center, Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University,
Khon Kaen 40002

The tribe Vernonieae in Thailand was studied between October 2001 and October 2003. Dried and
living specimens were examined. Keys to genera and species were constructed. Six genera, 34 species
and 6 varieties were enumerated, namely Camchaya kampotensis, C. loloana, C. loloana var.
mukdahanensis, C. pentagona, C. spinulifera, C. tenuiflora, Elephantopus scaber, E. scaber var.
penicillatus, E. mollis, E. spicatus, Ethulia conyzoides, Iodocephalus eberhardtii, I. gracilis,
Struchium sparganophorum, Vernonia arborea, V. arborea var. javanica, V. attenuata, V. cinerea, V.
cinerea var. montana, V. cinerea var. parviflora, V. cumingiana, V. curtisii, V. curtisii var. tomentosa,
V. divergens, V. eberhardtii, V. elliptica, V. extensa, V. garrettiana, V. juncea, V. kerrii, V. kingii, V.
parishii, V. patula, V. saligna, V. silhetensis, V. solanifolia, V. squarrosa, V. sutepensis, V.
volkameriifolia and V. sp. Two new records for Thailand were found, namely E. spicatus Aubl. and I.
gracilis Thorel et Gagnep.
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กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบพืชเผา Scleriae (cyperaceae) ในประเทศไทย
สถาพร บริบูรณวัฒน (นักศึกษา), อัจฉรา ธรรมถาวร (อาจารยที่ปรึกษา), ประนอม จันทรโณทัย (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอนแกน 40002

ศึกษากายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของพืชเผา Scleriae จํานวน 18 ชนิด โดยการลอกผิว ทําใหใส และตัดตามขวาง
ของแผนใบ แผนใบประดับและลําตน ตัดกลางผลตามขวาง และศึกษาสัณฐานวิทยาของผลดวยกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบสองกราด พบวา ลักษณะของแผนใบ และแผนใบประดับที่นํามาใชระบุพืชที่ศึกษาไดแก การมีหรือไมมี
ไทรโคม เนื้อเยื่อชั้นรองจากผิว กลุมเซลลเสนใยที่ขอบใบหรือขอบใบประดับ สารสะสมในเยื่อหุมทอลําเลียงชั้นนอก และ
โพรงอากาศในมีโซฟลล ชนิดของไทรโคม การกระจายของปากใบ ความตอเนื่องของเยื่อหุมมัดทอลําเลียงกับเซลลยนต
และลักษณะของเซลลในมีโซฟลล ลักษณะของลําตนที่นํามาใชระบุชนิดพืชที่ศึกษาไดแก การมีหรือไมมีไทรโคม กลุม
เซลลเสนใยที่มุมลําตน และโพรงอากาศ ชนิดของไทรโคม และการเรียงตัวของมัดทอลําเลียง สวนลักษณะของผลทุก
ชนิดพืชที่ศึกษา มีรูปรางกลม จากลักษณะผิวของผลภายใตกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน สามารถแบงพืชที่ศึกษา
ออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่มีผิวของผลเรียบไดแก S. corymbosa Roxb. S. lithosprema (L.) Swartz S. oblata S.T.
Blake S. poaeformis Retz. และ S. tonkinensis C.B. Clarke และกลุมที่ผิวของผลไมเรียบไดแก D. caricinum R.Br.
S. benthamii C.B. Clarke S. biflora Roxb subsp. Biflora S. ciliaris Nees S. kerrii Turrill S. levis Retz. S.
mikawana Makino S. neesii Kunth S. purpurascens Steud S. rugosa R.Br. S. scrobiculata Nees & mey. ex
Nees S. sumatrensis Retz. และ S. terrestris (L.) Fassett มัดทอลําเลียงของผลมีขนาดเล็ก เยื่อหุมทอลําเลียงมี 2
ชั้น เปนเซลลพาเรงคิมา เนื้อเยื่อพื้นประกอบดวยเซลลเสนใย และเซลลพาเรงคิมา เนื้อเยื่อชั้นผิวไมมีปากใบ
Comparative anatomy of tribe Scleriae (Cyperaceae) in Thailand
S. boriboonwat (Graduate Student), A. Thammathaworn (Thesis Advisor),
P. Chantaranothai (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon kaen 40002

The comparative anatomy of eighteen species of the Tribe Scleriae were investigated by epidermal peel,
clearing and transverse sections of leaves, bracts and clums; and tranverse sections of fruits.
Morphological study of the fruits were performed under scanning electron microscope. The anatomical
characters of leaves and bracts could be used for identification of the studied species are: presence or
absence of trichomes, hypodermis, fibre strand in the margins of leaves and bracts, secretory cells in the
outer layer of bundle sheath and air cavity in the mesophyll; the trichome types. distribution of stomata:
connection of bulliform cells and the bundle sheath; and the mesophyll cells type; The presence or
absence of the clum tricome, fibre bundle at the clum angles and cauline air cavities; the trichome
types; and distibution of vascular bundles in the clums are useful for the species identification. The
studied species are classified into two distinct groups based on their pericarp surfaces: the smooth
pericarp group composed of S. corymbosa Roxb., S. lithosprema (L.) Swartz, S. oblata S.T. Blake,
S. poaeformis Retz., and S. tonkinensis C.B., Clarke and the rough pericarps elements are D. caricinum
R.Br., S. benthamii C.B. Clarke, S. biflora Roxb subsp. biflora, S. ciliaris Nees, S. kerrii Turrill, S. levis
Retz., S. mikawana Makino, S. neesii Kunth, S. purpurascens Steud, S. rugosa R.Br., S. scrobiculata
Nees & mey. Ex Nees, S. sumatrensis Retz., and S. terrestris (L.) Fassett, The pericarp of all species are
comprised of small vascular bundules with two layers of parenchymatous bundle sheath, parenchyma
and sclerenchyma ground tissues, and stoma lacking epidermis.
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พรรณไมวงศไมกอของไทย
จําลอง เพ็งคลาย1, ธีรวัฒน บุญทวีคุณ2, ธวัชชัย วงศประเสริฐ2, พงษศักดิ์ พลเสนา2 และ ทนงศักดิ์ จงอนุรักษ2
1
ราชบัณฑิต สํานักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสถาน, 2กลุมงานพฤกษศาสตรปาไม สํานักวิจัยการอนุรกั ษปาไม และพันธุพืช
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช

ผลการศึกษาพรรณไมวงศไมกอของไทยทางดานสัณฐานวิทยา ถิ่นที่อยู การกระจายพันธุ และการจัดจําแนก
อนุกรมวิธานทั้งหมดมี 4 สกุล จํานวน 119 ชนิด 1 ชนิดยอยและ 2 สายพันธุ ไดแกสกุล กอหนาม (Castanopsis) 33
ชนิด สกุลกอตาหมู (Lithocarpus) 56 ชนิด สกุลกอตลับ (Quercus) 29 ชนิด และสกุลกอสามเหลี่ยมมีเพียงหนึ่งชนิด
คือกอสามเหลี่ยมหรือกอดอยชาง (Trigonobalanus doichangensis) ซึ่งเปนพรรณไมหายากใกลสูญพันธุ พรรณไมกอ
จํานวน119 ชนิดในจํานวนนี้เปนพรรณไมชนิดใหมของโลก (new species) 3 ชนิดและ 1 สายพันธุ ไดแก กอแดง
Castanopsis pseudo-hystrix Phengklai sp. nov. Castanopsis thaiensis Phengklai sp. nov. กอวง Lithocarpus
loratefolius Phengklai sp. nov. และกอตลับ Quercus mespilifolia Wall. ex DC. var. pubescens Barnett ex
Smitinand & Phengklai และเปนพรรณไมชนิดใหมของไทย (new record) จํานวน 38 ชนิด ผลไมกอที่นํามาบริโภคได
รวม 26 ชนิดพบในสกุลกอหนาม 18 ชนิด สกุลกอตาหมู 7 ชนิดและสกุลกอตลับ 1 ชนิด
Fagaceae of Thailand
C. Phengklai1, T. Boonthavikoon2, T. Wongprasert2, P. Pholsena2 ,
and T. Jonganurak2
1
Fellow of the Academy of Science, Royal Institute of Thailand
2
The Forest Herbarium, National Parks, Wildlife and Plant Conservation Department, Bangkok 10900

The Fagaceae of Thailand are classified into 4 genera: Castanopsis, Lithocarpus, Quercus and
Trigonobalanus. In total, there are 119 species, one subspecies and two varieties. Plant specimens
were examined in the details of leaves, inflorescences, fruit and other information. Castanopsis was
classified into 33 species, of which 18 species are edible. Lithocarpus has 56 species, of whish 7
species are edible. Quercus has 29 species, of which only 1 species is edible. Trigonobalanus has
only one species, i.e., T. doichangensis, which is an endangered species. Three new species and one
variety were found to be endemic species of Thailand: Castanopsis pseudo-hystrix Phengklai sp.
nov., C. thaiensis Phengklai sp. nov., Lithocarpus loratefolius Phengklai sp. nov. and Quercus
mespilifolia Wall. ex DC. var. pubescens Barnett ex Smitinand & Phengklai. New records for
Thailand comprised 38 species.
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การวิจัยพรรณไมวงศอบเชย (Lauraceae) : ดานอนุกรมวิธาน
การกระจายพันธุ และการใชประโยชน
กองกานดา ชยามฤต1, ราชันย ภูม า1, ลีนา ผูพัฒนพงศ1, กัลยา ภัทรหิรัญกนก1, นันทวรรณ สุปนตี1
David Middleton2 และ Tim Utteridge3
1
หอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2Royal Botanic Garden, Edinburgh, U.K ,
3
Herbarium, Royal Botanic Gardens, Kew, U.K.

ศึกษาพรรณไมวงศอบเชย (Lauraceae) ในประเทศไทย โดยการสํารวจพรรณไมวงศอบเชยที่พบทั้งหมดในประเทศ
ไทย นํามาศึกษาดานอนุกรมวิธาน สรางรูปวิธานจําแนกชนิด พรอมบรรยายลักษณะ ตลอดจนการกระจายพันธุ และ
การใชประโยชนของพืชแตละชนิด ดําเนินการศึกษาจากตัวอยางพรรณไมแหงที่เก็บรักษาไวในหอพรรณไมและสํารวจ
เก็บตัวอยางเพิ่มเติมตามภูมิภาคตางๆ ของประเทศ รวบรวมตัวอยางสดของพรรณไมวงศอบเชยไวในแปลงปลูกใน
สวนพฤกษศาสตร ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพชื จัดทําฐานขอมูลพรรณไมวงศอบเชย ทําบัญชีรายชื่อ
เบื้องตนของพรรณไมวงศอบเชยในประเทศไทย (Preliminary Checklist of the Family Lauraceae in Thailand) ผล
การศึกษาเปนขอมูลเบื้องตนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในดานการใชประโยชนพืชวงศอบเชย เผยแพรและสงเสริมใหมีการ
ใชประโยชนพืชแกชุมชนเพื่อเพิ่มรายได
Study on Lauraceae: taxonomy, distribution and economic uses
K. Chayamarit1, R. Pooma1, L. Phuphathanaphong1,
K. Phattarahirankanok1, N. Supantee1, D. Middleton2 and T. Utteridge3
1
The Forest Herbarium, National park, Wildlife and Plant Conservation Department, Bangkok, Thailand,
2
Royal Botanic Garden, Edinburgh, U.K.,3 Herbarium, Royal Botanic Gardens, Kew, U.K.

A study on Thai Lauraceae on taxonomy, distribution and economic uses, was conducted by surveying
all of the plants in the family both in the herbaria and additional collections in every parts of the
country. Living collections are planted in Botanical Gardens. The taxonomic revision of the family
Lauraceea is being studied to prepare the flora account. Keys to all genera and species with full
descriptions, ecology and distribution ranges, as well as uses of all plants in the family will be
presented in the Flora of Thailand. A preliminary Checklist of the Family Lauraceae in Thailand are
being prepared to be published as the primary useful tool for applied study on plants in Lauraceae.
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การศึกษาทบทวนทางอนุกรมวิธานของพรรณไมสกุล Beilschmiedia Nees
(Lauraceae) ในประเทศไทย
นัยนา เทศนา1 (นักศึกษา), กองกานดา ชยามฤต2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900, 2หอพรรณไม กลุมงาน
พฤกษศาสตรปาไม ฝายวนวัฒนวิจัยและพฤกษศาสตร กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาทบทวนทางอนุกรมวิธานของพรรณไมสกุล Beilschmiedia ในประเทศไทย ไดเริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม 2545
ถึงมีนาคม 2548 ไดทําการศึกษาดานความหลากชนิด ลักษณะทางสัณฐานวิทยา การกระจายพันธุ นิเวศวิทยา และชวง
การออกดอก ออกผล โดยอาศัยขอมูลจากตัวอยางพรรณไมแหง ซึ่งเก็บรวบรวมไวในหอพรรณไมตางๆในประเทศไทย
และออกสํารวจพื้นที่ปาธรรมชาติตามภาคตางๆ ของประเทศไทย รวมถึงการศึกษาจากตัวอยางพรรณไมแหง ภาพ
ตัวอยางพรรณไมแหงในหอพรรณไมของตางประเทศ และเอกสารสิ่งพิมพตางๆ ที่เกี่ยวของ ผลจากการศึกษา ไดจัดทํา
รูปวิธานจําแนกชนิดโดยอาศัยดอก ผล และสวนอื่นๆ เปนหลัก รวมกับคําบรรยายลักษณะของแตละชนิดโดยละเอียด
พรอมทั้งมีภาพถายและภาพวาดลายเสนประกอบ จากการศึกษาพบพรรณไมสกุล Beilschmiedia ในประเทศไทย
จํานวน 16 ชนิด ดังนี้ Beilschmiedia argentata Kosterm. B. assamica Meisn. B. brevipes Ridl. B. clarkei Hook.f.
B. elegantissima Kosterm. B. gammieana King ex Hook.f. B. glauca S.K. Lee & L.F. Lau B. inconspicua
Kosterm. B. membranacea Gamble B. palembanica (Miq.) Kosterm. B. roxburghiana Nees B. velutinosa
Kosterm. B. villosa Kosterm. B. wallichiana (G. Don) Kosterm. B. sp. 1 และ B. sp. 2 8 ชนิดเปนพรรณไมที่พบ
ใหมในประเทศไทย (new record) และ 2 ชนิดยังไมสามารถจําแนกไดถึงระดับชนิดและอาจเปนไดวาเปนพืชชนิดใหม
ของโลก (new species)
Taxonomic revision of genus Beilschmiedia Nees (Lauraceae) in Thailand
N. Tetsana1 (Graduate Student), K. Chayamarit2 (Thesis Advisor)
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900,
2
The Forest Herbarium, Botany Subdivision, Silvicultural and Botany Division, National Parks Wildlife and
Plants Conservation Department, Chatuchak, Bangkok 10900
1

Taxonomic revision of genus Beilschmiedia Nees (Lauraceae) in Thailand was conducted between
March 2002 to March 2005. Species diversity, morphological characters, distribution and ecological
data were examined. Field collections and phenological observation of Beilschmiedia were made
throughout the country. The herbarium specimens available in Thai herbaria were thoroughly studied
and identified by consulting the taxonomic literatures and comparing with photographs of some type
specimens from Thai and foreign herbaria. Key to species based on flowering, fruiting and
significance vegetative characters were constructed. Full descriptions of each species were provided
supported by line drawings and photographs. Sixteen species of Thai Beilschmiedia were enumerated
namely Beilschmiedia argentata Kosterm., B. assamica Meisn., B. brevipes Ridl., B. clarkei Hook.f.,
B. elegantissima Kosterm., B. gammieana King ex Hook.f., B. glauca S.K. Lee & L.F. Lau,
B. inconspicua Kosterm., B. membranacea Gamble, B. palembanica (Miq.) Kosterm.,
B. roxburghiana Nees, B. velutinosa Kosterm., B. villosa Kosterm., B. wallichiana (G. Don) Kosterm.,
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Beilschmiedia sp.1 and Beilschmiedia sp.2. Eight species are newly recorded for Thailand. Two
species can not be identified into specific epithets and expected to be new to science.

พืชสกุลไทร (Ficus L.) ในเขตอุทยานแหงชาตินา้ํ หนาว
วัฒนา ตันมิ่ง (นักศึกษา), ประนอม จันทรโณทัย (อาจารยที่ปรึกษา)
ศูนยวจิ ัยอนุกรมวิธานประยุกต ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

การศึกษาสัณฐานวิทยาของพืชสกุลไทรในเขตอุทยานแหงชาติน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ ระหวางเดือนตุลาคม 2547
ถึงเดือนกุมภาพันธ 2548 ผลการศึกษาพบพืชสกุลไทร 4 สกุลยอย 11 ชนิด ไดแก Ficus altissima Blume
F. benjamina L. F. geniculata Kurz F. hirta Vahl F. ischnopoda Miq. F. maclellandii King, F. microcarpa L.f.
F. rumphii Blume F. squamosa Roxb. F. subincisa Sm. และ F. tinctoria G.Forst. ssp. gibosa (Blume) Corner
ไดบรรยายลักษณะพืชตามหลักอนุกรมวิธานและสรางรูปวิธานระบุชนิด และพบวาลักษณะของใบและชอดอกสามารถใช
ในการระบุชนิดพืชสกุลไทรได
The genus Ficus L. in Nam Nao National Park
W. Tanming (Graduate Student), P. Chantaranothai (Thesis Advisor)
Applied Taxonomic Research Center, Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University

A morphological study on the genus Ficus L. in Nam Nao National Park, Phetchabun Province was
conducted from October 2004 to February 2005. Four subgenera and 11 species were enumerated;
F. altissima Blume, F. benjamina L., F. geniculata Kurz, F. hirta Vahl, F. ischnopoda Miq.,
F. maclellandii King, F. microcarpa L.f., F. rumphii Blume, F. squamosa Roxb., F. subincisa Sm. and
F. tinctoria G.Forst. ssp. gibosa (Blume) Corner. Description and key to species were provided. Leaf
and syconium features provide useful taxonomic evidences for species identification.
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การขยายพันธุและเก็บรักษาตนกลวยหิน (Musa balbisiana) ในสภาพปลอดเชื้อ
นรารัตน พรหมศร1 (นักศึกษา), คํานูณ กาญจนภูม2ิ (อาจารยที่ปรึกษา)
1
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112

เพาะเลี้ยงชิ้นสวนตายอดและตาขางกลวยหิน (Musa balbisiana ‘Kluai Hin) บนอาหารแข็งสูตร MS (Murashige and
Skoog, 1962) ที่มี BA 22 ไมโครโมลาร และน้ํามะพราว 15 เปอรเซ็นต (ปริมาตรตอปริมาตร) พบวา ชิ้นสวนตายอด
และตาขางเหมาะสําหรับเปนชิ้นสวนเริ่มตน การเลี้ยงชิ้นสวนดวยอาหารสูตร MS ที่มี BA 44 ไมโครโมลาร ที่สภาวะ
อุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส ใหแสง 16 ชั่วโมงตอวัน เปนเวลา 12 สัปดาห เหมาะสําหรับการขยายพันธุตนกลวย
หิน (21.22 ตนตอหนึ่งชิ้นสวนเริ่มตน) ในขณะที่ชิ้นสวนที่เลี้ยงดวยอาหารสูตร MS ที่มี TDZ เกิดการเปลี่ยนแปลงเปน
ปุมปม ซูโครส ความเขมขน 10 กรัมตอลิตรเปนแหลงคารบอนที่เหมาะสมตอการเก็บรักษาตนกลวยหินที่สภาวะ 25 ± 2
องศาเซลเซียส ใหแสง 16 ชั่วโมงตอวัน เปนเวลา 6 เดือน ตนกลวยหินสามารถเกิดรากไดภายใน 7 วัน เมื่อเลี้ยงบน
อาหารสูตร MS ที่ไมมีสารควบคุมการเจริญเติบโต และสามารถปรับตัวไดเมื่อยายลงเวอรมิคูไลต กอนปลูกลงแปลง
โดยมีอัตราการรอดชีวิต 100 เปอรเซ็นต
Conservation and micropropagation of Musa balbisiana ‘Kluai Hin’
N. Promsorn1 (Graduate Student), K. Kanchanapoom2 (Thesis Advisor)
Department of Industrial Biotechnology, Faculty of Agro-Industry, 2Department of Biology,
Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112, Thailand

1

Lateral and apical buds of banana, Musa balbisiana ‘Kluai Hin’, were cultured on MS (Murashige and
Skoog, 1962) medium supplemented with 22 µM BA and 15% (v/v) CW. The results showed that
apical and lateral buds were the suitable starting materials. MS medium supplemented with 44 µM BA
and incubated at 25 + 2oC with a 16-h photoperiod for 12 weeks was suitable for micropropagation of
‘Kluai Hin’ since 21.22 shoots per explant were obtained. Whereas, explants cultured on MS medium
supplemented with TDZ differentiated to clusters. The storage of shoots over cotton saturated with 10
g l-1 sucrose and water at 25oC and a 16–h photoperiod could extend the survival time for 6 months.
The survival shoots were transferred to MS medium without plant growth regulators and then rooted
normally. Rooted shoots, after acclimatization with vermiculite, reached a 100% survival when
transplanted in the field.
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ความหลากหลายของกลวยไมบริเวณเขาเขียว อุทยานแหงชาติเขาใหญ
อมรรัตน บัวคลาย (นักศึกษา), ตอศักดิ์ สีลานันท (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

อุทยานแหงชาติเขาใหญเปนอุทยานแหงชาติแหงแรกของประเทศไทย มีความหลากหลายของพรรณไมในพื้นที่สูง แมจะ
เคยมีการศึกษาความหลากหลายของพรรณไมในพื้นที่มาบาง แตสําหรับการศึกษาความหลากหลายของกลวยไมเฉพาะ
บริเวณเขาเขียว ซึ่งเปนยอดเขาที่มีความสูงเปนอันดับ 3 ของอุทยานแหงชาติเขาใหญ ยังไมเคยมีรายงานมากอน
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความหลากหลายของกลวยไมในพื้นที่ดังกลาว โดยดําเนินการสํารวจและเก็บ
ตัวอยางระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ถึงกันยายน พ.ศ. 2548 เก็บตัวอยางไดทั้งสิ้น 115 หมายเลข ประกอบดวย
กลวยไมใน 5 วงศยอย 57 สกุล 99 ชนิด วงศยอยที่พบมากที่สุด คือ Epidendroideae พบ 59 ชนิด รองลงมา คือ
Vandoideae พบ 28 ชนิด สกุลที่พบมากที่สุด คือ Dendrobium พบ 11 ชนิด ในการศึกษาครั้งนี้ พบกลวยไมที่เปนพืช
ถิ่นเดียวของประเทศไทย 4 ชนิด คือ วานไหมนา Anoectochilus siamensis Schltr. Ione cumberlegei Seidenf.
Dendrobium ciliatilabellum Seidenf. และ Calanthe hirsuta Seidenf. และกลวยไมที่คาดวาจะเปนชนิดที่พบครั้งแรกใน
ประเทศไทย คือ Bulbophyllum angustifolium (Bl.) Lindl. โดยพบกลวยไมในสภาพพื้นที่แบบปาดิบเขามากที่สุดถึง 50
ชนิด รองลงมาคือปาดิบชื้นพบ 36 ชนิด ซึ่งสวนใหญจะพบบริเวณใกลแหลงน้ํา และกลวยไมแตละชนิดมักจะมี
ความจําเพาะตอความสูงจากระดับน้ําทะเล ชี้ใหเห็นวาความสูงจากระดับน้ําทะเลและความชื้นนาจะเปนปจจัยสําคัญทาง
นิเวศวิทยาที่มีตอการกระจายพันธุของกลวยไม ผลจากการศึกษาในครั้งนี้จะเปนประโยชนตอทางอุทยานฯ ในการจัดทํา
เสนทางศึกษาธรรมชาติ และเปนพื้นฐานตอการวิจัยการนํากลวยไมไปใชประโยชนอยางยั่งยืนตอชุมชนโดยรอบตอไป
Diversity of orchids at Khao Khaew area in Khao Yai National Park
A. Buakhlai (Graduate Student), T. Seelanan (Thesis Advisor)
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Patumwan, Bangkok 10330

Khao Yai National Park, the first National Park of Thailand, is enriched by a wide variety of plants.
Although a number of studies in plants diversity have been carried out in several area within, no
studies on the orchids diversity especially around Khao Kheaw peak, the third highest summit of Khao
Yai National Park is done. Therefore, the aim of this study is to explore the species diversity of
orchids in Khao Kheaw. We carried out the field work from December 2004 to September 2005.
A total of 115 specimens were collected. The specimens have been identified into 5 Subfamilies, 57
genera and 99 species. Orchids in Subfamily Epidendroied was the commonest with 59 species, while
Subfamily Vandiodeae was the second, 28 species. Dendrobium was the richest genus with 11 species.
In this study we found 4 endemic of Thailand: Anoectochilus siamensis Schltr., Ione cumberlegei
Seidenf., Dendrobium ciliatilabellum Seidenf. and Calanthe hirsuta Seidenf. Moreover, Bulbophyllum
angustifolium (Bl.) Lindl., probably a new record for Thailand, was also found in this study. 50 species
was found in hill evergreen forest habitat, followed by 36 species found in moist evergreen forest.
Most of them were discovered near the humid area and each species of orchids usually grew in
specific altitude. This indicated that the relative humidity and the altitude are the important factors for
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determining orchids’ distribution. The result from this study will be beneficial to the development of
the natural-trail and serve basic as information in utilization of orchid for sustainable use for Khao Yai
National Park in surrounding villagers.

การศึกษาอนุกรมวิธานของไผ (วงศ Poaceae) สกุลไผปา (Bambusa Schreber)
สกุลไผตง (Dendrocalamus Nees) และ สกุลไผไร (Giganthochoa Kurz) ในผืนปาตะวันตก
วีระพงศ โคระวัตร (นักศึกษา), ดวงใจ ศุขเฉลิม (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

จากการศึกษาอนุกรมวิธานของไผ (วงศ Poaceae) ในสกุลไผปา สกุลไผตง และสกุลไผไร ในผืนปาตะวันตกพบไผ
จํานวน 12 ชนิด ดังนี้ สกุลไผปา (Bambusa Schreber) 4 ชนิด ไดแก ไผปา (Bambusa bambos (L.) Voss) ไผสีสุก
(B. blumeana Schult.f.) ไผบงดํา (B. tulda Roxb.) และไผเหลือง (B. vulgaris Schrad. ex Wendl. var. vulgaris) ใน
จํานวนนี้มีไผสีสุกและไผเหลือง เปนไมตางถิ่นที่นําเขามาปลูกในพื้นที่ศึกษา ซึ่งพบตามพื้นที่ที่เคยเปนหมูบานเกาหรือ
เคยเปนพื้นที่เกษตรกรรมมากอน สกุลไผตง (Dendrocalamus Nees) พบ 4 ชนิด ไดแก ไผบงใหญ (Dendrocalamus
brandisii (Munro) Kurz) ไผหก (D. hamitonii Nees & Arn. ex Munro) ไผซางนวล (D. membranaceus Munro) และ
ไผซาง (D. strictus (Roxb.) Nees) สวนสกุลไผไร (Giganthochoa Kurz) พบ 4 ชนิด ในจํานวนนี้ สามารถระบุชนิดได
2 ชนิด ไดแก ไผไร (Gigantochloa albociliata (Munro) Munro) ไผมัน (G. auriculata Kurz) และไมสามารถระบุชนิด
ได 2 ชนิด ไดแก G. sp.1 และ G. sp.2 พบวาในสกุล Giganthochoa มีหลายชนิดที่ขึ้นกระจายปะปนในพื้นที่เดียวกัน
และพบวา Giganthochoa auriculata (Kurz) Kurz มีการกระจายขึ้นสูงถึง 1,200 เมตร จากระดับน้ําทะเล
Taxonomic studies of bamboos (Poaceae); genus Bambusa Schreber,
Dendrocalamus Nees and Giganthochoa Kurz in western forest complex
W. Korawat (Graduate Student), D. Sookchaloem (Thesis Advisor)
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Phaholyothin Road,
Chatuchak, Bangkok 10900

Taxonomic studies of three bamboo genera of Bambusa Schreber, Dendrocalamus Nees and
Giganthochloa Kurz in western Forest Complex were undertaken. Totalling 12 species occurred in this
area. Four species of Bambusa were found namely, Bambusa bambos (L.) Voss, B. blumeana Schult.f.,
B. tulda Roxb. and B. vulgaris Schrad. ex Wendl. var. vulgaris, Among of these, B. blumeana Schult.f.
and B. vulgaris Schrad. ex Wendl. var. vulgaris are introduced species cultivated in abandoned area or
old agricultural area. Four species of Dendrocalamus were found namely, Dendrocalamus brandisii
(Munro) Kurz, D. hamitonii Nees & Arn. ex Munro, D. membranaceus Munro, D. strictus (Roxb.)
Nees, Giganthochoa Kurz with four species were found. Two species could be identified as follows:
Gigantochloa albociliata (Munro) Munro and G. auriculata Kurz and the other two species could not
be identified as G. sp.1 and G. sp. 2. Most of species distribute commonly in study area. Giganthochoa
auriculata (Kurz) Kurz distributed up to 1,200 m. from mean sea level.
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การศึกษาโครโมโซมของพืชในสกุล Argostemma Wall. (Rubiaceae) ในประเทศไทย
สายทิพย อภิญญานันท (นักศึกษา), ลัดดา เอกสมทราเมษฐ (อาจารยที่ปรึกษา), กิติเชษฐ ศรีดิษฐ (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112

จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา พบวามี 2 กลุมใหญในพืชสกุล Argostemma Wall. คือ กลุมดอกรูประฆัง และ
กลุมดอกรูปดาว ดวยลักษณะที่เดนชัดเชนนี้ จึงทําใหเกิดคําถามวา ควรแยกพืชสกุลนี้เปนสกุลยอยหรือไม พืชในสกุล
Argostemma Wall. ที่นํามาศึกษาในครั้งนี้ ทั้งหมดเก็บมาจากพื้นที่ภาคใตของประเทศไทย และไดจํานวนโครโมโซม
2n = 22 จากขอมูลจํานวนโครโมโซม ไดสนับสนุนความสัมพันธของพืชภายในสกุล Argostemma Wall. ในขณะนี้วา
นาจะเปน ”good genus” คือไมตองแบงเปนสกุลยอยอีก อยางไรก็ตาม ยังตองการขอมูลจํานวนโครโมโซมและคาริโอ
ไทปเพิ่มขึ้น เพื่อใชสนับสนุนในการพิจารณาความสัมพันธของพืชในสกุลนี้
The chromosome study of Argostemma spp. (Rubiaceae) in Thailand
S. Aphinyanan (Graduate Student), L. Ekesomtrameth (Thesis Advisor), K. Sridith (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Had Yai, 90112

The new information on the chromosomes of selected species in the genus Argostemma Wall.
(Rubiaceae) in Thailand had been achieved. Concerning the fact that there are two major groups of
Argostemma due to the morphological characters i.e. the group with bell-shaped flowers and the other
with star-shaped flowers. It is to be doubted whether the genus should separated into subgenera due to
this distinct characteristics or not. Chromosomes of selected species of Argostemma from Thailand,
mostly from the peninsula, had been investigated. Most species have the same number as 2n = 22. The
relationships between species in the genus due to the chromosome number had been discussed. It is
suggested here that Argostemma Wall. might remain a “good genus”. However, more information on
chromosome numbers together with the karyotype patterns of some selected species would be needed
in order to support the relationships between various taxa in the genus.
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พืชสกุลเข็มขาว (Pavetta L.) ในประเทศไทย
จักรพงค แทงทอง (นักศึกษา) ประนอม จันทรโณทัย (อาจารยที่ปรึกษา)
ศูนยวจิ ัยอนุกรมวิธานประยุกต ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ. เมือง จ. ขอนแกน 40002

ศึกษาพืชสกุลเข็มขาวในประเทศไทย ระหวางเดือนมกราคม 2545 ถึงเดือนมิถุนายน 2548 โดยศึกษาจากตัวอยาง
พรรณไมแหง และตัวอยางพรรณไมภาคสนาม สรางรูปวิธานระดับชนิด และระดับพันธุ ตามลําดับ จากการศึกษาพบพืช
18 ชนิด 21 แทกซา ไดแก P. aspera Craib P. aspera var. breviflos Craib P. brevituba Craib P. finlaysoniana
Wall. P. fruticosa Craib P. graciliflora Wall. ex Ridl. P. graciliflora var. latifolia Craib P. humilis Hook. f.
P. kedahica Bremek. P. nervosa Craib P. naucleiflora R. Br. ex G. Don P. peninsularis Bremek. P. petiolaris
Craib P. pitardii Bremek. P. pusilliflora Bremek. P. salicina (Ridl.) Bremek. P. siamica Bremek. P. sylvatica
Blume P. tomentosa Roxb. ex Sm. P. tomentosa var. glabrescens (Kurz) Craib และ P. wallichiana Steud.
The genus Pavetta L. in Thailand
J. Thangthong (Graduate Student), P. Chantaranothai (Thesis Advisor)
Applied Taxonomic Research Center, Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University,
Muang, Khon Kaen 40002

The plant genus Pavetta L. in Thailand was carried out between January 2003 and June 2005. Both
dried and living specimens were examined. Keys to species and varieties were constructed. Eighteen
species and 21 taxa of the genus were enumerated. They were P. aspera Craib, P. aspera var. breviflos
Craib P. brevituba Craib, P. finlaysoniana Wall., P. fruticosa Craib, P. graciliflora Wall. ex Ridl.,
P. graciliflora var. latifolia Craib, P. humilis Hook. f., P. kedahica Bremek., P. nervosa Craib,
P. naucleiflora R. Br. ex G. Don, P. peninsularis Bremek., P. petiolaris Craib, P. pitardii Bremek.,
P. pusilliflora Bremek., P. salicina (Ridl.) Bremek., P. siamica Bremek., P. sylvatica Blume,
P. tomentosa Roxb. ex Sm., P. tomentosa var. glabrescens (Kurz) Craib and P. wallichiana Steud.
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การศึกษาทางอนุกรมวิธานพืชสกุล Clausena Burm. f., Micromelum Blume และ
Murraya Koen. ex L. (Aurantioideae, Rutaceae) ในประเทศไทย
สรัญญา วัชโรทัย และ ศศิธร ศิรเิ สรี
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 50 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

วงศสม (Rutaceae) เปนวงศที่มีความหลากหลายของพรรณไมมากถึง 160 สกุล 1650 ชนิด ทั้งยังมีการนํามาใช
ประโยชนอยางแพรหลาย โดยเฉพาะคนไทยมีการใชประโยชนพรรณไมในวงศสมในชีวิตประจําวัน เชน เปนอาหาร
สมุนไพร และเครื่องหอม เปนตน แตในปจจุบันการศึกษาพรรณไมในวงศนี้ในประเทศไทยยังคงไมสมบูรณ ทั้งยังไมมี
การจัดทําในโครงการพรรณพฤกษชาติไทย (Flora of Thailand) พืชสกุล Clausena Micromelum และ Murraya เปน
พรรณไมวงศสม อนุวงศ Aurantioideae ที่มีการกระจายพันธุทั่วประเทศ มีการนํามาใชประโยชนอยางหลากหลายใน
ระดับทองถิ่น อีกทั้งยังมีการใชประโยชนในระดับพื้นบานอีกมากที่ยังคงไมมีเอกสารยืนยัน นอกจากนี้ยังพบปญหาใน
การจัดจําแนกเนื่องจากความใกลเคียง และการมีชื่อที่ซ้ําซอนทําใหเกิดความสับสนในการนํามาใชประโยชน ดังนั้นจึง
ควรมีการศึกษาดานอนุกรมวิธานของพรรณพืชทั้ง 3 สกุล เพื่อรวบรวมขอมูลของพรรณพืชทั้ง 3 สกุล ที่ปรากฏใน
ประเทศไทยซึ่งประกอบดวย ลักษณะทางพฤกษศาสตร การกระจายพันธุ นิเวศวิทยา การนําไปใชประโยชน และรูป
วิธานจัดจําแนกที่ถูกตอง ซึ่งผลจากการศึกษาที่ไดจะเปนพื้นฐานความรูสําหรับการอนุรักษพันธุพืช นําไปสูการจัดการ
ทรัพยากรพรรณพืชที่ถูกตองเหมาะสมตอไปในอนาคต
Taxonomic studies of genus Clausena Burm.f., Micromelum Blume and
Murraya Koen. ex L. (Aurantioideae, Rutaceae) in Thailand
Srunya Vajarodaya, and Sasitorn Siriseree
Department of Botany, Faculty of Science, Kasetsart University, 50 Phahonyothin Road,
Chatuchak, Bangkok 10900

The family Rutaceae comprises of 160 genera, 1,650 species. In Thai culture Rutaceous plants are used
as food, medicinal plants and perfume. Anyway, the studies of this family was not completed for the
Flora of Thailand Project. The genus Clausena, Micromelum and Murraya were classified in family
Rutaceae, subfamily Aurantioideae, and they widely distribute in many parts of Thailand. Many of
ethnobotanical uses have not been documented yet. The classification of plants in this family is rather
problematic because of many synonyms and also variations of morphological characters. So, taxonomic
studies of these 3 genera in Thailand should be done as these following: botanical character,
distribution, ecology, uses and key to species. The result from these studies will be basic knowledge for
plant conservation which lead to the appropriate management of plant resources in the future.
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การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชสกุลกระชายในประเทศไทย
โดยใชลําดับเบสดีเอ็นเอจากคลอโรพลาสต
จิรนันท เตชะประสาน1, ฉัตรชัย งามเรียบสกุล2, ศิราวุธ กลิ่นบุหงา1, ทยา เจนจิตติกุล3 และ สุดสงวน ชูสกลธนะชัย1
1
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 113 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
2
สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 222 ต.ไทรบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
3
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400

พืชสกุลกระชาย (Boesenbergia) อยูในวงศขิง มีประมาณ 80 ชนิดกระจายอยูทั่วเอเซีย ในประเทศไทยพบประมาณ 20
ชนิด นับเปนกลุมพืชที่มีปญหาในการจัดจําแนกและระบุชนิด งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะใชเทคนิคทางดานโมเลกุล
ชวยในการจัดทําอนุกรมวิธานพืชสกุลกระชายที่พบในประเทศไทย โดยการศึกษาหาลําดับเบสดีเอ็นเอของยีน matK
psbA-trnH spacer และ petA-psbJ spacer ในคลอโรพลาสต จากการศึกษาในพืชสกุลกระชายจํานวน 20 ตัวอยาง และ
สกุลใกลเคียงจํานวน 4 ชนิด (Cornukaempferia, Hedychium, Kaempferia และ Scaphoclamys) พบวาคา sequence
divergence ของยีน matK psbA-trnH spacer และ petA-psbJ spacer ในพืชสกุลกระชายอยูในชวง 0.15% -1.72%
0.14%-3.53% และ 0.15%-1.63% ตามลําดับ นอกจากนี้พบวา B. bambusetorum และ B. longiflora อาจเปนพืชชนิด
เดียวกัน แมวา ลําดับเบสดีเอ็นเอทั้งสามในคลอโรพลาสตชวยในการระบุชนิดได แตไมสามารถใชระบุความสัมพันธเชิง
วิวัฒนาการของพืชสกุลกระชายบางชนิดได ดังนั้นจะมีการศึกษาลายพิมพดีเอ็นเอโดยใชเทคนิค Amplified Fragment
Length Polymorphism (AFLP) เพื่อชวยในการศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของพืชสกุลกระชายตอไป
Studies of genetic variations of Boesenbergia species in Thailand
chloroplast DNA sequences
J. Techaprasan1, C. Ngamriabsakul2, S. Klinbunga1, T. Jenjittikul3, and S. Chusacultanachai1
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, 113 Thailand Science Park, Paholyothin Road,
Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120, 2Institute of Science, Walailak University, 222 Thaiburi, Thasala,
Nakhonsrithammarat 80160, 3Department of Plant Science, Faculty of Science, Mahidol University,
Rama IV Road, Payathai, Bangkok 10400
1

Boesenbergia (Zingiberaceae) is a systematically complex genus. In order to elucidate interspecific
relationships among Boesenbergia species (∼20 spp.) found in Thailand, we sequenced three
chloroplast DNA (cpDNA) regions of matK gene, psbA-trnH, and petA-psbJ spacers. To date, these
three cpDNA sequences from 20 Boesenbergia taxa and four related genera (Cornukaempferia,
Hedychium, Kaempferia, and Scaphoclamys) are analyzed. Sequence divergences of matK, psbAtrnH, and petA-psbJ within Boesenbergia species range from 0.15% to 1.72%, from 0.14% to 3.53%,
and from 0.15% to 1.63%, respectively. Combined analysis of these three cpDNA suggests that B.
bambusetorum and B. longiflora are not different species. However, cpDNA sequences of matK,
psbA-trnH, and petA-psbJ produce poor resolved relationships among some Boesenbergia species (e.g.
B. petiolata, B. pulcherrima, B. siamensis, and B. thorelii). Therefore, Amplified Fragment Length
Polymorphism (AFLP) data will be conducted to clarify evolutionary relationship in the genus.
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การอนุรักษและขยายพันธุไมดอกหอมพื้นเมืองที่หายากและใกลจะสูญพันธุ
ปยะ เฉลิมกลิ่น1, ชัยวัฒน บุญฟก1 และ เมธี วงศหนัก2
1
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 35 หมู 3 ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
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โครงการอนุรักษและขยายพันธุไมดอกหอมพื้นเมืองที่หายากและใกลจะสูญพันธุ ปที่ 3 ไดรวบรวมเมล็ดแก ตนกลาและ
กิ่งชําของพรรณไมดอกหอมพื้นเมืองที่หายากและใกลจะสูญพันธุแตละชนิดจากทั่วประเทศ รวม 30 ชนิด แลวนํามา
เพาะกลา ขยายพันธุในเรือนเพาะชํา โดยตนกลาของพรรณไมที่สามารถปรับตัวอยูไดในพื้นราบ ไดนํามาบํารุงรักษาไว
ที่เรือนเพาะชําของ วว. สวนตนกลาพรรณไมที่ไมสามารถปรับตัวอยูไดในพื้นราบ ไดนําไปบํารุงรักษาไวที่เรือนเพาะชํา
ของสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อ.แมริม จ.เชียงใหม และที่ศูนยพัฒนามูลนิธิโครงการหลวงดอย
อินทนนท อ. จอมทอง จ. เชียงใหม ทําการบํารุงรักษาจนตั้งตัวแข็งแรงดีแลว จึงนําออกแลกเปลี่ยนในระหวางสถาบัน
ของโครงการเครือขายไมดอกหอม สําหรับปลูกเพื่อใชเปนแหลงศึกษาเรื่องพรรณไมดอกหอมและเพื่อการอนุรักษอยาง
ยั่งยืน มีการถายทอดเทคโนโลยีในดานการขยายพันธุ การปลูกเลี้ยงและบํารุงรักษาใหกับสถาบันในโครงการเครือขาย
ไมดอกหอมและผูสนใจและไดจัดทําหนังสือพรรณไมดอกหอมพื้นเมืองที่หายากและใกลจะสูญพันธุในประเทศไทย
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1

The third year of a project on the conservation and multiplication of native fragrant flowers of rare and
endangered species was undertaken to collect plant data, mature seeds, seedlings and cuttings of 30
native fragrant flowers of rare and endangered species from all over Thailand. The species from
lowlands were cultivated in the nursery of TISTR and the species from highlands were cultivated in
the nursery of The Queen Sirikit Botanic Garden and The Royal Foundation Project in Chiang Mai
Province. The propagated parts were exchanged among members of the fragrant flower species project
for conservation and sustainable uses. There are training courses on multiplication and cultivation for
members of BRT Projects and for interested persons. The book entitled “Native fragrant flowers of
rare and endangered species in Thailand” was done in this project.
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