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การศึกษาความสัมพันธทางวิวัฒนาการระดับโมเลกุลของราน้ํา ในกลุม Ingoldian
นัฐวุฒิ บุญยืน1,2, สมศักดิ์ ศิวิชัย1, จิรพันธ วรพงษ2, และไนเจล เลสลีย ไฮเวลโจนส1
1
หองปฏิบัติการราวิทยา ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ อุทยานวิทยาศาสตร 113 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120,
2
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

การศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการทางพันธุกรรมของราน้ําในกลุม Ingoldian 7 สายพันธุ Cudoniella sp. SS708,
Hymenoscyphus varicosporoides SS76.01 และ SS336 T. splendens SS 2274 และ SS2282 Tricladium
varicosporoides SS451 และ SS472 โดยการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทด (ITS1-5.8S rDNA-ITS2) พบวาขอมูล
การเรียงตัวของลําดับนิวคลีโอไทดของรา T. splendens สายพันธุ SS2274 และ SS2282 ควรเปนสปชีสเดียวกัน ซึ่งคา
เปอรเซ็นตความเหมือนเทากับ 100 % และคาเปอรเซ็นตความเหมือนของ Tricladium varicosporoides สายพันธุ
SS451 และ SS472 มีคาเทากับ 98 % ในขณะที่ขอมูลของ Tricladium splendens และ T. varicosporoides อยูในชวง
คาความเหมือนเทากับ 95-98% จากการเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทดพบวาทั้ง 7 สายพันธุพบคาความแตกตาง
ของลําดับคูเบสในชวง 2.11-3.80% ในลําดับนิวคลีโอไทดบริเวณ ITS1-5.8S rDNA-ITS2 และในสวนคาเปอรเซ็นต
ความเหมือนของสองสายพันธุ T. varicosporoides SS451 และ SS472 กับสองสายพันธุ ในระยะสืบพันธุแบบไมอาศัย
เพศของ Hymenoscyphus varicosporoides SS76.01 และ SS336 มีคาเทากับ 98% แสดงวาสายพันธุทั้ง 4 ชนิดควร
เปนราตัวเดียวกัน และผลการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดเทียบกันทั้งหมด 7 สายพันธุที่กลาวมาขางตนมีความสัมพันธ
ที่ใกลชิดกันอยางมากในเชิงวิวัฒนาการ โดยมีคาเปอรเซ็นตความแตกตางของลําดับคูเบสอยูในชวง 0.42–1.90%,
1.26-1.69% ในลําดับนิวคลีโอไทดบริเวณ ITS1และ ITS2 ตามลําดับ ในขณะที่บริเวณยีน 5.8S rDNA มีเทากับ 0%
ของความแตกตางของลําดับคูเบส ในขั้นตอนตอไปจะมีศึกษาเพิ่มของ 10 สายพันธุ จากCBS โดยเปนจีนัส (สกุล)
และสปชีสที่เกี่ยวของมาศึกษาเปรียบเทียบเพื่อทําการวิเคราะหและสรุปความสัมพันธในเชิงวิวัฒนาการระดับโมเลกุล
A Molecular Phylogenetic study of Selected Ingoldian species
Boonyeun, N.1,2, Sivichai S.1, Worapong J.2, and Hywel-Jones, N.L.1
BIOTEC-Mycology Laboratory, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, National Science
and Technology Development Agency, 113 Pahonyothin Rd, Khlong 1, Khlong Luang, Pathum Thani 12120,
Thailand, 2Department of Biotechnology, Faculty of Science, Mahidol University, Rajdhevee, Bangkok, Thailand
10400
1

The genetic evolutionary relationships of seven selected Ingoldian strains, namely Cudoniella sp.
SS708, Hymenoscyphus varicosporoides SS76.01 and SS336, T. splendens SS 2274 and SS2282, and
Tricladium varicosporoides SS451 and SS472, were determined based on ITS1-5.8S rDNA -ITS2
sequence analysis. The results of sequence alignment showed that T. splendens strain numbers SS2282
and SS2274 should be the same species with 100% similarity while two strains of T. varicosporoides
SS472 and SS451 possess 98% similarity. In addition, there is 95–98% similarity among strains of T.
splendens and T. varicosporoides. ITS1-5.8S rDNA-ITS2 sequence comparisons between Cudoniella
indica SS708 and Hymenoscyphus varicosporoides SS76.01 and SS336, Tricladium splendens
SS2274, and Tricladium varicosporoides SS451 and SS472 revealed that there were about 2.11–
3.80 % base pair differences in the ITS1-2 regions and 5.8S rDNA. The 98% of identical nucleotides
in the ITS regions and 5.8S rDNA sequences of the asexual state of T. varicosporoides SS451 and
SS472 and the sexual state of H. varicosporoides SS336 and SS76.01 suggested that these two are
possibly the same fungus. Closer examination of each region of ITS1, 5.8S and ITS2 for all seven
studied Ingoldian strains indicated that there were 0.42–1.90% and 1.26-1.69% nucleotide differences
in the ITS1 and ITS2 regions, respectively, with 0% divergence in the 5.8S rRNA gene. For further
study, ten Ingoldian strains from the CBS fungal collection, including type strains and related genera
and species, will be added to the molecular phylogenetic analyses.
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ความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของราทะเลแอสโคไมโคตา
และความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย
อีวาน เบนจามิน กาเร็จ โจนส, จริยา สากยโรจน และ อิทธิชยั ชาติมาลา
ศูนยพนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 113 ถ. พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

โครงการวิจัยนี้มุงศึกษาหาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลของราทะเล
โดยไดวิเคราะหหาลําดับเบส
สายดีเอ็นเอของราทะเลแอสโคไมโคตาในอันดับ Halosphaeriales และกลุมที่ไมสามารถจัดจําแนกในวงศและอันดับ
ที่เหมาะสม ไดทั้งสิ้น 63 สายพันธุ รวมทั้งราทะเลกลุมที่สืบพันธุแบบไมอาศัยเพศอีก 81 สายพันธุ ขณะนี้กําลัง
อยูในระหวางการวิเคราะหผลจาก phylogenetic tree ของราทะเลบางชนิด เชน Torpedospora, Haligena,
Remispora, Marinospora, Zalerion, Cirrenalia, Dendryphiella และ Sigmoidea และผลงานบางสวนกําลังอยูใน
ระหวางการตีพิมพ (Ittichai et al., 2002) นอกจากนี้ยังรวบรวมขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพของราทะเล
ในประเทศไทยไดทั้งสิ้น 147 ชนิด โดยแบงเปนกลุม เบสิดิโอไมโคตา 3 ชนิด แอสโคไมโคตา 118 ชนิด และรา
ที่สืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ 26 ชนิด เมื่อรวมทั้งหมดแลว คิดเปน 29% ของราทะเลทั้งหมดที่พบทั่วโลก อยางไรก็ตาม
มีราทะเลอีกประมาณ 50 ชนิดที่ยังไมสามารถบงชี้และจัดจําแนกไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะไดศึกษาตอไป ทั้งนี้
ไดเก็บรักษาสายพันธุราทะเลไวแลวมากกวา 150
ไอโซเลท ณ หองปฏิบัติการเก็บรักษาสายพันธุจุลินทรีย
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
Molecular Phylogeny of Selected Genera of Marine Ascomycota
and Their Biodiversity in Thailand
E. B. Gareth Jones, Jariya Sakayaroj and Ittichai Chatmala
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), 113 Pahonyothin Road,Klong 1,
Klong Luang, Pathumthani 12120

Our research project has focused on the inter-relationships of marine fungi at the molecular level.
Sixty-three strains of marine ascomycetes have been sequenced, including those that cannot be
classified into orders or families, and some genera assigned to the Halosphaeriales. Moreover, 81
anamorphic strains have been sequenced to explore their connection with their teleomorph.
Phylogenetic trees have been constructed for Torpedospora, Haligena, Remispora, Marinospora,
Zalerion, Cirrenalia, Dendryphiella and Sigmoidea. A number of papers are in press or already
published (Ittichai et al., 2002). This project has also gathered data towards a checklist of Thai marine
fungi and currently 147 marine fungi have been recorded, including 3 Basidiomycota, 118
Ascomycota, and 26 anamorphic fungi, which are approximately 29% of the world total of marine
fungi. A further 50 species are not fully identified and required further study. Among these, more than
150 isolates have been deposited in the BIOTEC Culture Collection.
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ปจจัยที่มีผลตอความหลากหลายของราบนปาลมในปาพรุ
ออม ปนนอย1, อัมพวา ปนเรือน1, เควิน ดี ไฮด2, สายสมร ลํายอง3 และ อีวาน เบนจามิน กาเร็ท โจนส1
1
ศูนยพันธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 113 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120, 2ศูนยวิจัยความหลากหลายของรา ภาควิชานิเวศวิทยาและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ มหาวิทยาลัยฮองกง ถนนพอคฟูแลม ฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน, 3ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย 50200

การศึกษาความหลากหลายของราบนปาลม 4 ชนิด คือหลุมพี (Eleiodoxa conferta) สาคู (Metroxylon sagus)
หมากงาชาง (Nenga pumila) และ กระพอแดง (Licuala longecalycata) ในปาพรุสิรินธร จังหวัดนราธิวาส พบรา
ทั้งหมดจํานวน 315 ชนิด ปาพรุสิรินธรเปนปาพรุธรรมชาติที่ใหญที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเปนแหลงที่เหมาะสม ที่จะ
ทําการศึกษาราในกลุม Micro-Fungi ทั้งนี้พบวาสวนของปาลมและสภาวะที่แตกตางกันนั้นมีผลทําใหชนิดของรา
แตกตางกัน โดยพบวา สวนกาน (Petioles) และทางปาลม (rachides) มีจํานวนรามากกวาสวนใบ สวนตัวอยางที่จมอยู
ใตน้ําพบวาบนหลุมพีและสาคูมีจํานวนรามากกวาหมากงาชางและกระพอแดง จากการศึกษาคาดวานาจะมีหลายปจจัย
ซึ่งมีผลตอความหลากหลายของรา กอรปดวยความชื้น อัตราการระเหยของน้ํา ปริมาตรของตัวอยาง สารอาหาร pH
และสภาพแวดลอมที่มีลักษณะเฉพาะของปาพรุ ซึ่งไดทําการศึกษาแลวบางสวน คือการรักษาความชื้นของตัวอยาง
อัตราการระเหยของน้ํา และสารอาหารที่มีอยูในปาลมเชนเซลลูโลส/ลิกนิน เปนตน
Factors affecting fungal diversity on peat swamp palms
A. Pinnoi1, U. Pinruan1, K.D. Hyde2, S. Lumyong3 and E.B.G. Jones1
BIOTEC, 113 Paholyothin Road, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand, 2Center for Fungal
Diversity, Department of Ecology and Biodiversity, Hong Kong University, Hong Kong SAR, China,
3
Department of Microbiology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand 50200

1

Our studies have documented a rich and diverse fungal population on se1ected palms in the Sirindhorn
Peat Swamp Forest, Narathiwat, in southern Thailand with a total of 315 species. This comprises one
of the largest primary peat swamp forests left in Thailand, and the area is well conserved for the future
and offers a unique habitat for the study of micro-fungi. Different habitats and palm parts were
sampled for the occurrence of fungi and the data indicates that the fungal community differs on the
various palm parts and microhabitats with little overlap in species diversity between the palms.
Petioles and rachides of all four palms supported the greatest number of fungi when compared with
those on leaves. Submerged material of Eleiodoxa conferta and Metroxylon sagus supported a wider
range of species than Nenga pumila and Licuala longecalycata. Several factors may affect fungal
colonization of palm material in the peat swamp forest. These include: availability of moisture, rate of
drying out of different parts of the fronds, volume of the substratum, nutrient status of the water, pH,
the uniqueness of the peat swamp habitat and the nature of the palm material. Some of these factors
were investigated,. Including water retention of the substrata, their rate of drying out and the
availability of cellulose/lignin in the palm material.
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การศึกษานิเวศวิทยาของเชื้อราทําลายแมลงในเขตอุทยานแหงชาติน้ําหนาว
อภิญญา วงษแกว1, วิวรรธณี ทองสีดํา1,ศิริณี พูนไชยศรี2,บุญเพ็ง เจริญใจ3, สมศักดิ์ ศิวิชัย1 และ ไนเจล ไฮเวล-โจนส 1
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สัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร จัตจุ ักร กรุงเทพฯ 10900, 3อุทยานแหงชาติน้ําหนาว
ต. น้ําหนาว อ. น้ําหนาว จ.เพชรบูรณ 67260

การศึกษานิเวศวิทยาของเชื้อราทําลายแมลงใชเชื้อรา Cordyceps humberti (teleomorph) และ Hirsutella saussurei
(anamorph) ที่ทําลายตัวตอสกุล Ropalidia spp. (=Icaria) ในเขตอุทยานแหงชาติน้ําหนาวเปนตัวแทนของเชื้อรา
ทําลายแมลง โดยเริ่มศึกษาตั้งแตพฤศจิกายน 2545 - กันยายน 2546 พบวา การกระจายของเชื้อราในสภาพธรรมชาติ
พบตัวตอสกุล Ropalidia ถูกทําลายดวยเชื้อรา 2 ชนิดนี้ ซึ่งตัวตอนั้นจะอยูหางจากรังทั้ง 3 รังที่อยูในสภาพธรรมชาติ
เปนรัศมี 2-3 และ 10-12 เมตร จากจํานวนตัวตอที่ถูกเชื้อราทําลาย 5 ตัวอยาง (พฤศจิกายน 2545- กรกฎาคม 2546)
เมื่อคิดเปนเปอรเซ็นตการตายของตัวตอ/รัง พบวา รังที่ 1, 2 และ 3 มีอัตราการตายเทากับ 0.007%, 0.023% และ
0.034% ตามลําดับ แตเมื่อไดสํารวจในเดือนสิงหาคม 2546 พบตัวอยางเพิ่มขึ้นอีก 2 ตัวอยาง จากจํานวนของเชื้อรา
ที่ทําลายตัวตอที่สํารวจมานั้น พบวามีจํานวนตัวอยางปริมาณนอย ดังนั้นจึงไดสํารวจในดานความหลากหลายเพิ่มเติม
ซึ่งพบจํานวนตัวอยางทั้งหมด 202 ตัวอยาง จากจํานวนตัวอยางทั้งหมดที่พบนั้นสามารถแยกเชื้อราได 55 ตัวอยาง
27 isolate จากเชื้อรา 7 สกุล 7 ชนิด ไดแก Akanthomyces sp., Gibellula pulchra, Gibellula sp., Hirsutella nivea,
H. saussurei, Hymenostilbe dipterigena, Hypocrella sp., Hypocrella scutata, Paecilomyces cf. javanicus,
Paecilomyces sp. และ Torrubiella hemipterigena แตเชื้อ C. humberti ยังไมสามารถทําการแยกเชื้อไดและ
ที่สําคัญพบวาเชื้อ Hypocrella scutata นั้นสามารถพบไดเปนจํานวนมากที่ปาพรุโตะแดง ซึ่งยากมากที่จะพบบริเวณ
อื่นๆ ในประเทศไทย
Ecologial studies of Insect Fungi at Nam Nao National Park
A. Wongkaeo1, W. Tongsridum1, S. Poonchaisri2, B. Jarunjai3, S. Sivichai1 and N. L. Hywel-Jones1
Mycology Laboratory, Biotec Central Research Unit, National Center for Genetic Engineering and
Biotechnology, 113 Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120, 2 Entomology and Zoology Division,
Department of Agriculture, Chatuchak, Bangkok 10900, 3 Nam Nao National Park,
Nam Nao, Petchaboon 67260
1

The object of this work was to study the ecology of Cordyceps humberti (teleomorph) and Hirsutella
saussurei (anamorph), which infect wasps of the genus Ropalidia (=Icaria), in Nam Nao National
Park. The current work, which ran from November 2002 to September 2003, aimed to study the
distribution of these fungi in nature. Infected wasps (Ropalidia spp.) were found about 2-3 and 10-12
meters from three small, developing nests. The wasps included five specimens infected by C. humberti
and H. saussurei (November 2002–July 2003). The percentage mortalities of wasps inside nests one,
two and three were 0.007%, 0.023% and 0.034%, respectively. When surveyed in August 2003, there
were two more specimens. As the numbers of fungi from the wasps decreased, the opportunity was
taken to extend the work to a more general survey of the insect fungi of Nam Nao National Park. A
total of 202 other samples were collected. There were 7 genera and 7 species collected and identified
from 55 samples and these yielded 27 isolates. Successful isolates included: Akanthomyces sp.,
Gibellula pulchra, Gibellula sp., Hirsutella nivea, H. saussurei, Hymenostilbe dipterigena, Hypocrella
sp., Hypocrella scutata, Paecilomyces cf. javanicus, Paecilomyces sp. and Torrubiella hemipterigena.
C. humberti was not successfully isolated. A significant find was H. scutata which is known in large
numbers from Phu To Daeng but has only rarely been recorded from elsewhere in Thailand.
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การศึกษาหาความแตกตางและการวิวัฒนาการของเชื้อ Burkholderia pseudomallei
ชนิดที่มีโครงสรางของไลโปโพลีแซคคาไรดที่ตางกันโดยวิธี พีซอี าร-อารเอฟแอลพี
สุมาลี ตั้งประดับกุล1, พินนนรา โรจนวิรัตน2, อัญชสา คณานุรักษ2 และสุดา ตันพิบูลยศักดิ1์
1
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400, 2ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

มีรายงานการศึกษาโครงสรางของไลโปโพลีแซคคาไรด ที่สกัดจากเชื้อ B. pseudomallei จากแหลงตางๆ
ในประเทศไทยเทียบกับเชื้อที่แยกไดจากประเทศออสเตรเลีย
พบวาเชื้อที่แยกไดจากประเทศไทยสวนมากจะมี
โครงสรางของแอลพีเอส เปนชนิดที่เปนขั้นบันได เรียกวา Typical สวนเชื้อทีแยกไดในประเทศออสเตรเลียสวนใหญจะ
ใหโครงสรางของแอลพีเอส เปนชนิดไมมีขั้นบันได เรียกวาเปน Atypical จากขอมูลดังกลาวทําใหเกิดขอสมมุติฐาน
วายีนที่เกี่ยวของในการสังเคราะหแอลพีเอสนาจะมีความแตกตาง รวมทั้งความแตกตางที่พบนี้นาจะนําไปสูความเขาใจ
ในเรื่องของการวิวัฒนาการของการกระจายของเชื้อดังกลาวไดการวิจัยนี้จึงไดนําขอมูลยีนที่เกี่ยวของในการสังเคราะห
แอลพีเอส คือ WaaF gene ที่ไดมีศึกษาวามีสวนเกี่ยวของในขบวนการสังเคราะหแอลพีเอส โดยนํามาเปนยีนเปาหมาย
เพื่อศึกษาความแตกตางในระดับนิวคลีโอไทด วิธีการหนึ่งที่มีความไวสูงและจําเพาะในการศึกษา คือ การใชเทคนิค
พีซีอาร-อารเอฟแอลพี โดยศึกษาหาเอนไซมตัดจําเพาะที่จะสามารถแยกความตางไดอยางนอย 3 เอนไซม จาก
การศึกษาเชื้อตัวอยางในแหลงตางๆทั้งที่ไดจากผูปวย และแหลงดินในประเทศไทย และออสเตรเลียจํานวน 32 ตัวอยาง
พบวากลุมของเชื้อที่แยกจากผูปวยมีแบบแผนที่เหมือนกันและตางจากเชื้อที่แยกไดจากแหลงดินในประเทศ สวนเชื้อ
ที่แยกจากประเทศออสเตรเลียจะมีแบบแผนที่แตกตางจากประเทศไทย คาดวาเมื่อไดศึกษาจํานวนเชื้อมากขึ้นประมาณ
100 ตัวอยาง และจะนําเอาเชื้อที่มีโครงสรางของแอลพีเอสที่ตางกันมาศึกษาเปรียบเทียบ วิธีนี้จะใหขอมูลที่สามารถ
นําไปเปรียบเทียบการวิวัฒนาการและการกระจายของเชื้อกอโรคเมดิออยโดสิสอีกทั้งอาจนํามาหาความสัมพันธในการ
กอความรุนแรงของการกอโรคดังกลาวดวย
Differentiation and Evolutionary study of Burkholderia pseudomallei
using Lipopolysaccharide (LPS) structure based on the PCR-RFLP technique
1

S. Tungpradabkul1, P. Rojwiratana2, A. Kananurak2 and S. Tunpiboonsak1
Department of Biochemistry, Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok 10400, 2Department of Biology,
Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok 10400

Recently, it was reported that different LPS structures were found in B. pseudomallei. In particular, the
major LPS structures found in B. pseudomallei isolated from Thailand have ladder patterns, which is
the so-called typical pattern. In contrast, the major LPS structures of B. pseudomallei isolated from
Australia are smear patterns, the so called atypical pattern. We therefore hypothesize that gene(s)
involved in LPS biosynthesis might be different and might be related with the evolution or distribution
of the bacteria. Our study will be focused on one gene, the WaaF gene, which is involved in LPS
biosynthesis. A pair of specific primers was designed based on the WaaF gene sequence. Polymerase
chain reaction followed by restriction endonuclease (PCR-RFLP) analysis was then performed. At
least three restriction enzymes were used to differentiate the different LPS structures among 32
isolates from different sources such as patients and the environment from Thailand and Australia. The
results showed differences in pattern between patient and environment in Thailand and also
differences from isolates from Australia. The differences in the PCR-RFLP patterns will be analyzed
when the number of isolates is more than 100 cases and a phylogenetic tree will be constructed. The
results from this study might be related with the evolution and distribution of B. pseudomallei found in
this region. Moreover, the different PCR-RFLP patterns might be explained as differences in virulent
properties of the bacteria.
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การศึกษาคุณภาพสายพันธุแบคทีเรียหลังจัดเก็บดวยวิธีการแชแข็ง
ศิริพร จันทนโรจน (นักศึกษา), วิมล จันทรแจม (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ

การศึกษานี้ไดทําการคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่มีความสําคัญทางการแพทยและพบไดบอยในผูปวยที่ไดจัดเก็บไวโดย
วิธีแชแข็งที่อุณหภูมิ -70 oC เปนระยะเวลา 2-12 ป จํานวน 300 สายพันธุ ประกอบดวย Staphylococcus aureus,
Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae,
Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens,
Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Burkholderia cepacia และ
Haemophilus influenzae นํามาหาคาความมีชีวิตของแบคทีเรีย (viability) พบวาสวนใหญมีคาความมีชีวิตอยูระหวาง
11-5 log10โคโลนี/มล. และคาที่ไดไมแตกตางกันทั้งในสปชีสเดียวกันและตางสปชีสกัน ยกเวนเชื้อกลุมตายงาย ไดแก
S. pneumoniae และ H. influenzae คาความมีชีวิตอยูระหวาง 7-5 log10โคโลนี/มล. ผลการตรวจสอบความบริสุทธิ์
(purity) โดยสายตา และผลการตรวจสอบความคงคุณลักษณะดานสรีระวิทยาโดยวิธีทางชีวเคมี พบวาจุลินทรียทั้งหมด
ยังคงความบริสุทธิ์และยังคงคุณสมบัติทางสรีระวิทยา จากนั้นจะนํามาทดสอบความคงคุณลักษณะทางพันธุกรรมโดยใช
วิธีทางชีวโมเลกุลดวยเทคนิค PCR โดยใช universal primers จากนั้นทําการวิเคราะหตอดวยการใชเอนไซมตัดจําเพาะ
5 ชนิด ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการทดลอง ผลจากการศึกษาในเบื้องตน พบวา เชื้อที่ศึกษานี้มีคุณภาพดี
เหมาะสมที่จะนําไปใชประโยชนในงานดานตางๆ รวมทั้งการใชในงานดานวิชาการ
Quality of Bacterial Strains after Storage by Freezing
S. Chantaroj (Graduate Student), W. Chanchaem (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Sciences, Ramkhamhaeng University, Humark, Bangkok

Quality control of microbial cultures is a very important task in maintaining a culture collection.
At the Department of Medical Sciences Thailand Culture Collection (DMST), most bacterial strains
have been preserved by the freezing method. In this study, 300 strains of common pathogen including
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus
agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, Escherichia
coli, Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa,
Acinetobacter baumannii, Burkholderia cepacia and Haemophilus influenzae that have been frozen for
2-12 years were studied for their viability, purity, phenotypes and genotypes. It was found that mean
viability was about 11-5 log10CFU/ml and not significantly different among species except for some
fastidious bacteria such as S. pneumoniae and H. influenzae that showed viability values about 7-5
log10CFU/ml. From the results, all cultures were pure as examined by eye and the phenotypes,
morphology and biochemical properties were acceptable. The genotypic studies are now on going by
using the PCR technique with universal primers and restriction analysis. The present results suggest
that the quality of all bacterial species studied were good enough for utilization and academic research.

6

รวมเลมบทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ : การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 8
14-17 ตุลาคม 2547 โรงแรมไดมอนดพลาซา จ. สุราษฎรธานี

ความหลากหลายของยีสตที่คัดแยกไดจากเห็ดในแหลงธรรมชาติของประเทศไทย
ศศิธร จินดามรกฎ1, 2, สาวิตรี ลิ่มทอง2, วิเชียร ยงมานิตชัย2, มณี ตันติรุงกิจ3, Hiroko Kawasaki4,
วันเชิญ โพธาเจริญ1, มรกต ตันติเจริญ1 และ T. Nakase1
1
ศูนยพันธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ, ปทุมธานี 12120, 2ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ 10900, 3งานจุลชีววิทยาประยุกต ฝายปฏิบัตกิ ารวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน, นครปฐม 73140, 4The International Center for Biotechnology,
Osaka University, Suita, Osaka, Japan

ยีสตที่คัดแยกจากเห็ดในแหลงธรรมชาติของประทศไทย จํานวน 27 สายพันธุ ถูกนํามาจัดจําแนกชนิดโดยอาศัยลําดับนิ
วคลีโอไทดที่บริเวณ D1/D2 บน 26S rDNA, ลักษณะทางสัณฐานวิทยา, สรีรวิทยา, ชีวเคมี และ ลักษณะทางเคมี
พบวายีสตเหลานี้เปน ascomycetous yeasts 24 สายพันธุ และ basidiomycetous yeasts 3 สายพันธุ ยีสตในกลุม
ascomycetous yeasts จําแนกเปนสายพันธุที่ทราบชื่อแลว 7 สปชีส (8 สายพันธุ) คือ Candida natalensis, Candida
parapsilosis, Candida tropicalis, Hanseniaspora guilliermondii, Pichia nakazawae var. akitaensis (2 สายพันธุ),
Stephanoascus smithiae และ Torulaspora delbrueckii, และอีก 1 สายพันธุเหมือนกับ Candida sp. NRRL Y-17456
และยีสตจํานวน 12 สายพันธุ จําแนกเปนสายพันธุใหม 9 สปชีส จัดอยูในจีนัส Candida (6), Endomyces (1),
Kluyveromyces (1) และ Pichia (1) เนื่องจากมีลําดับนิวคลีโอไทดตางจากสายพันธุใกลเคียง ตั้งแต 4 นิวคลีโอไทด ขึ้น
ไป สวนที่เหลืออีก 3 สายพันธุ ยังไมสามารถจัดจําแนกไดเนื่องจากมีลําดับนิวคลีโอไทดตางจากสายพันธุใกลเคียงเพียง
2-3 นิวคลีโอไทด สําหรับยีสตในกลุม basidiomycetous yeasts (3 สายพันธุ) จัดอยูในจีนัส Cryptococcus จําแนก
เปน Cryptococcus humicola 2 สายพันธุ อีก 1 สายพันธุ มีลําดับนิวคลีโอไทดใกลเคียงกับ C. humicola แตมีความ
แตกตางกัน 2 นิวคลีโอไทด จึงยังไมสามารถจัดจําแนกในระดับสปชีสได จากการศึกษาครั้งนี้พบวา ยีสตที่คัดแยกได
จากเห็ดในธรรมชาติมีความหลากหลายในระดับสปชีส
และคาดวายังมียีสตที่ยังไมไดตั้งชื่ออีกจํานวนมากที่พบได
ในแหลงอาศัยนี้
Species diversity of Yeasts Isolated from wild Mushrooms in Thailand
Sasitorn Jindamorakot1, 2, Wanchern Potacharoen1, Wichien Yongmanitchai2, Savitree Limtong2,
Manee Tantirungkij3, Hiroko Kawasaki4, M. Tanticharoen1 and Takashi Nakase1
1
BIOTEC, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, Patumthani Thailand, 2 Department of
Microbiology, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 3 Applied Microbiology Unit,
Central Laboratory and Greenhouse Complex, Kamphaeng Saen Campus,Kasetsart University, Nakornprathom,
Thailand, 4The International Center for Biotechnology, Osaka University, Suita, Osaka, Japan

Twenty-seven strains of yeasts were isolated from wild mushrooms collected in Thailand. Twentyfour strains belong to ascomycetous yeasts and 3 to basidiomycetous yeasts. Among ascomycetous
yeasts, 8 strains were identified as 7 known species, Candida natalensis, Candida parapsilosis,
Candida tropicalis, Hanseniaspora guilliermondii, Pichia nakazawae var. akitaensis (2 strains),
Stephanoascus smithiae and Torulaspora delbrueckii, and one strain coincided with Candida sp.
NRRL Y-17456, based on sequences of the D1/D2 domain of 26S rDNA and conventional taxonomic
characteristics. Twelve strains differed in 4 nucleotides or more from the nearest species and were
considered to represent 9 undescribed species of Candida (6), Endomyces (1), Kluyveromyces (1) and
Pichia (1). The remaining 3 strains differed in 2-3 nucleotides from their most closely related species,
Candida fukuyamaensis, Candida natalensis and Hanseniaspora opuntiae. Two strains of basidiomycetous
yeasts were identified as Cryptococcus humicola. The remaining strain differed in
2 nucleotides from C. humicola. These data suggest that Thai yeasts living in wild mushrooms are
diverse at the species level and many undescribed yeasts will be found in this substrate.
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ยีสตสายพันธุใหมที่คัดแยกไดจากขุยแมลงในประเทศไทย
สมจิต อ่ําอินทร1, ศศิธร จินดามรกฎ1, Tran Thanh Thuy2, Ngo Duc Duy3, Hiroko Kawasaki4, วันเชิญ โพธาเจริญ1,
สาวิตรี ลิ่มทอง5, มรกต ตันติเจริญ1 และ Takashi Nakase1,6
1
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ, ศูนยพันธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ, ปทุมธานี 10120, 2Department of Bioactive Compounds from Microorganisms, Institute of Biotechnology, National Center for Natural Science and echnology,
Hanoi, Vietnam, 3Department of Microbiology, Institute of Tropical Biology,Ho Chi Minh City, Vietnam, 4The International
Center for Biotechnology, Osaka University, Osaka, Japan, 5ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ, 6Department of Applied Biology and Chemistry, Faculty of Applied Biosciences,
Tokyo University of Agriculture, Tokyo, Japan

ยีสตที่คัดแยกไดจากขุยแมลงในหลายๆ แหลงของประเทศไทย จํานวน 6 สายพันธุ ถูกนํามาจัดจําแนกชนิดโดยอาศัย
ลําดับนิวคลีโอไทดที่บริเวณ D1/D2 บน 26S rDNA, ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีระวิทยา ชีวเคมี และลักษณะทางเคมี
พบวายีสตเหลานี้มีสารประกอบยูบิควิโนน ชนิด Q-7 และมีลักษณะใกลเคียงกับยีสตใน จีนัส Pichia แตไมพบ
การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ จึงจําแนกเปน anamorphic yeasts จีนัส Candida ยีสตสายพันธุ ST-225, ST-228 และ
ST-229 มีลําดับนิวคลีโอไทดที่บริเวณ D1/D2 บน 26S rDNA เหมือนกันและใกลเคียงกับ Pichia japonica แตแตกตาง
กัน 6 นิวคลีโอไทด (1.1%) จึงจําแนกยีสต 3 สายพันธุนี้เปนสปชีสเดียวกันแลวใหชื่อ Candida easanensis sp. nov.
ยีสตสายพันธุ ST-311 และ ST-320 มีลําดับนิวคลีโอไทดที่บริเวณ D1/D2 บน 26S rDNA เหมือนกัน และคลายคลึง
กับ Pichia veronae และ Pichia fabianii แตแตกตางกัน 9 นิวคลีโอไทด (1.7%) จึงจําแนกยีสต 2 สายพันธุนี้เปน
Candida pattaniensis sp. nov. และสายพันธุ ST-37 มีความใกลเคียงกับ Pichia bimundalis และ Pichia americana
แตแตกตางกัน 6 นิวคลีโอไทด (1.1%) จึงจําแนกยีสตสายพันธุนี้เปน Candida nakhonratachsimensis sp. nov.
New Species of Yeasts Isolated from Insect Frass in Thailand
Somjit Am-in1, Sasitorn Jindamorakot1, Tran Thanh Thuy2, Ngo Duc Duy3, Hiroko Kawasaki4, Wanchern
Potacharoen1, Savitree Limtong5, Morakot Tanticharoen1 and Takashi Nakase1,6
1
BIOTEC, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, Pathumthani, Thailand, 2Department of
Bio-active Compounds from Microorganisms, Institute of Biotechnology, National Center for Natural Science
and Technology, Hanoi, Vietnam, 3Department of Microbiology, Institute of Tropical Biology, Ho Chi Minh
City,Vietnam, 4The International Center for Biotechnology, Osaka University, Osaka, Japan, 5Department of
Microbiology, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 6Department of Applied Biology and
Chemistry, Faculty of Applied Biosciences, Tokyo Universit of Agriculture, Tokyo, Japan

Six strains of anamorphic yeasts isolated from insect frass collected in several regions of Thailand
were assigned to the genus Candida based on the conventional taxonomic criteria used for yeast
classification. These strains have Q-7 as the major ubiquinone and are suggested to have close
relationships to the genus Pichia. Three strains, ST-225, ST-228 and ST-229, have the identical
nucleotide sequences in D1/D2 domain of 26S rDNA and are closely related to Pichia japonica,
however, six nucleotides (1.1%) differ from this species. These three strains are considered to
represent a single new species, so it is described as Candida easanensis sp. nov. Two strains, ST-311
and ST-320, have the identical sequences in D1/D2 domain and resemble Pichia veronae and Pichia
fabianii but differ from them in nine nucleotides (1.7%) in D1/D2 sequences. The two strains are
described as Candida pattaniensis sp. nov. The remaining strain, ST-37, is related to Pichia
bimundalis and Pichia americana but differs in six nucleotides (1.1%) from these species. This strain
is described as Candida nakhonratachsimensis sp. nov.
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สหสัมพันธของไนโตเจนและฟอสฟอรัสในน้ําตอความหลากหลาย
ของสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินในอางเก็บน้ําเขื่อนแมงัดสมบูรณชล ป 2544
ขจรเกียรติ์ แซตนั 1(นักศึกษา), ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290, 2ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

การศึกษาพบสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน 3 อันดับ 4 วงศ 13 สกุล และ 22 ชนิด ไดแก 1) Anabaena sp.1,
2) Anabaena sp.2, 3) Aphanocapsa koordersi Strom, 4) Aphanothece sp., 5) Chroococcus minutus (Kutzing)
Naegeli, 6) Chroococcus turgidus (Kutzing) Naegeli, 7) Chroococcus sp., 8) Cylindrospermopsis raciborskii
(Wolosz) Seenayya & Subba, 9) Cylindrospermopsis philippinensis (Taylor) Ka., 10) Dactylococcopsis
fascicularis Lemmermann, 11) Lyngbya limnetica Lemmermann, 12) Merismopedia minima Beck,
13) Merismopedia punctata Meyen, 14) Microcystis aeruginosa Kutz, 15) Myxosarcina spectabilis Geitler,
16) Oscillatoria angustissima West & West, 17) Oscillatoria prolifica (Greville) Gomont, 18) Oscillatoria
splendida Greville.ex Gomont, 19) Oscillatoria sp., 20) Raphidiopsis curvata Fritsch & Rich, 21) Raphidiopsis
mediterranea Skuja และ 22) Spirulina sp. สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินที่เปนชนิดเดน คือ Lyngbya limnetica และ
Raphidiopsis curvata การวิเคราะหสหสัมพันธพบวาสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินไมมีความสัมพันธกับอัตราสวนของ
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสแตมีความสัมพันธแปรผกผันกับปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน ไนเตรทไนโตรเจน และไนโตรเจน
รวม ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผลการประเมินคุณภาพน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมงัดสมบูรณชล สามารถจัดอยูในประเภท
แหลงน้ําที่มีปริมาณสารอาหารนอย (Oligotrophic status) และหากจัดลําดับคุณภาพน้ําตามคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติสามารถจัดอยูในประเภทที่ 2 สามารถนําไปใชในการอุปโภคสวนการบริโภคควรผานกระบวนการบําบัดกอน
Correlation of Nitrogen and Phosphorus in Water with the Diversity
of Blue-Green Algaein the Mae Ngat Somboonchol Dam, Year 2001
Khajornkiat Saeton1(Graduate Student), Siripen Traichaiyaporn2 (Thesis Advisor)
Department of Fisheries Technology, Faculty of Agricultural Production, Maejo University, Chiang Mai,
2
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai

1

Blue-green algae found in the Mae Ngat Somboonchol Dam comprised 3 orders, 4 families, 13 genera
and 22 species: 1) Anabaena sp.1, 2) Anabaena sp.2, 3) Aphanocapsa koordersi Strom, 4)
Aphanothece sp., 5) Chroococcus minutus (Kutzing) Naegeli, 6) Chroococcus turgidus (Kutzing)
Naegeli, 7) Chroococcus sp., 8) Cylindrospermopsis raciborskii (Wolosz) Seenayya & Subba, 9)
Cylindrospermopsis philippinensis (Taylor) Ka., 10) Dactylococcopsis fascicularis Lemmermann, 11)
Lyngbya limnetica Lemmermann, 12) Merismopedia minima Beck, 13) Merismopedia punctata
Meyen, 14) Microcystis aeruginosa Kutz, 15) Myxosarcina spectabilis Geitler, 16) Oscillatoria
angustissima West & West, 17) Oscillatoria prolifica (Greville) Gomont, 18) Oscillatoria splendida
Greville.ex Gomont, 19) Oscillatoria sp., 20) Raphidiopsis curvata Fritsch & Rich, 21) Raphidiopsis
mediterranea Skuja and 22) Spirulina sp. The dominant species were Lyngbya limnetica and
Raphidiopsis curvata. Water quality at every depth was in the safe range according to water quality of
surface water standards. Correlation analysis showed that blue-green algae were negatively correlated
with ammonia nitrogen, nitrate nitrogen and Total nitrogen at a significance level of 95%. Assessment
of water quality in the Mae Ngat Somboonchol dam indicated low nutrients (Oligotrophic status) and
assessment of water quality by the National Environment Committee Announcement indicated that it
was in the second category. The water could, therefore, be consumed for drinking purposes after it is
treated.
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ความหลากหลาย สายพันธุกรรม และสารพิษ
ของสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินที่สรางสารพิษในประเทศไทย
ยุวดี พีรพรพิศาล และจีรพร เพกเกาะ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200

จากการศึกษาสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินในแหลงน้ําทางภาคเหนือ 35 แหลงน้ํา และภาคใต 7 แหลงน้ํา ตั้งแต
ตุลาคม 2545 - กุมภาพันธ 2547 พบสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินในจีนัสที่มีรายงานวาสรางสารพิษ 8 จีนัส 15 สปซีส
ชนิดที่พบบอยที่สุด ไดแก Cylindrospermopsis raciborskii (Wolosz.) Seenayya et Subba Raju พบในแหลงน้ํา
10 แหงและ Microcystis aeruginosa KÜtz. ในแหลงน้ํา 21 แหง คุณภาพน้ําในแหลงน้ําที่พบสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน
เมื่อจัดตามระดับความมากนอยของสารอาหาร พบวาเปนแหลงน้ําที่มีสารอาหารนอยถึงปานกลางจนถึงมีสารอาหาร
มาก สําหรับการนําสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินมาเพาะเลี้ยงในหองปฏิบัติการ สามารถเพาะเลี้ยงไดทั้งหมด 30 ไอโซเลท
สาหรายที่มีแนวโนมเพาะเลี้ยงไดดีในหองปฏิบัติการคือ Microcystis spp. และ Oscillatoria spp. สวนการวิเคราะห
สารพิษของสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินและการใชเครื่องหมายทางอณูโมเลกุลตรวจสอบไมโครซิสตินกําลังอยูในระหวาง
การวิเคราะห
Diversity, Genetic Markers and Cyanotoxins of
Toxic Blue-Green Algae in Thailand
Y. Peerapornpisal, J. Pekkoh
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang, Chiang Mai 50200

A study of cyanobacteria at 35 sampling sites in reservoirs in Northern Thailand and 7 sampling sites
in reservoirs in Southern Thailand was conducted from October 2002 to February 2004. Fifteen
species of cyanobacteria in eight genera were found. Ten reservoirs contained Cylindrospermopsis
raciborskii (Wolosz.) Seenayya et Subba Raju and twenty-one reservoirs contained Microcystis
aeruginosa Kütz. The water quality of the sampling sites based on trophic level were classified as
ranging from oligotrophic-mesotrophic status to eutrophic status. Thirty cultures of cyanobacteria
were isolated. Microcystis spp. and Oscillatoria spp. tended to be easier to cultivate under laboratory
conditions than other genera. The detection of cyanotoxins is still in progress and microcystin
molecular markers will be used for detection of toxic cyanobacteria.
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การศึกษาสภาพที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยง
สาหรายเห็ดลาบ (Nostoc commune, Cyanophyta) ในระดับหองปฏิบัติการ
เจษฎา ทิพยะสุขศรี1 (นักศึกษา), อุษา กลิ่นหอม1 (อาจารยที่ปรึกษา), และอาภารัตน มหาขันธ2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ. กันทรวิชยั จ. มหาสารคาม 44150, 2ศูนยจุลินทรีย (ศจล.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) เทคโนธานี อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

ศึกษาสภาพที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสาหรายเห็ดลาบ (Nostoc commune, Cyanophyta) ซึ่งเปนสาหรายสีน้ําเงิน
แกมเขียวที่สามารถตรึงไนโตรเจนได ในระดับหองปฏิบัติการ ทําการทดสอบสูตรอาหารที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต
ของสาหรายเห็ดลาบ ทั้งหมด 6 สูตร คือ BGA, BG-11, Bristol, Soil extract, Wood hole และ CHU พบวาอาหาร
สูตร BGA และ BG-11 สงเสริมการเจริญเติบโตของสาหรายเห็ดลาบไดดีที่สุด โดยพิจารณาจากน้ําหนักสด และน้ําหนัก
แหง พบวา สูตรอาหาร BGA ใหน้ําหนักสด และ BG-11 ใหน้ําหนักสด เพิ่มขึ้นเปน 3 เทา จากน้ําหนักเริ่มตน และใหผล
น้ําหนักแหงเทากันทั้งสองสูตร คือ 0.2 กรัม/ลิตร จากน้ําหนักแหงเริ่มตน 0.03 กรัม แตเมื่อทําการเปรียบเทียบชนิดและ
ปริมาณสารเคมีที่ใชทั้งสองสูตรพบวา สูตร BGA ใชนอยกวา และเปนสูตรอาหารที่ไมมีสวนประกอบของไนโตรเจน ซึ่ง
จะชวยลดการปนเปอนจากจุลินทรียชนิดอื่นได จึงนําสูตรอาหาร BGA มาแปรผันองคประกอบทางเคมีตอไป
Optimization of Cultivation Conditions of the
Hed-Lab Alga (Nostoc commune, Cyanophyta) in the Laboratory
C. Thippayasuksri1 (Graduate Student), U. Klinhom1 (Thesis Advisor) and A. Mahakhant2 (Thesis Co-advisor)
1
Department of Biology, Faculty of Science, Mahasarakham University, Kantharavichai District, Maha
Sarakham, 44150, 2Microbiological Resources Centre (MIRCEN), Thailand Institute of Scientific and
Technological Research (TISTR), Techno Polis, Klong Loung District, Phatum Tani, 12120

The objective of this research is to investigate the optimal cultivation conditions of an edible N2-fixing
blue-green alga (cyanobacterium), “Hed Lab Alga” (HLA, Nostoc commune, Cyanophyta) at the
laboratory scale. Optimization of the cultivation medium was investigated using 6 cultivation media-BGA, BG-11, Bristol, Soil extract, Wood hole and CHU. Yields 3-fold higher in terms of wet weight
(from the initial) and of 0.2 g (dried weight)/l could be obtained from BGA and BG-11 media. BGA
medium was selected for further study due to its simpler chemical composition, which reflects the cost
of biomass production. In addition, because BGA medium is a N-free medium, there will be less
contamination from other microorganisms which is an important condition for algal growth, especially
in out-door cultivation ponds.
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ความหลากหลายของแพลงกตอนพืชน้ําจืดในประเทศไทย
: คลอโรไฟตาและโครโมไฟตา
ลัดดา วงศรัตน1, ประจิตร วงศรัตน1 และ สุนีรัตน เรืองสมบูรณ2
1
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900, 2ภาควิชาวิทยาศาสตร
การประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

ศึกษาความหลากหลายของแพลงกตอนพืชทั่วประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 26 จังหวัด พบแพลงกตอนพืชทั้งหมด 129 สกุล
455 ชนิด 97 วาไรอิตี และ 12 ฟอรม โดย Chlorophyceae เปนกลุมที่มีความหลากหลายชนิดสูงที่สุด พบแพลงกตอน
พืชที่เปนชนิดที่พบครั้งแรก (new record) ของไทยประกอบดวย สาหรายสีเขียว 21 สกุล 83 ชนิด 27 วาไรอิตี 4 ฟอรม
กลุม Euglenophyceae 51 ชนิด 22 วาไรอิตี 2 ฟอรม กลุม Xanthophyceae 2 ชนิด 1 วาไรอิตี กลุม Chrysophyceae
4 ชนิด และกลุมไดโนแฟลกเจลเลต (Dinophyceae) 5 ชนิด จากการศึกษาพบวา สาหรายสีเขียว, ยูกลีนอยด,
ไดอะตอม (Bacillariophyceae) และไดโนแฟลกเจลเลตเปนกลุมที่มีการแพรกระจายอยางกวางขวาง คริโซไฟท,
แซนโธไฟท และ Dictyochophyceae มีการแพรกระจายนอย ผลการศึกษาการแพรกระจายของแพลงกตอนพืช
ในแหลงน้ําประเภทตางๆ รวม 12 ประเภท (อางเก็บน้ํา หนองน้ํา บอเลี้ยงสัตวน้ํา บึง สระน้ํา ฝาย หวย ลําธาร คูน้ํา
แมน้ํา คลอง และนาขาว) พบวา ชนิดที่พบในแหลงน้ําเกือบทุกประเภท ไดแก สาหรายสีเขียว (Eudorina elegans,
Pandorina morum, Dictyosphaerium pulchellum, Spirogyra spp.) ยูกลีนอยด (Euglena acus, Trachelomonas
volvocina), ไดอะตอม (Fragilaria capucina var. vaucheriae and Navicula spp.) ชนิดที่พบบอย (common species)
ในแหลงน้ําเฉพาะแหง เชน Pediastrum sculptatum, P. simplex and Coelastrum reticulatum แหลงน้ํา
เกือบทุกประเภทที่ศึกษามีการบลูมของแพลงกตอนพืช (algal bloom) เกิดขึ้นในบางชวง แพลงกตอนพืชกลุมที่ทําให
เกิดการบลูมของน้ํา (blooming species) ประกอบดวยสาหรายสีเขียว ยูกลีนอยด ไดอะตอม และไดโนแฟลกเจลเลต
แหลงน้ําที่ไมพบการบลูมของ แพลงกตอนพืช ไดแก สระน้ํา และหวย
Diversity of Freshwater Phytoplankton in Thailand
: Chlorophyta and Chromophyta
1

L. Wongrat1, P. Wongrat1 and S. Ruangsomboon2
Department of Fishery Biology, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Bangkok 10900, 2Department of
Fishery Science, Faculty of Agricultural Technology, Prince Monkut’s Institute of Technology Ladkrabang,
Ladkrabang, Bangkok 10520

A study of phytoplankton diversity totalling twenty-six provinces in Thailand, yielded 129 genera, 455
species, 97 varieties, and twelve forms. The green algae had the highest species diversity. New records
found for Thailand included: twenty-one genera, 83 species, twenty-seven varieties, and four forms of
green algae; fifty-one species, twenty-two varieties, and two forms of euglenoids; two species and one
variety of xanthophytes; four species of chrysophytes; and five species of dinoflagellates.
Investigation of phytoplankton distribution revealed that green algae, euglenoids, diatoms and
dinoflagellates were widely distributed in all provinces under study. On the other hand, chrysophytes,
xanthophytes, and silicoflagellates were found only at specific sites. The study of phytoplankton
distribution was conducted in twelve types of water body: reservoir, marsh, culture pond, swamp,
water pond, dike, stream, creek, ditch, canal, and rice field. Species found in almost all water bodies
were green algae (Eudorina elegan, Pandorina morum, Dictyosphaerium pulchellum, and Spirogyra
spp.), euglenoids (Euglena acus, Trachelomonas volvocina, Fragilaria capucina var. vaucheriae, and
Navicula spp.). Common species found at particular sites included Pediastrum sculptatum, Pediastrum
simplex, and Coelastrum reticulatum. Algal blooms were encountered from time to time in almost all
water bodies investigated. Blooming species included green algae, euglenoids, diatoms, and
dinoflagellates. However, algae blooms were not found in ponds and streams.
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การวิเคราะหคุณภาพน้ําทางชีวภาพโดยใชแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว
ในลําน้ําแมจนั ดอยแมสลอง จังหวัดเชียงราย
ศรีวรรณ ไชยสุข1, เพ็ญพรรณ กาญภิญโญ1, ประเสริฐ ไวยะกา1 และ โฉมยง ไชยอุบล2
1
โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเชียงราย 57100, 2ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 50200

เก็บตัวอยาง 6 จุด ตั้งแตมีนาคม 2545 - กุมภาพันธ 2546 พบแพลงกตอนพืช 92 ชนิด ใน 4 ดิวิชัน เรียงลําดับ
ตามความมากไปนอยชนิด ดังนี้ Chrysophyta, Chlorophyta, Euglenophyta และ Cyanophyta แพลงกตอนพืชชนิด
เดน ไดแก Melosira variens Agardh, Fragilaria capucina Desmag, Fragilaria sp.1 และ Synedra ulna (Nitzsch)
Ehr. ในเดือนกรกฎาคม จุดเก็บตัวอยางที่ 6 พบ Euglena acus Ehrenberg ซึ่งบงชี้คุณภาพน้ําเสีย แพลงกตอนสัตว
พบ 32 ชนิด ใน 5 ไฟลัม ดังนี้ Protozoa, Rotifera, Gastrotricha และ Arthropoda พบแพลงกตอนสัตวชนิดเดน ไดแก
Euglypha sp., Aspidisca sp., Paramecium sp. และ Keratella sp. โดย Paramecium sp. เปนชนิดเดนที่สามารถบงชี้
คุณภาพน้ําเสียได แมลงน้ําพบ 8 อันดับ 16 แฟมิลี และพบวามี Chironomidae เปนกลุมเดนในบริเวณจุดเก็บตัวอยางที่
มีคุณภาพน้ําต่ําและมีสารอาหารสูง คุณภาพน้ําทางดานกายภาพและเคมีลําน้ําแมจัน พบวา อุณหภูมิน้ํา 15.6-31.2 ๐C
คาการนําไฟฟา 44.0-164.9 μs.cm-1 ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ํา 24.0-99.8 mg.l-1 ความเร็วกระแสน้ํา 0.093.86 m.s-1 ความขุนของน้ํา 5-461 FTU ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา 5.8-10.2 mg.l-1 คา BOD5 0.20-3.85 mg.l-1
คาความเปนกรด-ดาง 6.01-8.38 ปริมาณสารอาหาร ไดแก ไนเตรทไนโตรเจน 0.2-1.9 mg.l-1 แอมโมเนียมไนโตรเจน
0-1.76 mg.l-1 ออโธฟอสเฟต 0.07-1.05 mg.l-1 คา total coliform เทากับ 70-24,000 MPN/100 ml และ fecal coliform
bacteria มีคา 40-24,000 MPN/100 ml ไมพบสารฆาแมลงในกลุมออรกาโนคลอรีน และโครงการยังมีการจัดกิจกรรมสู
ชุมชนโดยฝกอบรมวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ําอยางงายใหกับครูและนักเรียน
Biological Analysis of Water Quality Using Phytoplankton and Zooplankton
in the Mae Chan River, Doi Mae Salong, Chiang Rai Province
S. Chaisuk1, P. Kanpinyo1, P. Waiyaka1 and C. Chaiubol2
Faculty of Science and Technology, Rajabhat Institute Chiang Rai, Chiang Rai Privince 57100, 2Department of
Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai Province 50200

1

Samples were collected monthly from six different sites along the Mae Chan River from March 2002
to February 2003. Ninety-two species of phytoplankton were found and classified into 4 divisions:
Chrysophyta, Chlorophyta, Euglenophyta and Cyanophyta. The most abundant species were Melosira
variens Agardh, Fragilaria capucina Desmag., Fragilaria sp.1 and Synedra ulna (Nitzsch) Ehrenberg. A suitable indicator
species for eutrophic water was determined to be Euglena acus Ehrenberg found at the sixth site in
July. Thirty–two species of zooplankton were found and classified into 4 phyla: Phylum Protozoa,
Rotifera, Gastrotricha and Arthropoda, i.e. Euglypha sp., Aspidisca sp., Paramecium sp. and Keratella
sp. Paramecium sp., which is the dominant species in eutrophic water, was determined to be a suitable
indicator species. Aquatic insects belonged to 8 orders and 16 families; the dominant family in
eutrophic water was Chironomidae. Physical and chemical water quality characteristics were: water
temperature 15.6-31.2 °C, conductivity 44-164.9 μs.cm-1, TDS 24-99.8 mg.l-1, water current 0.093.86 m.s-1, turbidity 5-461 FTU, DO 5.8-10.2 mg.l-1, BOD5 0.2-3.85 mg.l-1, pH 6.01-8.38 nutrients,
Nitrate-nitrogen 0.2-1.9 mg.l-1, Ammonium-nitrogen 0-1.76 mg.l-1, SRP 0.07-1.05 mg.l-1, total
coliform bacteria 70-24,000 MPN/100 ml, and fecal coliform bacteria 40-24,000 MPN/100 ml.
Organochlorine was not found. This project gave some equipment that could be used for easy testing
of water quality to teachers and students who live nearby the river.
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ความหลากหลายของชนิดไดอะตอมทะเลบริเวณหมูเกาะชาง จังหวัดตราด
เกสร เทียรพิสุทธิ์ (นักศึกษา), สุนันท ภัทรจินดา (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เกาะชางมีประวัติการศึกษามายาวนานกวารอยป
ในขณะนั้นสภาพนิเวศวิทยาของแหลงน้ําไมถูกรบกวนจากผูคน
ที่เขาไปอาศัยและใชประโยชนในพื้นที่เกาะ ซึ่งแตกตางจากปจจุบันหมูเกาะชางไดถูกพัฒนาไปเปนแหลงทองเที่ยวที่
สําคัญ มีการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ไดแก ถนนรอบเกาะ ทาเทียบเรือ ถมทะเลเพิ่มพื้นที่ชายฝง และที่พัก
สําหรับนักทองเที่ยว สิ่งเหลานี้ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทั้งบนบกและในทะเล ซึ่งสงผลกระทบ
ตอสิ่งมีชีวิตชนิดตาง ๆ รวมถึงไดอะตอม ซึ่งเปนผูผลิตขั้นตนในระบบนิเวศวิทยาทางทะเลที่มีความสําคัญตอสิ่งมีชีวิต
อื่น ๆ จึงไดมกี ารศึกษาความหลากหลายของชนิดไดอะตอมทะเลบริเวณหมูเกาะชาง จังหวัดตราด ในเดือนมีนาคม
2546 โดยเก็บตัวอยางไดอะตอมทะเลกลุมลองลอยดวยวิธีกรองน้ําทะเลปริมาตร 100 ลิตร ผานถุงแพลงกตอน
ขนาดชองตา 20 ไมโครเมตร และลากถุงแพลงกตอนขนาดชองตา 70 ไมโครเมตร นาน 3 นาที แนวราบที่ระดับใต
ผิวน้ํา 10 เซนติเมตร และแนวเฉียงระดับเหนือพื้นทะเล 2 เมตร ถึงผิวน้ํา จํานวน 27 สถานี และไดเก็บไดอะตอม
กลุมเกาะติดบนกอนหิน ซากปะการัง และสาหรายทะเล จํานวน 2 สถานี เก็บรักษาตัวอยางดวยสารละลาย
ฟอรมาลดีไฮดเขมขน 2 เปอรเซ็นต ทําการวิเคราะหชนิดภายใตกลองจุลทรรศนกําลังขยายสูง และกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบลําแสงสองกราด นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหหาคาดัชนีความหลากหลาย และการเปลี่ยนแปลงชนิด
ไดอะตอมทะเล โดยเปรียบเทียบกับผลการศึกษาไดอะตอมน้ําเค็มกลุมลองลอยของ Ostenfeld (1902) และไดอะตอม
น้ําเค็มของ Östrup (1904) ในรายงาน Flora of Koh Chang. Contributions to the knowledge of the vegetation in
the Gulf of Siam (Schmidt, 1900–1916) ผลการศึกษาครั้งนี้คาดวาจะนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานดานอนุกรมวิธาน
ของไดอะตอมทะเล
ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชในการวิจัยสาขาที่เกี่ยวของ
และใชเปนแนวทางในการจัดการ
และพัฒนาการใชพื้นที่หมูเกาะชางอยางยั่งยืนเพื่อไมใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางทะเลตอไป
Species Diversity of Marine Diatoms at the Chang Islands, Trat Province
K. Teanpisut (Graduate Student), S. Patarajinda (Thesis Advisor)
Department of Marine Science, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

In the last century, the marine environment was little disturbed by human activities. However, the
Chang Islands have become a famous tourist destination with various new infrastructures including
roads, a jetty and resorts. All these things have changed both the ecology and marine environment of
the Chang Islands and have direct effects on organisms including diatoms, the major primary producer
in the sea. A study on species diversity of marine diatoms at the Chang Islands, Trad Province was
carried out in March 2003. Samples of planktonic diatoms were taken from 27 sampling sites using 2
sampling techniques: filtering 100 litres of seawater through a plankton net with a 20 μm mesh size,
and pulling a plankton net with a 70 μm mesh size vertically 2 m from the sea-floor and diagonally for
3 minutes at 10 centimeters depth. Benthic diatoms were sampled from gravel, dead coral and weed
beds at 2 sampling sites. Samples were preserved with 2% formaldehyde and identified under the
Light Microscope and Scanning Electron Microscope. The data obtained was employed to determine a
Diversity Index, and changes in the diatom community were compared with the study of Ostenfeld
(1902) on marine plankton diatoms and the report of Östrup (1904) on marine diatoms in the “Flora of
Koh Chang, Contributions to the knowledge of the vegetation in the Gulf of Siam” (Schmidt, 1900–
1916). Results from this study are expected to provide useful information on marine diatom taxonomy.
The information should benefit other relevant research as well as help sustainable development of the
Chang Islands area in order to conserve the environment.
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ความหลากหลาย การกระจายและนิเวศวิทยาเชิงประชากรของแพลงกตอนในแนวลึก
และการใชเปนดัชนีทางชีวภาพบงชีค้ ุณภาพน้ําในอางเก็บน้ําดอยเตา จังหวัดเชียงใหม
ลานทอง ธิติสุทธิ (นักศึกษา), ปานมุก วัชระปยะโสภณ (อาจารยทปี่ รึกษา), ยุวดี พีรพรพิศาล (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จ.เชียงใหม 50200

การศึกษาคุณภาพน้ําโดยใชแพลงกตอน และโคลิฟอรมแบคทีเรียเปนดัชนีบงชี้รวมกับการศึกษาปจจัยทางกายภาพ
และเคมีบางประการในอางเก็บน้ําดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ตั้งแตตุลาคม 2546-เมษายน 2547 พบแพลงกตอนพืช
ชนิดเดนไดแก Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Ralfs, Cylindrospermopsis raciborskii
(Woloszyňska) Seenayya & Subba Raju และ Fragilaria crotonensis Kitton แพลงกตอนสัตวชนิดเดนที่พบ
ไดแก Actinosphearium sp., Amoeba limicola Rhumbler และ Difflugia หากพิจารณาตามระดับสารอาหาร
(trophic level) โดยศึกษาจากปริมาณแอมโมเนียมไนโตรเจน ไนเตรทไนโตรเจน ออรโธฟอสเฟส คาการนําไฟฟา คา
DO คา BOD และคลอโรฟลล เอ จัดอยูในระดับปานกลางคอนขางเสีย (meso-eutrophic status) และเมื่อจัดตามคา
มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินพบวาอยูในประเภท 3 สามารถนํามาใชในการอุปโภคบริโภค โดยตองผานการฆาเชื้อโรค
ตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน
Diversity of Plankton Organisms and their Use as Bioindicators
of Water Quality in Doi Tao Reservoir, Chiang Mai Province
L. Dhitisudh (Graduate Student), P. Vancharapiyasophon (Thesis Advisor),
Y. Peerapornpisan (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand

A study of water quality using plankton and coliform bacteria as bioindicators and including physical
and chemical properties was carried out in Doi Tao Reservoir, Chiang Mai, from October 2003 to
April 2004. The dominant species of phytoplankton were Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Ralfs,
Cylindrospermopsis raciborskii (Woloszyňska) Seenayya & Subba Raju and Fragilaria crotonensis
Kitton. The dominant species of zooplankton were Actinosphearium sp., Amoeba limicola Rhumbler
and Difflugia sp. The water quality in the reservoir was classified by the amounts of nutrients, e.g., of
ammonium-nitrogen, nitrate-nitrogen, and orthophosphate, and by conductivity, DO, BOD and
chlorophyll a, and was determined to have a meso-eutrophic status. Water quality in the reservoir was
placed in the third category of the surface water quality standards of Thailand. Water in the reservoir
was considered to be suitable for household consumption after pathogens were killed and water was
properly treated.
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ความหลากชนิด และความชุกชุมของคลาโดเซอรา
ในพื้นที่ชุมน้าํ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค และบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย
จิตรา ตีระเมธี1 (นักศึกษา), ละออศรี เสนาะเมือง1 (อาจารยที่ปรึกษา), อโนทัย ตรีวานิช 2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ศูนยวิจยั อนุกรมวิธานประยุกต ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ. เมือง ขอนแกน 40002, 2 ภาควิชา
สถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ. เมือง ขอนแกน 40002

ทําการศึกษาตั้งแตมิถุนายน 2545 -พฤษภาคม 2546 เก็บตัวอยางเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ทุก 2 เดือน โดยใช
ถุงลากแพลงกตอน (plankton net) และเครื่องมือ Schindler Plankton Trap เก็บรักษาตัวอยางดวยน้ํายาฟอรมาลิน
ความเขมขน 5 % นอกจากนี้ทําการตรวจวัดอุณหภูมิ (temperature) พีเอช (pH) คาการนําไฟฟา (conductivity)
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (dissolved oxygen) ความเค็ม (salinity) และความลึกของน้ําในทุกสถานีเก็บตัวอยาง
นําตัวอยางมาวิเคราะหภายใตกลองจุลทรรศนแบบใชแสง ผลการศึกษาความหลากชนิดของคลาโดเซอรา พบวา ในบึง
บอระเพ็ดพบรวมทั้งสิ้น 22 สกุล 29 สปชีส สปชีสที่พบบอยคือ Ceriodaphnia cornuta Sars และ Moina micrura Kurz
เดือนที่มีความหลากชนิดมากที่สุดคือ เมษายน 2546 พบ 21 สปชีส เดือนที่มีความหลากชนิดนอยที่สุดคือ ตุลาคม
2545 พบ 8 สปชีส สวนในบึงโขงหลง พบคลาโดเซอรารวมทั้งสิ้น 20 สกุล 30 สปชีส สปชีสที่พบบอย คือ
Ephemeroporus barroisi (Richard) และ Macrothrix flabelligera Smirnov เดือนที่มีความหลากชนิดมากที่สุด คือ
มิถุนายน 2545 และกุมภาพันธ 2546 พบ 25 สปชีส เดือนที่มีความหลากชนิดนอยที่สุดคือ เมษายน 2546 พบ
18 สปชีส และจากการศึกษาความชุกชุมของคลาโดเซอราในรอบป พบวา ในบึงบอระเพ็ด พบคาเฉลี่ยจํานวนตัวของ
คลาโดเซอราสูงสุดในเดือนตุลาคม 2545 เทากับ 54.95+21.22 ตัวตอลิตร และต่ําสุดในเดือนเมษายน 2546
เทากับ 7.20+6.34 ตัวตอลิตร สวนในบึงโขงหลง พบคาเฉลี่ยจํานวนตัวของคลาโดเซอราสูงสุดในเดือนเมษายน 2546
เทากับ 54.79+61.34 ตัวตอลิตร และต่ําสุดในเดือนกุมภาพันธ 2546 เทากับ 9.29+10.05 ตัวตอลิตร
Species diversity and abundance of Cladocera in two wetlands: Bueng Borapet,
Nakhon Sawan Province and Bueng Khong Long, Nong Khai Province
J. Teeramaethee1 (Graduate Student), L. Sanoamuang1 (Thesis Advisor),
A. Trevanich2 (Thesis Co-Advisor)
1
Applied Taxonomic Research Center, Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University,
Muang, Khon Kaen 40002, 2Department of Statistics, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang, Khon
Kaen 40002

The species diversity and abundance were studied during June 2002 and May 2003. Qualitative and
quantitative samples were collected bimonthly intervals using a 60µm mesh net and a Schindler
Plankton Trap, respectively. In addition, temperature, pH, conductivity, dissolved oxygen, salinity and
depth of the water were measured at all sites. The specimens were preserved in 5 % formalin and
examined under a compound microscope. Twenty-two genera and 29 species of Cladocera were found
in Bueng Borapet and 2 species, Ceriodaphnia cornuta Sars and Moina micrura Kurz, were common
species. A maximum diversity of 21 species was recorded in April 2003, while a minimum of 8
species was recorded in October 2002. The average maximum and minimum abundances of
54.95+21.22 and 9.26+17.73 individuals/litre were recorded in October 2002 and February 2003,
respectively. Twenty genera and 30 species of Cladocera were found in Bueng Khong Long and 2
species, Ephemeroporus barroisi (Richard) and Macrothrix flabelligera Smirnov, were common
species. A maximum diversity of 25 species was recorded in June 2002 and February 2003, while a
minimum diversity of 18 species was recorded in April 2003. The average maximum and minimum
abundances of 54.79+61.34 and 9.29+10.05 individuals/litre were recorded in April 2003 and
February 2003, respectively.
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ความหลากชนิดและการแพรกระจายของคลาโดเซอรา
และโคพีพอดในบุงทามบริเวณลุมแมน้ํามูล
ศิริชยั ไฝทาคํา1 (นักศึกษา), ละออศรี เสนาะเมือง1 (อาจารยที่ปรึกษา), อํานวย มณีศรีวงศกูล2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ. เมือง ขอนแกน 40002, 2 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน อ. เมือง ขอนแกน 40002

เก็บตัวอยางเชิงคุณภาพโดยใชถุงลากแพลงกตอนจากแหลงน้ํา 70 แหลง บริเวณลุมแมน้ํามูลจังหวัดสุรินทร ศรีสะเกษ
และรอยเอ็ด เก็บตัวอยาง 2 ครั้ง ในชวงกอนมรสุม และในชวงหลังมรสุม ไดตัวอยางทั้งหมด 140 ตัวอยาง พบ
คลาโดเซอรา 33 สกุล 63 สปชีส เปนชนิดที่พบเปนครั้งแรกในประเทศไทย 6 สปชีส คือ Grimaldina brazzai Richard,
Diaphanosoma cf. dubia (Manuilova), Kurzia brevilabris Rajapaksa and Fernando, Ilyocryptus raridentatat
Smirnov, Leydigia cf. australis (Sars) และ Pseudochydorus globosus (Baird) สวนใหญเปนชนิดที่พบแพรกระจาย
ทั่วไปในเขตรอนและจํานวนชนิดที่พบทั้งสองฤดูไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P > 0.05) ชนิดที่พบบอยเรียงตาม
ความถี่ที่พบ ไดแก Bosminopsis deitersi Sars (รอยละ 98.5 ของแหลงน้ําทั้งหมด) รองลงมา คือ Ceriodaphnia
cornuta Sars (รอยละ 97.9), Moina micrura Kurz (รอยละ 87.1), Diaphanosoma volzi Stingelin (รอยละ 87.1) และ
D. excisum Sars (รอยละ 84.3) ตามลําดับ โคพีพอดพบ 20 สปชีส เปนกลุมคาลานอยด 12 สปชีส และ ไซโคลพอยด
8 สปชีส เปนชนิดที่พบเปนครั้งแรกในประเทศไทย 2 สปชีส คือ Cryptocyclops linjanticus (Kiefer) และ Paracyclops
affinis (Sars) ชนิดที่พบบอยเรียงตามความถี่ที่พบไดแก Mesocyclops thermocyclopoides (Harada) (รอยละ 82.9)
Neodiaptomus yangtsekiangnensis Mashiko (รอยละ 77.1) Mongolodiaptomus botulifer (Kiefer) (รอยละ 75.4)
ความหลากชนิดของโคพีพอดมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญกับคาการนําไฟฟา (r=0.22, p=0.01) แตมี
ความสัมพันธเชิงลบอยางไมมีนัยสําคัญกับคาออกซิเจนละลายในน้ําและคาพีเอช (r=-0.02, p=0.84; r=-0.04, p=0.68)
Species Diversity and Distribution of Cladocerans and
Copepods in the Floodplain of the Mun River.
S. Faitakum1 (Graduate Student), L. Sanoamuang1 (Thesis Advisors), A. Maneesriwongul2 (Thesis Co-advisors)
1
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang, Khon Kaen 40002, 2 Department of
Statistics, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang, Khon Kaen 40002

The species diversity and distribution of cladocerans and copepods from 70 habitats in the floodplain
of the Mun River in Surin, Sri Sa Ket and Roi Et Provinces were investigated. Qualitative samples
(140 samples) during pre-monsoon and post-monsoon periods. Sixty-three species from 33 genera of
cladocerans were identified, of which six species (Grimaldina brazzai Richard, Diaphanosoma cf.
dubia (Manuilova), Kurzia brevilabris Rajapaksa and Fernando, Ilyocryptus raridentatat Smirnov,
Leydigia cf. australis (Sars) and Pseudochydorus globosus (Baird)) are new to Thailand. The number
of cladocerans recorded in pre-monsoon and post-monsoon sampling periods were not significantly
different (P>0.05) and most were circumtropical species. According to the frequency of occurrence,
the most common cladoceran species were: Bosminopsis deitersi Sars (98.5% of sampled localities)
followed by Ceriodaphnia cornuta Sars (97.9%), Moina micrura Kurz (87.1%), Diaphanosoma volzi
Stingenlin (87.1%) and D. exisum Sars (84.3%). Twenty species of calanoid and 8 of cyclopoid
copepods were recorded, of which two species (Cryptocyclops linjanticus (Kiefer) and Paracyclops
affinis (Sars)) are new to Thailand. The most frequently encountered species were Mesocyclops
thermocyclopoides (Harada) (82.9% of sampled localities), Neodiaptomus yangtsekiangnensis
Mashiko (77.1%) and Mongolodiaptomus botulifer (Kiefer) (75.4%). The species diversity of
copepods showed a significant positive correlation with conductivity (r = 0.22, p = 0.01) but had a
non-significant negative correlation with dissolved oxygen (r=-0.22, p=0.84) and pH (r=-0.04,
p=0.68).
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ความหลากชนิดของโรติเฟอร คลาโดเซอรา และโคพีพอด
ในแหลงน้ําชัว่ คราวในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
พรรณา วันซวง (นักศึกษา) และละออศรี เสนาะเมือง (อาจารยที่ปรึกษา)
ศูนยอนุกรมวิธานประยุกต ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 40002

ทําการเก็บตัวอยางตอนในตนฤดูฝน และปลายฤดูฝน จํานวน 163 แหลงน้ํา 198 ตัวอยาง พบโรติเฟอรทั้งหมด 29 สกุล
101 สปชีส เปนสปชีสที่อาศัยเฉพาะในเขตเอเชียและออสเตรเลีย 1 สปชีส ไดแก Brachionus dichotomus
f. reductus Koste and Shiel ที่พบบอยไดแก Polyarthra vulgaris Carlin (77.9%) สวนใหญแพรกระจายทั่วไปใน
เขตรอน ความหลากชนิดในชวงตนฤดูฝนและปลายฤดูฝนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (t34=2.749, p=0.10) พบ
คลาโดเซอรา 17 สกุล 23 สปชีส ที่แพรกระจายมาก ไดแก Diaphanosoma excisum Sars (60.1%) พบแพรกระจาย
ทั่วไปในเขตรอน ความหลากชนิดในชวงตนฤดูฝนและปลายฤดูฝนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (t34=2.749, p=0.10)
สําหรับคาลานอยดโคพีพอดพบ 7 สกุล 19 สปชีส เปนสปชีสใหมของโลก 1 สปชีส ไดแก Mongolodiaptomus sp. และ
เปนสปชีสที่พบครั้งแรกในประเทศไทย 1 สปชีส ไดแก Eodiaptomus phuvongi Sanoamuang and Sivongxay
ความหลากชนิดในชวงตนฤดูฝนและปลายฤดูฝนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (t34=0.269, p=0.790) สวน
ไซโคลพอยดโคพีพอดพบ 4 สกุล 6 สปชีส ที่พบแพรกระจายมาก ไดแก Mesocyclops thermocyclopoides (Harada)
(41.1%) ความหลากชนิดในชวงตนฤดูฝนและปลายฤดูฝนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (t34=-725, p=0.473)
นอกจากนี้ความหลากชนิดของโรติเฟอรและคลาโดเซอรามีความสัมพันธเชิงลบอยางไมมีนัยสําคัญกับอุณหภูมิของน้ํา
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เปน r=-0.143, p=0.069 และ r=-0.027, p=0.730 ตามลําดับ คลาโดเซอรา คาลานอยด
โคพีพอด และไซโคลพอยดโคพีพอดมีความสัมพันธเชิงลบอยางไมมีนัยสําคัญกับคาพีเอชของน้ํา โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ เปน r=-0.026, p= 0.743, r=-0.35, p=0.662 และ r=-0.119, p=0.130 ตามลําดับ และ
ความความหลากชนิดของโรติเฟอรมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญกับคาการนําไฟฟาของน้ํา (r= 0.230,
p= 0.003) สวนความความหลากชนิดของคาลานอยดโคพีพอดมีความสัมพันธเชิงลบอยางไมมีนัยสําคัญกับ คาการนํา
ไฟฟาของน้ํา (r=-0.39, p=0.619)
The Species Diversity and Distribution of Rotifers, Cladocerans and Copepods in
temporary waters in Ubon Ratchathani Province
P. Wansuang (Graduate Student) and L. Sanoamuang (Thesis Advisor)
Applied Taxonomic Research Center, Department of Biology, Faculty of Science,
Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002

A total of 198 qualitative samples from 163 habitats in the pre-rainy season and the post-rainy season
Twenty-nine genera and 101 species of rotifers were identified. One (Brachionus dichotomus f.
reductus Koste and Shiel) is considered endemic to Asia and Australia. The species most frequently
encountered was Polyarthra vulgaris Carlin (77.9%). Most rotifers are cosmopolitan and pantropical.
The numbers of rotifers recorded in both periods were not significantly different (t34= 2.749, p=0.10).
Twenty-three species from 17 genera of cladocerans were recorded. The most common species was
Diaphanosoma excisum Sars (60.1%). Most cladocerans were circumtropical. The numbers of
cladocerans recorded in both periods were different (t34= 2.749, p=0.10). Seven genera and 19 species
of calanoid copepods were identified. Mongolodiaptomus sp. is new to science and Eodiaptomus
phuvongi Sanoamuang and Sivongxay are new records for Thailand. The numbers of calanoid
copepods recorded in both periods were not significantly different (t34= 0.269, p=0.790). Six species
from 3 genera of cyclopoid copepods were recorded. The most common species was Mesocyclops
thermocyclopoides (Harada) (41.1%). The numbers of cyclopoid copepods recorded in both periods
were not significantly different (t34= -.725, p=0.473). In addition, the species diversity of rotifers and
cladocerans had non significant negative correlations with temperature (r= -0.143, p= 0.069, and r= 0.027, p= 0.730, respectively). The species diversity of cladocerans, calanoid copepods and cyclopoid
copepods had non significant negative correlations with pH (r= -0.026, p= 0.743, r= -0.35, p= 0.662
and r= -0.119, p= 0.130, respectively). The species diversity of rotifers showed a significant positive
correlation with conductivity (r= 0.230, p= 0.003) and the species diversity of calanoid copepods had a
non significant negative correlation with conductivity (r= -0.39, p= 0.619).
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พรรณไมวงศไมกอของไทย
จําลอง เพ็งคลาย1, ธีรวัฒน บุญทวีคุณ2, ธวัชชัย วงศประเสริฐ2, พงษศักดิ์ พลเสนา2 และทนงศักดิ์ จงอนุรักษ2
1
ราชบัณฑิต สํานักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสถาน, 2 กลุมพฤกษศาสตรปาไม ฝายวนวัฒนวิจยั และพฤกษศาสตร
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช

พรรณไมวงศไมกอของไทยที่สํารวจพบมี 4 สกุล ไดแก สกุลกอหนาม (Castanopsis) สกุลกอตาหมู (Lithocarpus)
สกุลกอตลับ (Quercus) และสกุลกอสามเหลี่ยมหรือกอดอยชาง (Trigonobalanus) จากการศึกษารายละเอียด
ของลักษณะ ใบ ดอก ผล และขอมูลอื่น ๆ ทําใหแยกพรรณไมกอสกุลกอหนามออก 29 กลุม ทุกกลุมใหน้ําฝาดชนิด
Catechol มี 13 กลุมที่มีขอมูลบริโภคได สกุลกอตาหมูแยกออกเปน 57 กลุม เนื้อไมใชเพาะเห็ดหอม และเพียง 3 กลุม
มีขอมูลที่บริโภคได สกุลกอตลับแยกออกเปน 31 กลุม ทุกกลุมใหน้ําฝาดชนิด Catechol มี 1 กลุมที่มีขอมูลบริโภคได
และสกุลกอสามเหลี่ยม หรือกอดอยชาง มีเพียงชนิดเดียวคือ Trigonobalanus doichangensis เปนพรรณไมหายาก
ใกลสูญพันธุพบที่อุทยานแหงชาติดอยขุนแจ จังหวัดเชียงใหม และพบที่อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม
การศึกษาวิจัยพรรณไมวงศไมกออยูระหวางการนําลักษณะตาง ๆ ของพรรณไมวงศไมกอทั้งหมดที่จัดแยกเปนกลุมนั้น
ศึกษาเปรียบเทียบกับพรรณไมตนแบบที่เก็บอยูในพิพิธภัณฑหลักในยุโรป คือ หอพรรณไมมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน
กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก, หอพรรณไมมหาวิทยาลัยออรฮูส เมืองออรฮูส ประเทศเดนมารก, หอพรรณไม
มหาวิทยาลัยไลเดน เมืองไลเดน ประเทศเนเธอรแลนด, หอพรรณไมธรรมชาติวิทยา กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และ
หอพรรณไมสวนพฤกษศาสตรคิว กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพื่อใหชื่อชนิดที่ถูกตองและจัดทํารูปวิธานที่สมบูรณ
ตอไป
Fagaceae of Thailand
1

Chamlong Phengklai , Thirawat Boonthavikoon2, Thawatchai Wongprasert2, Phongsak Pholsena2
and Thanongsak Jonganurak2
2
1
Fellow of the Acadamy of Sciense, Royal Institute of Thailand, The Forest Herbarium, National Parks, Wildlife
and Plant Conservation Department, Bangkok 10900.

Fagaceae of Thailand were classified into 4 genera: Castanopsis, Lithocarpus, Quercus and
Trigonobalanus. Plant specimens were examined and details of leaves, inflorescences, fruits and other
information were recorded. Castanopsis could be classified into 29 groups; all of them have Catechol,
and 13 groups are edible. Lithocarpus has 57 groups, only 3 groups are edible and twigs or branches of
some groups are used in Shiitake cultivation. Quercus has 31 groups; only one group is edible and all
groups have Catechol. Trigonobalanus has only one species, i.e. T. doichangensis, which is an
endangered species, found at Doi Khoon Jae National Park and Doi Inthanon National Park in Chiang
Mai Province. A comparative study on Fagaceae of Thailand is being under taken on all characters of
all groups with type specimens held in the Botanical Museums of Copenhagen University and Aarhus
University, Denmark, the Rijksherbarium Herbarium, Leiden, The Netherlands, the Royal Botanic
Garden, Kew (UK.), and the Museum National d’Historie, Paris, France.
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การวิจัยพรรณไมวงศอบเชย (Lauraceae)
: ดานอนุกรมวิธาน การกระจายพันธุ และการใชประโยชน
กองกานดา ชยามฤต, ราชันย ภูมา, ลีนา ผูพัฒนพงศ, กัลยา ภัทรหิรัญกนก, นันทวรรณ สุปนตี, Henk van der Werff1,
Ivan Nielsen2, David Middleton3 and Tim Utteridge4
กลุมพฤกษศาสตรปา ไม ฝายวนวัฒนวิจยั และพฤกษศาสตร หอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช,
1
Missouri Botanical Garden, St. Louis U.S.A., 2Department of Systematic Botany, Aarhus University, Denmark, 3Harvard
University Herbaria, U.S.A. and 4The Herbarium, Kew, U.K.

พรรณไมวงศอบเชย (Lauraceae) เปนพรรณไมที่มีความสําคัญ ทั่วโลกพบพรรณไมวงศนี้ประมาณ 35 สกุล
2,500 ชนิด ในประเทศไทยเทาที่สํารวจพบพืชวงศนี้มีประมาณ 17 สกุล 135 ชนิด สวนมากแลวเปนองคประกอบ
ของปาดิบชื้นและปาดิบเขา มีหลายชนิดที่มีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ เชนเปนพืชสมุนไพร ไดแก อบเชย
(Cinnamomum bejolghotha) เทพทาโร (C. porrectum) และหมีเหม็น (Litsea glutinosa) เปนตน บางชนิดใชเนื้อไม
และประโยชนดานอื่นๆ แตพรรณไมวงศนี้มีปญหามากในการจําแนกและยังไมมีผูใดศึกษามากอน จึงสมควรที่จะ
ทําการศึกษาทบทวนพืชในวงศอบเชยเปนการเรงดวน การศึกษาประกอบดวยการออกสํารวจพรรณไมตามปาภูมิภาค
ตางๆ ของประเทศไทยอยางละเอียดถี่ถวน (intensive survey) ศึกษาตัวอยางพรรณไมแหงในหอพรรณไมทั้งในและ
นอกประเทศ รวมทั้งการคนควาเอกสารในหองสมุด เพื่อใหไดขอสรุปของพรรณไมวงศอบเชยในประเทศไทย จัดทําการ
บรรยายลักษณะประจําวงศ พรอมรูปวิธานแยกสกุล (Key to genera) และรูปวิธานแยกชนิด (Key to species)
การบรรยายพืชแตละชนิดโดยละเอียดประกอบดวยเอกสารอางอิงตางๆ ที่จะสามารถสืบคนรายละเอียดของพรรณไม
นั้นๆ ได ในประเทศไทยพบที่ใดบาง กลาวถึงถิ่นกําเนิด การกระจายพันธุ นิเวศวิทยา ชื่อเรียกในทองถิ่นตางๆ และ
การใชประโยชน ตลอดจนวาดภาพลายเสนของพรรณไมประกอบ คัดเลือกภาพสีจากสไลด พืชที่คาดวาเปนชนิดใหม
ของโลก (new species) หรือ พืชเพิ่งพบใหมในประเทศไทย (new record) จะมีการตีพิมพผลงานเผยแพรทั้ง
ภายในประเทศและนานาชาติ ตลอดจนการเตรียมตนฉบับที่สมบูรณของพืชวงศ Lauraceae เพื่อตีพิมพในหนังสือ
Flora of Thailand เมื่อสิ้นสุดโครงการ
Study on Thai Lauraceae
: Taxonomy, Distribution and Economic Uses
K. Chayamarit, R. Pooma, L. Phuphathanaphong, K. Phattarahirankanok and N. Supanti, Henk van der Werff1,
Ivan Nielsen2, David Middleton3 and Tim Utteridge4,
The Forest Herbarium, National Park, Wildlife and Plant Conservation Department, 1Missouri Botanical
Garden, St. Louis U.S.A., 2Department of Systematic Botany, Aarhus University, Denmark, 3Harvard University
Herbaria, U.S.A., 4The Herbarium, Kew, U.K.

The Lauraceae are an important plant family comprising 35 genera and about 2500 species in the
world. In Thailand, the family is composed of about 135 species within 17 genera. This family is often
an important component of moist tropical and montane forests. The family provides many useful
economic products and medicinal plants, e.g. Cinnamomum bejolghotha, C. porrectum, Litsea
glutinosa etc. Many species are locally used for their wood or are commercially exploited. It is a
problematic family in many ways. The present study is based on intensive survey and collection of
plants throughout the country. Lauraceae collections and literature, which are available in Herbaria
both in Thailand and in Europe, will be consulted for searching of original literature and examining
type specimens. Comparison of doubtful specimens for clarification of new species or new records in
Thailand will be concluded. As a result, a description of the family, keys to genera and species, and
genera and species descriptions will be provided including line drawings and colour pictures of most
species. New species or new records will be published in the Thai Forest Bulletin (Botany) or in
international journals. Finally, a manuscript of the family Lauraceae for the Flora of Thailand will be
prepared at the end of the project.
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การศึกษาทบทวนดานอนุกรมวิธานของพรรณไมสกุลทํามังในประเทศไทย
ฉัตรชัย เงินแสงสรวย1 (นักศึกษา), กองกานดา ชยามฤต 2 (อาจารยทปี่ รึกษา)
1
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900, 2หอพรรณไม กรมอุทยาน
แหงชาติสัตวปาและพันธุพืช เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ศึกษาตัวอยางพรรณไมแหงที่เก็บไวในพิพิธภัณฑพืชในประเทศไทย ไดแก หอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติสัตวปา
และพันธุพืช (BKF) พิพิธภัณฑพืชสิรินธร กรมวิชาการเกษตร (BK) พิพิธภัณฑพืชสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม (QBG) พิพิธภัณฑพืชภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU) และ
พิพิธภัณฑพืชภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PSU) ออกสํารวจและเก็บตัวอยาง
พรรณไมสกุลทํามังในภาคสนามในพื้นที่ปาธรรมชาติตามภาคตางๆ ของประเทศไทย จากการศึกษาภูมิศาสตร
การกระจายพันธุของพรรณไมสกุลทํามัง
27
ชนิด
โดยยึดตามการแบงเขตการกระจายพันธุของพรรณพืช
ในประเทศไทย ในหนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย พบวาพรรณไมสกุลทํามังมีการกระจายพันธุทั่วทุกภาค
ของประเทศ พบมากที่สุดในภาคใต มีจํานวน 16 ชนิด รองลงมาภาคเหนือ 14 ชนิด ภาคตะวันตกเฉียงใต 9 ชนิด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 ชนิด ภาคตะวันออกเฉียงใต 8 ชนิด ภาคตะวันออก 6 ชนิด และพบนอยที่สุดในภาคกลาง
5 ชนิด ในจํานวนนี้พบพืชถิ่นเดียวของประเทศไทย 5 ชนิด ไดแก Litsea beusekomii พบในภาคเหนือ และ
ภาคตะวันตกเฉียงใต L. kerrii และ L. pseudoumbellata พบเฉพาะภาคเหนือ L. pseudoelongata พบเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และ L. punctulata พบเฉพาะภาคใต พบพรรณไมสกุลทํามัง ที่มีการกระจายพันธุจํากัดเฉพาะ
ภาคเหนือ 4 ชนิด ไดแก L. kerrii, L. membranifolia, L. mollis และ L. pseudoumbellata กระจายพันธุเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ชนิด ไดแก L. pseudoelongata กระจายพันธุเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงใต 1 ชนิด ไดแก L.
pierrei และกระจายพันธุเฉพาะภาคใต 5 ชนิด ไดแก L. johorensis, L. machilifolia, L. nuculanea, L. ochracea และ
L. punctulata
A Taxonomic Revision of the Genus Litsea Lam. (Lauraceae) in Thailand
C. Ngernsaengsaruay1 (Graduate Student), K. Chayamarit2 (Thesis Advisor)
Department of Botany, Faculty of Science, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900, 2Forest
Herbarium, National Park, Wildlife and Plant Conservation Department, Chatuchak, Bangkok 10900

1

The genus Litsea in Thailand was studied in detail using herbarium specimens deposited in several
Thai herbaria, viz the Forest Herbarium, National Park, Wildlife and Plant Conservation Department
(BKF); the Sirindhorn Herbarium, Department of Agriculture (BK); the Queen Sirikit Botanic Garden
Herbarium (QBG); the Herbarium of the Department of Biology, Chiang Mai University (CMU) and
the Prince of Songkhla University Herbarium (PSU). Field surveys and specimen collections were
made throughout the country. Twenty-seven species of Thai Litsea were studied. They are widespread
being distributed all over the country. According to the “Flora of Thailand”, the country is divided into
7 floristic regions. The distribution of Litsea within these regions is as follows: 16 species occur on the
Peninsula, 14 in the North, 9 in the South-west, 8 in the North-east, 8 in the South-east, 6 in the East
and 5 in the Centre. Among these, 5 species are endemic to Thailand, namely Litsea beusekomii is
found in the North and the South-west, L. kerrii and L. pseudoumbellata are only found in the North,
L. pseudoelongata is only found in the North-east and L. punctulata is only found on the Peninsula.
The number of species that are specific to only one region are as follows: 4 species are only found in
the North, namely L. kerrii, L. membranifolia, L. mollis and L. pseudoumbellata, 1 only in the Northeast, namely L. pseudoelongata, 1 only in the South-east, namely L. pierrei, and 5 only on the
Peninsula, namely L. johorensis, L. machilifolia, L. nuculanea, L. ochracea and L. punctulata.
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การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพรรณไม
สกุลหนวยนกงุม Beilschmiedia Nees (Lauraceae) ในประเทศไทย
นัยนา เทศนา1 (นักศึกษา), กองกานดา ชยามฤต2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900, 2หอพรรณไม ฝายวนวัฒนวิจยั และ
พฤกษศาสตร กลุมงานพฤกษศาสตรปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพรรณไมสกุลหนวยนกงุม Beilschmiedia Nees (Lauraceae) ในประเทศไทย เปน
การศึกษาดานความหลากหลาย ลักษณะทางอนุกรมวิธาน การกระจายพันธุ และนิเวศวิทยา เริ่มทําการศึกษาตั้งแต
มิถุนายน 2545–มิถุนายน 2547 ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคะวันตก และบางสวนของ
ภาคใต ดําเนินการศึกษาโดยการสํารวจและเก็บตัวอยางพรรณไมสกุลหนวยนกงุมทั้งหมดจากแหลงธรรมชาติ ไดแก
ปาดิบเขาทั้งในระดับสูง (upper montane forest) และระดับต่ํา (lower montane forest) ปาดิบแลง (dry evergreen
forest) ปาเบญจพรรณ (mixed deciduous forest) และปาเต็งรัง (dry deciduous dipterocarp forest) ซึ่งถือวาไดสํารวจ
และเก็บตัวอยางพรรณพืชครอบคลุมพื้นที่ศึกษาประมาณรอยละ 80 ของพื้นที่ปาทั้งประเทศ สามารถเก็บตัวอยาง
พรรณไมทั้งตัวอยางแหง (herbarium specimens) และตัวอยางดอง (spirit collections) ไดประมาณ 60 หมายเลข ผลจาก
การวิเคราะหจําแนกพรรณไมทั้งในภาคสนามและหองปฏิบัติการในเบื้องตน
พบวาพรรณไมสกุลหนวยนกงุมในพื้นที่
ศึกษามีจํานวนประมาณ 12 ชนิด ไดแก ฝหมอบ Beilschmiedia roxburghiana Nees, B. elegantissima Kosterm.,
B. glauca S.K. Lee & L.F. Lau สามชนิดนี้ไดตัวอยางครบทั้งดอกและผล สองชนิดที่ไดเฉพาะตัวอยางดอกแตสามารถ
จําแนกไดวาใกลเคียงกับ B. argentea Kosterm., B. brevipes Ridl. และอีกสามชนิดที่ไดเฉพาะตัวอยางผลแตสามารถ
จําแนกไดวาใกลเคียงกับ หนวยนกงุม B. gammieana King ex Hook.f. จันทนดง B. assamica Meisn. และ B. clarkei
Hook.f. นอกจากนี้ยังไมสามารถระบุชนิดไดอีก 4 ชนิด
Taxonomic study of the
Genus Beilschmiedia Nees (Lauraceae) in Thailand
N. Tetsana1 (Graduate Student), K. Chayamarit2 (Thesis Advisor)
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2
The Forest Herbarium, Silvicultural and Botany Division, Botany Subdivision, National Parks Wildlife and
Plants Conservation Department, Chatuchak, Bangkok 10900
1

The taxonomy of Beilschmiedia Nees (Lauraceae) in Thailand has been studied since June 2002.
Species diversity, morphological characteristics, distribution and ecology were studied. Plant
surveying and collecting were conducted in various parts of Thailand, i.e., the north, the northeast, the
west and the south. Vegetation types, including upper and lower montane forest, dry evergreen forest,
and dry deciduous dipterocarp forest, were explored. It is estimated that the study area covers about
80 % of total forest area in Thailand. A total of 60 specimens were collected consisting of both
herbarium specimens and spirit collections. So far, about 12 species in Beilschmiedia have been
recognised, three of which were found with both flowering and fruiting specimens. They are
Beilschmiedia roxburghiana Nees, B. elegantissima Kosterm. and B. glauca S.K. Lee & L.F. Lau. Two
specimens with only flowering branches can be preliminary determined as B. argentea Kosterm. and B.
brevipes Ridl. Three specimens with fruits only can be preliminary determined as B. gammieana King ex
Hook.f., B. assamica Meisn. and B. clarkei Hook.f. Four specimens can not be identified due to the lack of
reproductive organs. More specimens and further study in other areas are needed.
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การสํารวจตลาดคาพรรณไมวงศอบเชย และสมุนไพรไทยที่ใชในธุรกิจสปา
พรหมโชติ ไตรเวช1, นารีรัตน บุญไชย2 และกิ่งแกว บุตนุ3
1
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330, 2ศูนยวจิ ยั ไม
กลายเปนหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฯ, 3คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

พืชสมุนไพรไทยวงศอบเชยที่นิยมในธุรกิจสปา มี 2 สกุล ไดแก อบเชย (Cinnamon) และ การบูร (Camphor)
สวนพืชสมุนไพรวงศอื่นๆ ไดแก ขมิ้น มะขาม ทานาคา ตะไคร ขิง ไพรสด วานหางจระเข แตงกวา มะเขือเทศ ฯลฯ
ราคาการซื้อขายของสมุนไพรในแตละชวงเวลาไมคงที่ ขึ้นอยูกับอุปสงค อุปทาน และคุณสมบัติทางกายภาพของสินคา
วัตถุดิบซื้อขายกันในตลาดสวนใหญมาจากปาธรรมชาติ และจากการนําเขา โดยจะขายใหกับผูรับซื้อทั้งในรูปผลผลิตสด
และการแปรรูป โดยมีตลาดคาพืชสมุนไพรที่สําคัญอยูในกรุงเทพฯ และเมืองใหญที่กระจายอยูตามภูมิภาคอื่นๆ แลว
กระจายไปตามรานขายยาแผนโบราณ รานคาเร และจําหนายใหแกพอคาขายสงตอไป มูลคาผลิตภัณฑจากสมุนไพร
เพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดในขั้นตอนที่ ผลิตภัณฑซึ่งรวบรวมไวในรานคาสง ถูกนําไปพัฒนาและแปรรูป เพื่อจําหนายตอไป
ยังสถานประกอบการธุรกิจสปา สมุนไพรแปรรูปนี้จะอยูในรูปของผลิตภัณฑตางๆ เชน ยา ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
เชน แชมพู สบูเหลว โลชั่น น้ํามันบํารุงผิว หรือผลิตภัณฑอาหารเสริม ซึ่งมีการใหบริการทั้งในสถานที่ประกอบการสปา
และจําหนายตรงสูผูบริโภค โดยสถานประกอบการธุรกิจสปาขนาดใหญสวนมากจะมีรูปแบบการผลิต การแปรรูป และ
การใหบริการเปนเอกลักษณของตนเอง ในขณะที่สถานประกอบการขนาดปานกลางและขนาดเล็ก จะมีการรับวัตถุดิบ
หรือผลผลิตที่แปรรูปมาใหบริการแกลูกคา การตลาดผลิตภัณฑสมุนไพรและพรรณไมวงศอบเชย มีแนวโนมการเติบโต
อยางตอเนื่อง ทั้งในดานการผลิตเพื่อการบริโภค และการนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ยา อาหารเสริมและ
เครื่องดื่ม มีมูลคาทางการตลาดกวา 10,000 ลานบาท ตอป โดยเฉพาะอยางยิ่งในปนี้และปถัดไป เนื่องจากรัฐบาลได
สนับสนุนใหสมุนไพรและธุรกิจสปา เปนผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ และ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs)
A Marketing Survey of Lauraceae and Thai Herbs in the Spa Business
P. Traivate1, N. Boonchai2 and K. Buttanu3
Office of Policy and Strategy, Ministry of Tourism and Sports, Rama I Rd, Pathumvan, Bangkok 10330,
2
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1

A marketing survey of Lauraceae and Thai herbs in the spa business showed that two genera
in the Family Lauraceae, Cinnamon and Camphor, were used. The main herbs from other families
that were used were turmeric, tamarind, tanaka, lemon grass, ginger, cassumunar ginger, aloe vera,
cucumber, and tomato. Herb prices fluctuated depending on the demand and supply of products, the
raw materials, and material quality. Most raw materials, especially Cinnamon, were from forest parks.
Some were imported from other countries in Asia and others from plantations. Most products were
sold to purchasers in Bangkok and metropolises and then to brokers, traders, processors, drugstores,
and sometimes to exporters. An increase in product value was obvious along the processing line to the
dealers. Dealers bought all materials from producers then innovated them in the form of ready
products before being sold to beauty shops and spa enterprises. There were various types of herb
products including cosmetics, such as talc, shampoo, and liquid soap lotion, essential oils, dietary
supplements, etc. These products were sold to spa enterprises and some were directly sold to
customers. Most large spa enterprises have their own unique production and service, whereas medium
and small spa enterprises order materials from traders. The trend in marketing of Lauraceae plant and
Thai herb products is one of consistent growth with their market value being over 10,000 million
baht/year. Furthermore, the government has encouraged the use of Thai herbs in the spa business as
part of the One Tambol One Product (OTOP) and Small and Medium Enterprises (SMEs) programs.
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ซิสเต็มมาติกระดับโมเลกุลของพืชสกุลปาหนันชาง
และสกุลใกลเคียงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
มลิวรรณ นาคขุนทด1 (นักศึกษา), ตอศักดิ์ สีลานันท1 (อาจารยที่ปรึกษา), Richard M.K. Saunders2(อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330, 2 Department of
Ecology & Biodiversity, The University of Hong Kong, Pokfulam Road, Hong Kong

พืชสกุลปาหนันชาง
(Goniothalamus)
จัดเปนสกุลที่สําคัญและใหญที่สุดสกุลหนึ่งของพืชในวงศกระดังงา
(Annonaceae) มีการกระจายพันธุอยูในเขตรอนและกึ่งรอนในทวีปเอเชีย ตั้งแตประเทศอินเดีย พมา ไทย อินโดจีน
มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย จนถึงตอนบนของออสเตรเลีย พืชในสกุลนี้หลายชนิดสามารถใชเปนยาไดในตํารับยา
พื้นบานของไทย เชน สวนรากของกิ่งดอกเดียว (G. macrophyllus) ใชรักษาอาการไขสูงได เปนตน อยางไรก็ตามสาย
วิวัฒนาการและประวัติชีวภูมิศาสตรของพืชกลุมนี้ก็เปนที่ทราบกันนอยมาก ลักษณะสัณฐานวิทยาหลายลักษณะก็ยัง
ไมชัดเจนพอที่จะใชในการสรางสายสัมพันธทางวิวัฒนาการของสมาชิกของพืชในกลุมนี้
อยางไรก็ตามซิสเต็มมาติก
ระดับโมเลกุลก็เปนอีกเครื่องมือหนึ่งที่เพิ่มเขาเพื่อตอบคําถามเหลานี้ เครื่องหมายโมเลกุลเชนดีเอ็นเอจากคลอโรพลาสต
และดีเอ็นเอในนิวเคลียสถูกนํามาใชรวมกับการวิเคราะหเพื่อสรางสายสัมพันธทางวิวัฒนาการ ผลจากการศึกษาทําให
ทราบถึงขอมูลทางซิสเต็มมาติกและขอมูลดีเอ็นเอทั่วไปในความเขาใจถึงวิวัฒนาการของลักษณะสัณฐาน ประวัติการ
วิวัฒนาการ และการพิสูจนความสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุมนี้ ซึ่งขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนในการนําไปปรับปรุง
ใชกับพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจตอไป
Molecular Systematics of the Genus Goniothalamus
and Related Genera in South-East Asia
M. Nakkuntod1 (Graduate Student), T. Seelanan1 (Thesis Advisor), R.M.K. Saunders2 (Thesis Co-advisor)
1
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phyathai Road, Patumwan,
Bangkok 10330, 2 Department of Ecology & Biodiversity, The University of Hong Kong,
Pokfulam Road, Hong Kong

The genus Goniothalamus Hook.f.&Thomson is one of the largest and most important genera of the
Annonaceae. Its members are widespread in tropical and sub tropical Asia: India, Myanmar, Thailand,
Indo-china, Malaysia, Singapore, Indonesia and the northern part of Australia. Many Goniothalamus
species have potential as important unexploited medicinal resources and have been widely utilized in
Thai traditional medicinal practices. For example, roots of G. macrophyllus can cure fever. However,
little is known about the evolution and biogeographic history of this genus. Many morphological
characters of this genus are obscure and reveal little useful data to reconstruct the phylogeny of its
members. Molecular systematics, nonetheless, provide such tools to address the question mentioned.
Chloroplast DNA and nuclear DNA markers will be used in conjunction with phylogenetic analyses to
reconstruct the phylogeny of members of this genus. The results will provide information to
systematists as well as the general public in understanding morphological character evolution, and
evolutionary history, and for identifying relationships among members. This is useful information for
further improvement of economically important species.
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การศึกษาอนุกรมวิธานพืชวงศกระดังงาในผืนปาตะวันตกของประเทศไทย
สมพร คําชมภู (นักศึกษา), อารีย ทองภักดี (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

สํารวจพืชวงศกระดังงาในผืนปาตะวันตกพบพืชจํานวน 17 สกุล 41 ชนิด และคาดวาพันธุพืชที่เก็บรวบรวมได
จากการสํารวจครั้งนี้อาจจะเปนพืชชนิดใหมของโลก 2 ชนิดอยูในสกุล Polyalthia และ Miliusa และยังพบดวยวา
Anomianthus dulcis (นมแมวซอน) ซึ่งเปนพืชชนิดเดียวของสกุล Anomianthus มีดอกที่สวยงาม มีการกระจายพันธุอยู
ทั่วไปในผืนปาตะวันตกของประเทศไทย เมื่อนําพืชที่สํารวจพบมาศึกษาทางอนุกรมวิธานเพื่อดูวิวัฒนาการชาติพันธุ
จะพบวาการใชลักษณะทางสัณฐานวิทยามาวิเคราะหจะสามารถจําแนกพืชวงศกระดังงาไดทั้งระดับสกุล และระดับชนิด
แตเมื่อใชเพียงลักษณะของละอองเรณู หรือลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของผิวใบในการเปรียบเทียบเพื่อ
จําแนกพืชวงศนี้กลับสามารถจําแนกไดเพียงระดับสกุลเทานั้น โดยผลที่ไดเมื่อแยกถึงระดับชนิดจะปรากฎผลไดอะแกรม
เปน polyclade
Taxonomic Study of Annonaceae in the Western Forest of Thailand
S. Khumchompoo (Graduate Student), A. Thongpukdee (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Silpakorn University, Sanamchan Campus, Muang,
Nakorn Pathom 73000

There were 41 species in 17 genera of Annonaceae collected from the Western Forest of Thailand.
Within these annonaceous plants, two new species in the genera Polyalthia and Miliusa are expected.
In addition, Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sincliar (Nom Maew Sorn), a monotypic plant in the genus
Anomianthus with elegant flowers was distributed abundantly throughout the Western Forest.
Phylogenetic analysis on the basis of morphological characters showed good results for classification
at the species level. In contrast, neither palynological characters nor leaf morphological and
anatomical characters could determine clear phylogenetic evolution at that level due to some merging
of polyclades. However, it seems useful to use these criteria for analysis at the superspecific level, i.e.,
for generic or higher categories.
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การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานของ Hoya parasitica complex ในประเทศไทย
มานิต คิดอยู (นักศึกษา), ทวีศักดิ์ บุญเกิด (อาจารยที่ปรึกษา), อบฉันท ไทยทอง (อาจารยที่ปรึกษารวม),
ตอศักดิ์ สีลานันท (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

นมตําเลีย Hoya parasitica เปนไมเลื้อยอิงอาศัย จัดอยูในวงศ Asclepiadaceae ปจจุบันสถานะทางอนุกรมวิธาน
ของพืชชนิดนี้ในประเทศไทยยังไมชัดเจนเนื่องจากมีความแปรผันคอนขางสูงทางสัณฐานวิทยาในขนาด รูปราง สีของใบ
และดอก การศึกษาเบื้องตนจากตัวอยางสดจํานวน 800 ตัวอยาง จาก 59 ประชากรทั่วประเทศ ซึ่งประกอบดวยพืช
ชนิด H. parasitica และพืชชนิดใกลเคียง H. rigida Kerr ผลของการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา กายวิภาคและเรณู
วิทยาเชิงคุณภาพจํานวน 33 ลักษณะ สามารถแบงตัวอยางทั้งหมดออกไดเปน 8 form โดยใชลักษณะที่สําคัญคือรูปราง
ใบ ฐานใบ การเรียงของเสนใบ ลักษณะ indumentum ของใบ รูปรางของกลีบเลี้ยง รูปรางของ corona และ รูปราง
corpuscle ของ pollinia
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, Phyathai
Road,
Patumwan, Bangkok 10330

Hoya parasitica (Roxb.) Wall. ex Wight is a climbing epiphyte belonging to the family
Asclepiadaceae. At present, the taxonomic status of this species in Thailand is still dubious due to its
great variation in size, shape and color of the leaf and flower. Preliminary investigations were carried
out on 800 living specimens, collected from 59 different sites in Thailand. All specimens showed
evident characteristics of the H. parasitica complex, which consists of the two polymorphic species,
i.e. H. parasitica and the related species H. rigida Kerr. Based on 33 qualitative, morphological,
anatomical and palynological characters, the complex can be divided into eight forms. They can be
distinguished by leaf shape, leaf base, venation pattern, leaf indumentum, sepal shape, corona shape
and corpuscle shape.
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อนุกรมวิธานเชิงตัวเลขของเฟรนบางชนิด
ในสกุล Thelypteris Schmidel sensu lato ในประเทศไทย
ปานกมล ศรสุวรรณ (นักศึกษา), ทวีศักดิ์ บุญเกิด (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เฟรนในสกุล Thelypteris Schmidel sensu lato จัดอยูในวงศ Thelypteridaceae นับวาเปนสกุลที่มีขนาดใหญ
สกุลหนึ่งของกลุมพืชที่มีทอลําเลียง ซึ่งมีสมาชิกเกือบ 1,000 ชนิด พบไดในบริเวณเขตรอนและเขตกึ่งรอนของ
ทวีปอเมริกา แอฟริกา เอเชีย และออสเตรเลีย ซึ่งการจัดจําแนกเฟรนสกุลนี้ทั่วโลกยังคงมีความขัดแยงกัน นัก
อนุกรมวิธานบางทานไดจัดใหเฟรนวงศนี้ทั้งหมดรวมอยูในสกุล Thelypteris เพียงสกุลเดียว เชน Smith (1988) แต
ทวาก็ยัง มีนักอนุกรมวิธานทานอื่นที่ไดทําการแยกเฟรนสกุลนี้ออกเปนหลายสกุล เชน Holttum (1981) ในประเทศ
ไทยพบเฟรนสกุลนี้ไดโดยทั่วไปซึ่งมีรายงานไว จํานวน 50 ชนิดและไดถูกจัดไวในสกุลเดียวกันตามการจัดจําแนก
ของ Tagawa and Iwatsuki (1988) แต Boonkerd and Pollawatn (2000) เสนอวาควรแยกเฟรนในสกุล
Thelypteris s.l. นี้จาก 1 สกุลเปน 14 สกุล ดังนั้นจะเห็นไดวาสถานะทางอนุกรมวิธานของเฟรนสกุลนี้ในปจจุบันยังไม
มีความชัดเจน
งานวิจัยในครั้งนี้จึงมีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบขอมูลบางอยางเพิ่มมากขึ้นเพื่อเปนพื้นฐานในการจัด
จําแนกเฟรนในสกุล Thelypteris Schmidel ในประเทศไทย โดยใชเทคนิคอนุกรมวิธานเชิงตัวเลข ซึ่งใชวิธีการ
วิเคราะหการจัดกลุมและการวิเคราะหการจัดจําแนกในการวิเคราะหขอมูลของลักษณะเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของ
เฟรนในสกุล Thelypteris บางชนิดซึ่งเก็บไดจากบริเวณที่พบตามธรรมชาติในประเทศไทย
Numerical taxonomy of some fern species in the
genus Thelypteris Schmidel sensu lato in Thailand
P. Sornsuwan (Graduate Student), T. Boonkerd (Thesis Advisor)
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phayathai Road,
Patumwan, Bangkok 10330

Thelypteris Schmidel sensu lato (Thelypteridaceae) is one of the largest genera of vascular plants,
comprising nearly 1,000 species. These species occur in tropical and subtropical regions of America,
Africa, Asia and Australia. There is some disagreement worldwide on the classification of this genus.
Some authors treat all species as a single genus, for example, Smith (1988), while others segregate
Thelypteris Schmidel into many genera, for example, Holttum (1981). This genus is commonly found
throughout Thailand. Fifty species were reported and treated in a single genus (Tagawa & Iwatsuki,
1988), while Boonkerd & Polawatn (2000) proposed segregation of Thelypteris s. l. into 14 genera. It
can be seen that up to now the taxonomic status of the genus Thelypteris is not clear. This research
aims to explore some additional information as a basis to treat Thelypteris Schmidel in Thailand by
using numerical taxonomic techniques. Cluster analysis as well as discriminant analyses will be used
to analyze a dataset of quantitative and qualitative characters of some Thelypteris taxa collected from
natural habitats in Thailand.
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สายสัมพันธทางวิวัฒนาการของกลวยตานี เครือญาติ
และลูกผสมจากการวิเคราะหลําดับเบสของคลอโรพลาสตดีเอ็นเอ
ศศิวิมล แสวงผล1, ตอศักดิ์ สีลานันท2 และ Hugo Volkaert3
1
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 10400, 2ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330, 3ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 และศูนยพนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช. จ. ปทุมธานี 12120

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสืบหาตนกําเนิดของกลวยปลูก
โดยเฉพาะพันธุที่ยังมีความสับสนในการจัดกลุม
อยูมาก คือกลุมที่มีโครโมโซม 3 ชุดเปน ABB/BBA (หิน ซาบา และน้ําวา) โดยการวิเคราะหสายสัมพันธ
ทางวิวัฒนาการจากขอมูลลําดับเบสคลอโรพลาสตดีเอ็นเอ 4 โลไซ คือ อินทรอนของยีน rpl16 และ ndhA ชิ้นดีเอ็นเอ
ระหวางยีน psaA-ycf3 และระหวางยีน petA-psbJ-psbL-psbF จากการวิเคราะหลําดับเบสของเครื่องหมายโมเลกุลทั้งสี่
พบวามีความแตกตางทั้งที่เปนการแทนที่นิวคลีโอไทดและเปนการแทรกหรือหายไปของชิ้นสวนดีเอ็นเอ
(อินเดล)
การวิเคราะหสายสัมพันธทางวิวัฒนาการทําโดยใชวิธี maximum parsimony และ neighbor-joining โดยมีกลวยใน
section Australimusa คือ M. jackeyi, M. textilis และ Musa ‘Fehi’ 2 สายพันธุเปน outgroup และยังไดเปรียบเทียบ
ผลการวิเคราะหเมื่อกําหนดอินเดลแบบตางๆ ในการวิเคราะหดวย ผลการศึกษาแนะวากลวยตานีที่พบในปาทาง
ภาคเหนือของไทยมีพันธุกรรมแตกตางจากพันธุปลูก และลบลางสมมติฐานเดิมที่กลาววากลวยชนิดนี้ไมไดมีกําเนิดใน
ประเทศไทย ความหลากหลายของคลอโรพลาสตดีเอ็นเอที่พบมีทั้งสิ้น 5 แบบ โดย 2 แบบพบใน M. balbisiana และอีก
3 แบบพบใน M. acuminata สําหรับในกลวยลูกผสม ABB/BBA นั้น ความหลากหลายของคลอโรพลาสตดีเอ็นเอ
ชี้ใหเห็นวาจีโนมของลูกผสมนาจะมาจากบรรบุรุษดานแมตางสายวิวัฒนาการกัน
นอกจากนี้
ยังไดอภิปรายถึง
ความสัมพันธระหวางอัลลีลของคลอโรพลาสตที่พบและขอมูลเกี่ยวกับการปลูกกลวยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยที่ไดจาก
การวิเคราะหขางตนดวย
Phylogenetic relationships of Musa balbisiana, its relatives and hybrids
as inferred from analyses of cpDNA marker sequences
1

S. Swangpol1, T. Seelanan2 and H. Volkaert3
Department of Plant Science, Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok 10400, 2Department of Botany,
Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, 3Center for Agricultural Biotechnology,
Kasetsart University - Kampaengsaen Campus, Nakorn Pathom 73140 and NSTDA-BIOTEC,
Pathumthani 12120

We explored the polymorphisms in chloroplast DNA (cpDNA) noncoding loci to determine the
domestication history of bananas with special emphasis on the Southeast Asian ABB/BBA complex
(‘Hin’/‘Saba’/‘Namwa’). Four cpDNA-marker loci—rpl16 and ndhA introns, psaA-ycf3 spacer, and
petA-psbJ-psbL-psbF spacer—were sequenced. Polymorphisms within each genome included singlenucleotide substitutions and insertion/deletions (indels). The maximum parsimony and neighborjoining methods were employed to estimate the maternal genealogy using four Australimusa bananas,
i.e. M. jackeyi, M. textilis and two Musa ‘Fehi’ cultivars, as outgroup taxa. Results from analyses with
different treatments of indels were compared. Results suggested that (i) the wild M. balbisiana found
in northern Thailand was genetically different from the cultivated one, and (ii) M. balbisiana is in fact
native to Thailand. Five cpDNA haplotypes were recognized: two derived from different M.
balbisiana and three from M. acuminata. Within ABB/BBA triploid hybrids, cpDNA polymorphism
indicated that each hybrid’s genomic constitution may be derived from different maternal lineages.
The relationships among these cpDNA alleles and their information concerning the domestication of
the Southeast Asian ABB/BBA bananas are discussed.
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การศึกษาอนุกรมวิธานของพรรณไมวงศบุก (Araceae) ในอุทยานแหงชาติเขาแหลม
และอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
วัลลภ หมัดโสะ (นักศึกษา), ดวงใจ ศุขเฉลิม (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900

เพื่อศึกษาความหลากหลาย ลักษณะทางอนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา และการใชประโยชนของพันธุไมวงศบุก
จากการสํารวจและเก็บพรรณไมครอบคลุมทุกพื้นที่ที่แตกตางทางนิเวศวิทยา ไดทําการเก็บตัวอยางแหงและดองจํานวน
120 หมายเลข พบ 16 สกุล ซึ่งจําแนกในระดับชนิดได 39 ชนิด ไดแก ใบสามสี (Aglaonema costatum ) วานขันหมาก
(A. simplex ) พรมตีนสูง (A. tenuipes ) เอาะนก (Alocasia acuminata) กระดาดขาว (A. alba) แกวหนามา
(A. denudata) กระดาด (A. macrorrhiza) บอนหิน (A. navicularis) บุก (Amorphophallus amygaloides) บุกจําปา
(A. cicatricifer), บุก (A. curvistylis) บุกแชมเปญ (A. erubescens) บุกหัวยาว (A. longituberosus) บุก
(A. macrorhizus) บุกกาบพริ้ว (A. maxwellii) บุกคางคก (A. paeoniifolius) บุก (A. yunnanensis) ผักหนามยาน
(Amydium medium) วานกานผา (Arisaema album) เผือก (Colocasia esculenta) บอน (C. fallax) คูน (C. gigantea)
บอนเตา (Hapaline benthamiana) โหรา (Homalomena aromatica) บอนจีน (H. occulta) บอนสม (H. lancifolia)
ผักหนาม (Lasia spinosa) ตะเข็บ (Pothos scandens) บอนเปรี้ยว (Remusatia pumila) วานสุบิน (R. vivipapara) พลู
(Rhaphidophora hongkongensis) พลู (R. megaphylla) พลูชาง (R. peepla) บอนหิน (Schismatoglottis mutata)
คอกิ่ว (Scindapsus hederaceus) พลูชาง (S. officinalis) อุตพิด (Typhonium trilobatum) สําหรับ Amorphophallus
curvistylis Hett. มีแนวโนมเปนพืชเฉพาะถิ่น เนื่องจากมีรายงานการพบที่จังหวัดกาญจนบุรีแหงเดียว
Systematic Studies of Araceae in Khao Laem
and Thong Pha Phum National Parks, Kanchanaburi Province
W. Madsoh (Graduate Student), D. Sookchaloem (Thesis Advisor)
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Paholyothin Road,
Chatuchak, Bangkok 10900

Systematic studies of Araceae were carried out in Khao Laem and Thong Pha Phum National Parks.
Species diversity, morphological characteristics, ecology, distributions and utilization were
investigated. Plants from all forest types with different ecological habitats were collected for
identification and preparation of herbarium specimens. Up to now, 120 specimens have been collected
from study areas. Plant specimens were examined and identified to generic level. There were 16
genera: Aglaonema, Alocasia, Amorphophallus, Amydium, Arisaema, Colocasia, Epipremum,
Hapaline, Homalomena, Lasia, Pothos, Remusatia, Rhaphidophora, Schismatoglottis, Scindapsus and
Typhoniu. Plant species named were as follows: Aglaonema costatum, A. simplex, A. tenuipes,
Alocasia acuminata, A. alba, A. denudata, A. macrorrhiza, A. navicularis, Amorphophallus
amygdaloides, A. cicatricifer, A. curvistylis, A. erubescens, A. longituberosus, A. macrorhizus, A.
maxwellii, A. paeoniifolius, A. yunnanensis, Amydium medium, Arisaema album, Colocasia esculenta,
C. fallax, C. gigantea, Hapaline benthamiana, Homalomena aromatica, H. occulta, H. lancifolia,
Lasia spinosa, Pothos scandens, Remusatia pumila, R. vivipapara, Rhaphidophora hongkongensis, R.
megaphylla, R. peepla, Schismatoglottis mutata, Scindapsus hederaceus, S. officinalis, and Typhonium
trilobatum. Amorphophallus curvistylis Hett. May be endemic because records show that this species
occurred only in Kanchanaburi province.
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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

ศึกษาอนุกรมวิธานของพรรณไมสกุล Alocasia (Schott) G. Don และสกุล Colocasia Schott ในประเทศไทย
ดําเนินการโดยการรวบรวมขอมูลจากเอกสารอางอิง ตัวอยางพรรณไมแหง และทําการสํารวจเก็บรวบรวมตัวอยาง
พรรณไมจากแหลงธรรมชาติในภูมิภาคตางๆ 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 พรรณไม
ในสกุล Colocasia พบ 4 ชนิดคือ บอน C. esculenta (L.) Schott, คูน C. gigantea (Blume) Hook. f., C. fallax Schott
และยังไมทราบชนิดที่แนนอน (Colocasia sp.) อีก 1 ชนิด โดยมีเอาะนก Alocasia acuminata Schott และ
Colocasia sp. เปนชนิดที่รายงานการพบใหมในประเทศไทย
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

Systematic studies of the genera Alocasia (Schott) G. Don and Colocasia Schott were conducted by
searching for data from literature. Plant specimens studied were from herbaria as well as from
collections made during surveying. The specimens were collected from several areas and notes on
morphology, habitat, and ecology were taken. All specimens identified by comparison with herbarium
specimens deposited in several herbaria in Thailand have been examined. Eight species of the Genus
Alocasia were found as follows: 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 as follows: C. esculenta
(L.) Schott, C. gigantea (Blume) Hook.f., and C. fallax Schott, and one species of Colocasia is still in
doubt. Alocasia acuminata Schott and Colocasia sp. are new records for Thailand.
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อนุกรมวิธานของพืชสกุลกระวานในประเทศไทย
โดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยา เซลลวิทยา เรณูวิทยา และลายพิมพดเี อ็นเอ
ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา และ วิทยา แกวศรี
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

พืชสกุลกระวาน มีการกระจายพันธุจากเอเชียเขตรอนชื้นถึงออสเตรเลีย ปจจุบันมีประมาณ 150
ชนิดทั่วโลก
ในประเทศไทยไดมีรายงานเกี่ยวกับการสํารวจพืชสกุลกระวาน ครั้งแรกโดย Hunter (2400) ตอมาไดมีการศึกษา
ในแงอนุกรมวิธานโดยนักพฤษศาสตรทานอื่นจนถึงปจจุบัน ซึ่งสันนิษฐานวามีประมาณ 15-20 ชนิดในประเทศไทย
ปจ จุบันการศึ กษาพืชสกุลกระวานในประเทศไทยดานอนุกรมวิธานยังมีรายงานอยูน อยมากเนื่องจากมีตัวอยางที่
สมบูรณในพิพิธภัณฑพืช นอยมาก ทําใหเกิดความสับสนเกี่ยวกับขอมูลในแงของอนุกรมวิธาน งานวิจัยครั้งนี้จึงเริ่มการ
สํารวจและเก็บตัวอยางในภาคสนามทั่วประเทศในป 2546 เพื่อชําระชื่อวิทยาศาสตรประกอบการจัดทําเอกสารพรรณ
พืชของประเทศไทย (Flora of Thailand) ผลการสํารวจที่ผานมาสามารถเก็บตัวอยางไดรวมจํานวน 140
หมายเลข สามารถตรวจระบุชื่อชนิดไดแลวรวม 11 ชนิด และคาดวาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการนาจะมีพืชสกุลกระวาน
ประมาณไมต่ํากวา 25 ชนิดทั่วประเทศไทย สวนงานในหองปฏิบัติการ ไดแก เรณูวิทยา เซลลวิทยา และดีเอ็นเอ ยังอยู
ในขั้นดําเนินการ ซึ่งปญหาหลักในการศึกษาครั้งนี้คือขาดตัวอยางตนแบบเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
Taxonomic Study of the Genus Amomum (Zingiberaceae) in Thailand Using
Morphological, Cytological, Palynological and DNA fingerprinting Evidence
Y. Paisooksantivatana and W. Kaewsri
Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

Amomum Roxb. (Zingiberaceae) is distributed from tropical Asia to Australia. Approximately 150
species have been recorded on a global scale. Hunter, in 1857, made the first report on this genus in
Thailand. Later botanists estimated that 15-20 species were to be found in Thailand. However, there
have been few taxonomic studies on Amomum of Thailand due to very few complete specimens being
deposited in herbaria, resulting in name confusion and identification. The project objectives are to
recollect species so that complete specimens can be had and to revise the genus for the Flora of
Thailand. Field collection started in 2003. A total of 140 specimens were collected and 11 species
were identified. The estimated number of species of Amomum in Thailand is not less than 25.
Cytology, palynology and DNA fingerprinting work are on going. The major obstacle of the project is
the lack of type specimens deposited in Thai herbaria. Traveling funds for checking type specimens in
major European herbaria is absolutely necessary.
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การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุลพริกไทย (Piper L.) ในประเทศไทย
เฉลิมพล สุวรรณภักดี (นักศึกษา), สุมน มาสุธน (อาจารยที่ปรึกษา), ประนอม จันทรโณทัย (อาจารยที่ปรึกษา),
กองกานดา ชยามฤต (อาจารยที่ปรึกษา)
1
2
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร ม.เกษตรศาสตร กรุงเทพฯ, ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ม.ขอนแกน
จ.ขอนแกน, 3หอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช กรุงเทพฯ

พืชสกุลพริกไทย (Piper) จัดอยูในวงศ Piperaceae พบมากในเขตรอนทั่วโลกโดยเฉพาะเขตรอนชื้น มีความ
หลากหลายทางดานชนิดสูง
และยังมีความสับสนในดานชนิดพืชเพราะลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืชสกุลนี้
มีความคลายคลึงกันมาก และลักษณะดอกที่ใชจําแนกชนิดของสกุลนี้มีขนาดเล็กมาก อีกทั้งยังไมเคยมีผูทําการศึกษา
พืชสกุลนี้ในประเทศไทยมากอน ทําใหมีขอมูลทางดาน สัณฐานวิทยา การระบุชนิด ชีววิทยาอื่นๆ นอย และยังไมทราบ
จํานวนชนิดที่แนนอน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองทําการศึกษาวิจัยทางดานสัณฐานวิทยา ชีววิทยาตางๆ ของพืช
ในสกุลนี้เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานที่ใชประโยชนทางดานวิชาการอื่นๆ เชน พฤกษศาสตรประยุกต เคมี วิทยาศาสตร
ชีวภาพ การเกษตร เภสัชศาสตร การแพทย เพื่อประโยชนในการใชทรัพยากรที่มีอยูใหคุมคาและยั่งยืน อีกทั้งยังเปน
แนวทางการอนุรักษตอไปดวย การศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาทางดาน สัณฐานวิทยา จํานวนโครโมโซม เรณูวิทยา
นิเวศวิทยา การกระจายพันธุ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานของการบรรยายลักษณะพืช การจัดทํารูปวิธานเพื่อการจําแนกและ
ระบุชนิดใหไดขอมูลที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง โดยมีวิธีการศึกษา รวบรวมขอมูล เอกสารตางๆ ศึกษาขอมูล
เบื้องตนของพรรณไม สํารวจเก็บตัวอยางตามแนวทางการศึกษาอนุกรมวิธานพืช บรรยายลักษณะพรรณไม ระบุชื่อ
ชนิดของพรรณไมจากเอกสารทางอนุกรมวิธาน จัดทํารูปวิธาน จัดทําตัวอยางพรรณไมแหง ศึกษาลักษณะทางเรณู
วิทยา
จํานวนโครโมโซม
นําตัวอยางที่ไดจากการสํารวจเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑพืชภาควิชาพฤกษศาสตร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พิพิธภัณฑพืชภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแกน หอพรรณไม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช พิพิธภัณฑพืชกรุงเทพฯ กรมวิชาการเกษตร
Taxonomic study of the Genus Piper L. in Thailand
1

C. Suwanphakdee (Graduate Student), S. Masuthon1 (Thesis Advisor), P. Chantaranothai2 (Thesis Co-advisor),
K. Chayamarit (Thesis Co-advisor)3
1
Department of Botany, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok, 2Department of Biology, Faculty of
Science, Khonkaen University, Khonkaen Province, 3Bangkok Forest Herbarium, National Parks, Wildlife and
Plant Conservation Department, Bangkok

The Genus Piper L. is classified in the family Piperaceae and is widely distributed in the pantropics,
mostly in rainforests. This genus has great diversity with about 1,000 species in the world. The plants
are used in traditional medicine and have high economic value as spices and local vegetables. There
are some taxonomic problems within the genus because flowers are very small and there is confusion
regarding scientific names among Piper species. There have never been any studies of the species of
Piper in Thailand and data from morphological, biological and identification studies of species are
even less. Such data could be useful in applied botany, chemistry, biological science, agriculture,
pharmacology, medicine and for sustainable uses for conservation. The purpose of this research is to
investigate morphology, chromosome number, palynology, ecology and distribution and to prepare a
key to species and other useful data for identification. This research has an action plan: first to search
for information on the genus Piper from publications and specimen collections in herbaria; second to
collect specimens from the field for plant taxonomy, prepare descriptions, identify from publications
on plant taxonomy, arrange a key to species and prepare herbarium specimens, and study palynology
and chromosome number; finally to deposit herbarium specimens in the Department of Botany,
Kasetsart University Herbarium, and the Department of Biology, Khonkaen University Herbarium.
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พืชสกุลยอ (Morinda L.) ในประเทศไทย
วิโรจน เกษรบัว (นักศึกษา), ประนอม จันทรโณทัย (อาจารยที่ปรึกษา), อัจฉรา ธรรมถาวร (อาจารยทปี่ รึกษารวม)
ศูนยวจิ ัยอนุกรมวิธานประยุกต ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ. เมือง จ. ขอนแกน 40002

ศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุลยอ (Morinda L.) ในประเทศไทย ตั้งแตสิงหาคม พ.ศ. 2544 - กันยายน พ.ศ. 2546
โดยศึกษาตัวอยางพรรณไมแหงและตัวอยางพรรณไมจากภาคสนาม จากการศึกษาพบพืชสกุลนี้ 13 ชนิด 1 พันธุ
ไดแก M. angustifolia var. angustifolia, M. angustifolia var. scabridula, M. citrifolia, M. cinnamomea, M. coreia,
M. cochinchinensis, M. elliptica, M. longifolia, M. pandurifolia, M. scabrida, M. talmyi, M. tomentosa,
M. umbellata และ M. wallichii ไดรวมชื่อของ M. nana และ M. pumila เปนชื่อพองของ M. talmyi และ M. tomentosa
ตามลําดับ พรอมบรรยายลักษณะอยางละเอียด สรางรูปวิธานระดับชนิด และวาดภาพลายเสน ศึกษากายวิภาคศาสตร
เรณูวิทยา และอนุกรมวิธานเชิงตัวเลขของพืช 9 ชนิด ผลการศึกษาดานกายวิภาคศาสตร พบลักษณะที่นํามาใชในการ
ระบุชนิดไดคือ รูปรางของมัดทอลําเลียง การมีหรือไมมีเยื่อหุมทอลําเลียง ปุมเล็กที่เนื้อเยื่อชั้นผิว และขน ขอมูล
ดานเรณูวิทยา พบวาเรณูเปนเม็ดเดี่ยว สมมาตรแบบรัศมี มีขั้วแบบ isopolar รูปรางในแนวขั้วกลม มีชองเปด
แบบรองซอนทับแบบรู จํานวน 3 ชอง ขนาดของเรณู 30-55 ไมโครเมตร รูปรางของเรณูมี 3 แบบ คือ แบบ oblate
spheroidal, oblate spheroidal-suboblate และ suboblate ความหนาของผนังชั้นนอก 2-5 ไมโครเมตร มีลวดลายผนัง
ชั้นนอกเปนแบบ reticulate ซึ่งขอมูลดานเรณูวิทยาไมสามารถใชในการจําแนกชนิดของพืชสกุลนี้ได ศึกษา
อนุกรมวิธานเชิงตัวเลข ดวยเทคนิคการวิเคราะหปจจัยและการวิเคราะหจัดกลุม โดยใชลักษณะสัณฐานวิทยา 20
ลักษณะ พบวาพืชทั้ง 9 ประชากร มีความแปรปรวนระหวางกลุมและภายในกลุมแตกตางกันไมมากพอ ที่จะนํามาใช
จําแนกชนิดในกลุมพืชที่ศึกษาไดอยางชัดเจน
The genus Morinda L. in Thailand
W. Kasonbua (Graduate Student), P. Chantaranothai (Thesis Advisor), A. Thammathaworn (Thesis Co-advisor)
Applied Taxonomic Research Center, Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University,
Muang, Khon Kaen 40002

A taxonomic study of the genus Morinda L. in Thailand was carried out between August 2001 and
September 2003. Both dried and living specimens were examined. There were 13 species and 2
varieties, i.e. M. angustifolia var. angustifolia, M. angustifolia var. scabridula, M. citrifolia, M.
cinnamomea, M. coreia, M. cochinchinensis, M. elliptica, M. longifolia, M. pandurifolia, M. scabrida,
M. talmyi, M. tomentosa, M. umbellata and M. wallichii. M. nana and M. pumila are reduced to
synonymy with M. talmyi and M. tomentosa, respectively. Descriptions, a key to species and
illustrations are provided. Nine species were studied by means of anatomical, palynological and
numerical methods. The anatomical studies showed that the shape of the vascular bundle, the presence
or absence of bundle sheath, papillae and hair provide distinct characters for identification. The pollen
is monadal, radially symmetrical, isopolar, tricolporate and has a global shape in polar view. Grain
sizes range from 30-55 µm. The pollen is oblate spheroidal, oblate spheroidal-suboblate and suboblate.
The exine is reticulate and 2-5 µm thick. The palynological information obtained showed that these
characters are not useful for the identification of Morinda species. Morphometric studies using factor
and discriminant analyses of 20 morphological characters determined that the variation within and
between 9 populations of Morinda was not sufficient to distinguish these species.

รวมเลมบทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ : การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 8
14-17 ตุลาคม 2547 โรงแรมไดมอนดพลาซา จ. สุราษฎรธานี

33

พืชเผา Vernonieae (Asteraceae) ในประเทศไทย.
สุคนธทิพย บุญวงค (นักศึกษา), ประนอม จันทรโณทัย (อาจารยที่ปรึกษา), อัจฉรา ธรรมถาวร (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ศูนยวจิ ัยอนุกรมวิธานประยุกต ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ. เมือง จ. ขอนแกน 40002

ศึกษาอนุกรมวิธานพืชเผา Vernonieae ในประเทศไทย ตั้งแตเดือนตุลาคม 2544 ถึงตุลาคม 2546 โดยศึกษาตัวอยาง
พรรณไมแหง และตัวอยางพรรณไมภาคสนาม สรางรูปวิธานระดับสกุล ระดับชนิด และระดับพันธุ ตามลําดับ ศึกษาเรณู
ดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสงและกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราดโดยเตรียมเรณูดวยวิธีอะซิโตไลซิสและอัล
คาไลด และกายวิภาคศาสตรของใบโดยวิธีการลอกผิวและตัดแผนใบตามขวางดวยกรรมวิธีพาราฟน จากการศึกษา พบ
พืช 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. เรณูของพืชที่ศึกษาจํานวน 28 แทกซา เปนเม็ดเดี่ยว
รูปรางแบบ subspheroidal มีชองเปดแบบ triporate, tricolporate, hexaporate และเปนเรณูขนาดกลาง สามารถ
จําแนกเรณูไดเปน 2 กลุมโดยอาศัยลักษณะผิวเรณู คือ เรณูแบบ echinate และ lophate สวนขอมูลดานกายวิภาค
ศาสตรของใบไมสามารถนํามาใชในการจําแนกพืชสกุล Camchaya และ Iodocephalus ออกจากกันไดอยางชัดเจน
The Tribe Vernonieae (Asteraceae) in Thailand
S. Bunwong (Graduate Student), P. Chantaranothai (Thesis Advisor), A. Thammathaworn (Thesis Co-advisor)
Applied Taxonomic Research Center, Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University,
Muang District, 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, species and varieties were constructed. Pollen of 28
taxa (representing five of six genera) was investigated by light and scanning electron microscopy with
acetolysis and alkalide techniques. Leaf anatomical study was conducted by peeling and paraffin
methods. 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. Pollen of the tribe is subspheroidal,
triporate, tricolporate or hexaporate and of medium size. Two broad pollen types could be
distinguished based on exine sculpturing: echinate and lophate. It was determined that leaf anatomical
data cannot be used to separate the genera, Camchaya and Iodocephalus.

34

รวมเลมบทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ : การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 8
14-17 ตุลาคม 2547 โรงแรมไดมอนดพลาซา จ. สุราษฎรธานี

อนุกรมวิธานพืชเผายอย Justiciinae (Acanthaceae)
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
มลฤดี สารวิจิตร (นักศึกษา), ประนอม จันทรโณทัย (อาจารยที่ปรึกษา), อัจฉรา ธรรมถาวร (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ศูนยวจิ ัยอนุกรมวิธานประยุกต ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ. ขอนแกน 40002

ศึกษาอนุกรมวิธานพืชเผายอย Justiciinae ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตั้งแตตุลาคม พ.ศ. 2545 กันยายน พ.ศ. 2546 โดยออกสํารวจเก็บตัวอยาง และศึกษาตัวอยางพรรณไมแหง พบพืชในเผายอยนี้ 3 สกุล 18 ชนิด
ไดแก Justicia adhatoda, J. betonica, J. cochinchinensis, J. diffusa, J. gendarussa, J. kampotiana,
J. procumbens, J. quadrifaria, J. remotifolia, J. stolonifera, J. ventricosa, J. sp.1, J. sp.2, J. sp.3,
J. sp.4, Rhinacanthus nasutus, Rungia pectinata และ R. sp.1 สรางรูปวิธานระบุสกุลและชนิด และบรรยาย

ลักษณะพืชอยางละเอียด นําเรณูของพืช 15 ชนิด ซึ่งผานกรรมวิธีอะซิโตไลซีสมาศึกษาดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสง
และกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด พบวา เรณูเปนเม็ดเดี่ยว รูปรางแบบ euprolate มีชองเปดแบบ
bicolporate หรือ tricolporate และเปนเรณูขนาดกลาง หรือขนาดใหญ ลักษณะผิวเรณูเปนแบบ foveolate
The Subtribe Justiciinae in Northeastern Thailand
M. Sarawichitr (Graduate Student), P. Chantaranothai (Thesis Advisor), A. Thamathaworn (Thesis Co-advisor)
Applied Taxonomic Research Center, Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang
District, Khon Kaen 40002

A taxonomic study of the subtribe Justiciinae in northeastern Thailand was conducted between
October 2002 and September 2003. Plant specimens were collected and studied. So far, three genera
and 18 species have been recorded: Justicia adhatoda, J. betonica, J. cochinchinensis, J. diffusa, J.
gendarussa, J. kampotiana, J. procumbens, J. quadrifaria, J. remotifolia, J. stolonifera, J. ventricosa,
J. sp.1, J. sp.2, J. sp.3, J. sp.4, Rhinacanthus nasutus, Rungia pectinata and R. sp.1. Keys to genera
and species and descriptions are provided. Acetolysed pollen of 15 species was investigated by using
both light microscopy and scanning electron microscopy. Pollen of this subtribe is monadal, euprolate,
bicolporate or tricolporate, of medium or large size with foveolate sculpturing.
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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 ตั้งแตมกราคม 2546 - มิถุนายน 2547 โดยศึกษาจากตัวอยางพรรณไมแหง และ
ตัวอยางพรรณไมภาคสนาม สรางรูปวิธานระดับชนิด และระดับพันธุ ตามลําดับ จากการศึกษาพบพืช 16 ชนิด
20 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. nervosa
Craib, P. naucleiflora R.Br. ex G.Don, P. peninsularis Bremek., P. petiolaris Craib, P. pitardii Bremek., P.
pusilliflora Bremek., P. siamica Bremek., P. sylvatica Blume, P. tomentosa Roxb. ex Sm., P. tomentosa var.
glabrescens Kurz, P. tomentosa var. roxburghii Kurz และ P. wallichiana Steud.
The Genus Pavetta L. in Thailand
J. Thangthong (Graduate Student), P. Chantaranothai (Thesis Avisor)
Applied Taxonomic Research Center, Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang
District, Khon Kaen 40002

The plant genus Pavetta L. in Thailand was investigated between January 2003 and June 2004. Both
dried and living specimens were examined. Keys to species and varieties were constructed. Sixteen
species and 20 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. nervosa Craib, P. naucleiflora R. Br. ex G. Don,
P. peninsularis Bremek., P. petiolaris Craib, P. pitardii Bremek., P. pusilliflora Bremek., P. siamica
Bremek., P. sylvatica Blume, P. tomentosa Roxb. ex Sm., P. tomentosa var. glabrescens Kurz, P.
tomentosa var. roxburghii Kurz and P. wallichiana Steud.
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พืชเผา Satureineae (Lamiaceae) ในประเทศไทย
ภานุพงษ พงษชีวิน (นักศึกษา), ประนอม จันทรโณทัย (อาจารยทปี่ รึกษา), อัจฉรา ธรรมถาวร (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ศูนยวจิ ัยอนุกรมวิธานประยุกต ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

ศึกษาพืชเผา Satureineae ในประเทศไทย ตั้งแตมกราคม 2546 - มกราคม 2547 โดยศึกษาจากตัวอยางพรรณไมแหง
และตัวอยางพรรณไมจากภาคสนาม สรางรูปวิธานระดับสกุล และระดับชนิด ตามลําดับ จากการศึกษาพืชพืช 7 สกุล
36 ชนิด ไดแก Calamintha clinopodium Benth., Colebrookea oppositifolia Sm., Elsholtzia blanda Benth.,
E. communis (Collett et Hemsl.) Diels., E. kachinensis Prain, E. penduliflora W.W.Sm., E. pilosa Benth.,
E. polystachya Benth., E. winitiana Craib, Mentha arvensis L., M. cordifolia Opiz ex Fresen, M. piperita L.,
M. pulegium L., M. spicata L, Mosla dianthera (Buch.-Ham. ex Roxb.) Maxim., Perrilla frutescens (L.) Brittoa,
Pogostemon auricularius (L.) Hassk., P. brachystachyus Benth., P. cablin (Blanco) Benth., P. crusiatus
(Benth.) Kuntze, P. glaber Benth., P. glabratus Chermsir. ex Press, P. globulosus (Doan) W.Chuakul, P. helferi
(Hook.f.) Press, P. heyneanus Benth., P. hispidus (Benth.) Prain, P. koehneanus Muschl., P. macgregori
W.W.Sm., P. menthoides Blume, P. myosuroides (Benth.) Kuntze, P. paniculatus (Willd.) Benth.,
P. pentagonus (C.B.Clarke ex Hook.f.) Kuntze, P. plectranthoides Desf., P. purpurascens Dalz., P. stellatus
(Lour.) Kuntze และ P. trinervis Chermsir. ex Press
The tribe Satureineae (Lamiaceae) in Thailand
B. Bongcheewin (Graduate Student), P. Chantaranothai (Thesis Advisor),
A. Thammathaworn (Thesis Co-advisor)
Applied Taxonomic Research Center, Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang
District, Khon Kaen 40002

The plant tribe Satureineae in Thailand was studied between January 2003 and January 2004. Both dried and
living specimens were examined. Keys to genera and species were constructed. Seven genera and 36
species of the tribe were enumerated. They were Calamintha clinopodium Benth., Colebrookea oppositifolia
Sm., Elsholtzia blanda Benth., E. communis (Collett et Hemsl.) Diels., E. kachinensis Prain, E. penduliflora
W.W.Sm., E. pilosa Benth., E. polystachya Benth., E. winitiana Craib, Mentha arvensis L., M. cordifolia Opiz ex
Fresen, M. piperita L., M. pulegium L., M. spicata L, Mosla dianthera (Buch.-Ham. ex Roxb.) Maxim., Perrilla
frutescens (L.) Brittoa, Pogostemon auricularius (L.) Hassk., P. brachystachyus Benth., P.
cablin (Blanco) Benth., P. crusiatus (Benth.) Kuntze, P. glaber Benth., P. glabratus Chermsir. ex Press, P.
globulosus (Doan) W.Chuakul, P. helferi (Hook.f.) Press, P. heyneanus Benth., P. hispidus (Benth.) Prain, P.
koehneanus Muschl., P. macgregori W.W.Sm., P. menthoides Blume, P. myosuroides (Benth.) Kuntze, P.
paniculatus (Willd.) Benth., P. pentagonus (C.B.Clarke ex Hook.f.) Kuntze, P. plectranthoides Desf., P.
purpurascens Dalz., P. stellatus (Lour.) Kuntze and P. trinervis Chermsir. ex Press.
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การศึกษาความหลากชนิดของไมสกุลไทร
ในเขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา–บาลา จังหวัดยะลา และนราธิวาส
ภานุมาศ จันทรสวุ รรณ1 และศิริพร ทองอารีย2
1
กองวิจัยธรรมชาติวิทยา องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ เทคโนธานี คลองหา คลองหลวง ปทุมธานี 12120, 2สถานีวิจัย
สัตวปา ฮาลา–บาลา ตู ปณ. 3 ปท. แวง นราธิวาส 96160

เปาหมายหลักของการศึกษาดานความหลากชนิดของไมสกุลไทรในเขตรักษาพันธุสัตวปา ฮาลา–บาลา เพื่อทราบถึง
จํานวนชนิด ประโยชน และชวงเวลาการออกผลของไมสกุลไทร โดยการสํารวจและเก็บตัวอยางในสวนปาบาลาและ
พื้นที่บริเวณใกลเคียงจํานวน 5 แนวสํารวจ ระยะทางแนวละ 10 ก.ม. สํารวจและเก็บตัวอยางตามเสนทางที่กําหนดไว
เดือนละ 1 ครั้ง จําแนกชนิดไทรโดยตรวจเทียบกับผลงานของ Corner (1959,1965) King (1969) Ridley (1924) และ
ตรวจเทียบกับตัวอยางในหอพรรณไมตางๆ จากการดําเนินการศึกษาเก็บขอมูลเปนระยะเวลา 12 เดือน พบมีไมสกุล
ไทร 60 ชนิด แยกเปน 4 สกุลยอย Urostigma (Gasp.) Miq. 24 ชนิด Pharmacosycea Miq. 3 ชนิด Sycomorus
(Gasp.) Miq. 1 ชนิด และ Ficus 32 ชนิด เปนชนิดใหมของประเทศไทย (new record) 7 ชนิด มีสัตวปากินผลไม
สกุลไทรเปนอาหาร 52 ชนิด เปนเลี้ยงลูกดวยนม 20 ชนิด นก 32 ชนิด และมนุษยนําไมสกุลไทร 5 ชนิด มาใช
ประโยชนในรูปอาหารและเปนยาสมุนไพร
Species Diversity of Ficus L. in Hala-Bala Wildlife
Sanctuary, Yala and Narathiwat Provinces
1

Bh. Chantarasuwan1 and S. Thong-aree2
Natural Research Division, National Science Museum,Technopolis, Klong 5, Klong Laung, Pathum Tani,12120,
2
Hala-Bala Wildlife Research Station, P.O. Box 3, Weang, Narathiwat, 96160

The species diversity of fig (Ficus) species in Hala–Bala Wildlife Sanctuary was thoroughly studied
with the aims to reveal native species richness, local utilization by both wildlife and humans, and
natural phenology. Five transect lines were set up in Bala forest and its neighbouring areas, each
extending to 10 km long. Monthly survey works were conducted to collect data and specimens.
Specific identification followed largely the monumental works of Corner (1959, 1965), King (1969)
and Ridley (1924) and collected materials were also compared with labelled materials in many
herbaria. As seen from the 12 month survey results, as much as 60 Ficus species were found. They
were divided into 4 subgenera: Urostigma (Gasp.) Miq. with 24 species; Pharmcosycea Miq. with 3
species; Sycomorus (Gasp.) Miq. with only one species; and Ficus with 32 species. Seven species
were found to be new records for Thailand. Of 52 wildlife species that came to utilize the native figs
as staple food, 32 were frugivorous birds and 20 were mammals. Concerning human uses, 5 fig
species were found to have beneficial roles to local natives as food and medicinal herbs.
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เรณูวทิ ยาและกายวิภาคศาสตรของพืชวงศชมพูในประเทศไทย
ชอทิพย กัณฑโชติ (นักศึกษา), ประนอม จันทรโณทัย (อาจารยที่ปรึกษา), อัจฉรา ธรรมถาวร (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ศูนยวจิ ัยอนุกรมวิธานประยุกต ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ. เมือง จ. ขอนแกน 40002

ศึกษาเรณูและกายวิภาคศาสตรของพืชวงศชมพูในประเทศไทยโดยศึกษาเรณูวิทยาจํานวน 12 สกุล 40 แทกซา
ดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสงและกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด เรณูมีขนาดเล็กถึงขนาดเล็กมาก รูปราง
แบบ euoblate, suboblate พบนอยที่มีลักษณะเปน peroblate หรือ spheroidal มีชองเปดแบบ 3 (-4) colporate หรือ 3
porate ลวดลายบนผนังชั้นนอกแบบยนละเอียด แบบเปนตุม หรือ แบบผิวเกลี้ยง ซึ่งสามารถจําแนกพืชที่ศึกษาจาก
ลักษณะการเชื่อมหรือไมเชื่อมกันของชองเปดได 3 แบบ คือ แบบที่ 1 syncolpate แบบที่ 2 parasyncolpate และ
แบบที่ 3 brevicolpate หรือ longicolpate โดยพบวาลักษณะเรณูไมสามารถใชระบุชนิดของพืชได และศึกษาลักษณะ
ทางกายวิภาคศาสตรแผนใบและกานใบ จํานวน 12 สกุล 28 แทกซา จากการลอกผิวและตัดตามขวาง ลักษณะที่ใชใน
การระบุชนิดพืชที่ศึกษา ไดแก ความเหมือนหรือความตางของแผนใบทั้งสองดาน รูปรางของเสนกลางใบ ขอบใบ และ
กานใบ การมีหรือไมมีไทรโคมและเนื้อเยื่อชั้นรองจากผิว ชนิดของปากใบ ผนังของเซลลในเนื้อเยื่อชั้นผิวจากการ
ลอกผิว จํานวนชั้นของเซลลสปองจี การมีหรือไมมีเยื่อหุมมัดทอลําเลียงเจริญตอไปจนถึงเนื้อเยื่อชั้นผิว รูปรางและ
จํานวนของมัดทอลําเลียงที่เสนกลางใบและกานใบ การมีหรือไมมีเซลลสเกลอรีด การมีสารสะสมที่ติดสี และชนิดของ
ผลึกที่สะสม
Palynological and Anatomical Studies of the Family Myrtaceae in Thailand
C. Kantachote (Graduate Student), P. Chantaranothai (Thesis Advisor), A. Thammathaworn (Thesis Co-advisor)
Applied Taxonomic Research Center, Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang
District, Khon Kaen 40002

Palynological and anatomical studies of the family Myrtaceae in Thailand were conducted to
determine their taxonomic significance. The pollen morphology of 40 taxa belonging to 12 genera was
studied using light and scanning electron microscopy. The pollen is typically of small to very small
size, euoblate, suboblate, rarely peroblate and spheroidal, 3(-4) colporate or 3 porate. Sculpturing is
basically rugulate and verrucate, rarely smooth. Three basic pollen types are recognized: Type 1
syncolpate, Type 2 parasyncolpate and Type 3 brevicolpate or longicolpate. The pollen grain features
do not provide good taxonomic evidence for species identification. Twenty-eight taxa in 12 genera
were investigated using epidermal peels and transverse sections of leaves and petioles. An analysis of
the anatomical information obtained showed that the isolateral or dorsiventral leaf, midrib, margin and
petiole shape, presence or absence of trichome and hypodermis, stomatal types, epidermal cell wall,
number of spongy layers, presence or absence of bundle sheath extension, shape and number of
vascular bundles at the midrib and petiole, presence or absence of sclereids at the midrib and petiole,
idioblast and crystal types are characters that could be a very useful complement to characters
currently used for the identification of Myrtaceous species.
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กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของพืชเผา Scleriae (Cyperaceae) ในประเทศไทย
สถาพร บริบูรณวฒ
ั น (นักศึกษา), อัจฉรา ธรรมถาวร (อาจารยที่ปรึกษา), ประนอม จันทรโณทัย (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอนแกน 40002

ศึกษากายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของพืชเผา Scleriae ในประเทศไทย จํานวน 18 ชนิด ไดแก Diplacrum
reticulatum R.Br. Scleria benthamii C.B. Clarke S. biflora subsp. biflora Roxb. S. ciliaris Nees S. corymbosa
Roxb.S. kerrii Turrill S. levis Retz. S. lithosperma (L.) Swartz S. mikawana Makino S. neesii Kunth S. oblata
S.T. Blake S. poaefirmis Retz. S. purpurascens Steud. S. rugosa R.Br. S. scrobiculata Nees & mey. Ex Nees
S. sumatrensis Retz. S. terrestris (L.) Fassett S. tonkinensis C.B. Clarke โดยการตัดตามขวางแผนใบและ
ใบประดับดวยกรรมวิธีพาราฟน พบวาลักษณะทางกายวิภาคศาสตรของใบและใบประดับที่นํามาใชในการจําแนกพืช
ที่ศึกษาครั้งนี้ไดแก การมีหรือไมมีไทรโคม บริเวณที่พบปากใบ การมีหรือไมมีเนื้อเยื่อชั้นรองจากผิว สารสะสมในเยื่อ
หุมมัดทอลําเลียง การเรียงตัวของกลุมเซลลเสนใยที่อยูเหนือมัดทอลําเลียงที่เสนกลางใบบริเวณใตเซลลยนต และการมี
หรือไมมีโพรงอากาศ.
Comparative Anatomy of the 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 leaf anatomy of the Tribe Scleriae in Thailand, including Diplacrum reticulatum
R.Br., Scleria benthamii C.B. Clarke, S. biflora subsp. biflora Roxb., S. ciliaris Nees, S. kerrii Turrill,
S. levis Retz., S. lithosperma (L.) Swartz, S. mikawana Makino, S. neesii Kunth, S. oblata S.T. Blake,
S. poaefirmis Retz., S. purpurascens Steud., S. rugosa R.Br., S. scrobiculata Nees & Mey. Ex Nees, S.
sumatrensis Retz., S. terrestris (L.) Fassett and S. tonkinensis C.B. Clarke, was investigated by
transverse section of leaves and bracts using the paraffin method. The investigated species could be
distinguished on the basis of presence or absence of trichomes, the distribution of stomata, presence or
absence of a hypodermis, inclusions in the bundle sheath, the characters of fibre underlying bulliform
cells on the midrib and the presence or absence of air cavities in the mesophyll of organs.
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การศึกษาสัณฐานวิทยา และกายวิภาคศาสตร
ของพืชสกุล Aristida L. (Poaceae) ในประเทศไทย
วรรณวิภา ไชยสงคราม (นักศึกษา), ประนอม จันทรโณทัย (อาจารยที่ปรึกษา), อัจฉรา ธรรมถาวร (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ศูนยวจิ ัยอนุกรมวิธานประยุกต, ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ. เมือง จ. ขอนแกน 40002

ศึกษาอนุกรมวิธานพืชสกุล Aristida L. (Poaceae) ในประเทศไทย โดยศึกษาจากตัวอยางพรรณไมแหงและตัวอยาง
พรรณไมในภาคสนาม สรางรูปวิธานระดับชนิด และศึกษากายวิภาคศาสตรของใบ ลําตน และราก โดยวิธีการลอกผิว
และตัดตามขวางดวยกรรมวิธีพาราฟน จากการศึกษาพบพืช 5 ชนิด ไดแก A. adscensionis, A. balansae,
A. chinensis, A. culionensis และ A. cumingiana ลักษณะกายวิภาคศาสตรของใบที่สามารถนํามาใชในการระบุชนิด
พืชที่ศึกษา ไดแก จํานวนชั้นของเยื่อหุมทอลําเลียง รูปรางของเซลลขางเซลลคุม รูปรางการเรียงตัวของเซลลยนต
และการสะสมคลอโรพลาสตในเซลลเยื่อหุมทอลําเลียง ลักษณะกายวิภาคศาสตรของลําตน ที่สามารถนําใชในการระบุ
ชนิดพืชที่ศึกษา ไดแก การมีขนขนาดเล็ก จํานวนเซลลของขนขนาดเล็ก รูปรางของลําตนในภาคตัดขวางและ
การเรียงตัวของมัดทอลําเลียง และลักษณะกายวิภาคศาสตรของราก สามารถจําแนกพืชที่ศึกษาออกเปน 2 กลุม
โดยอาศัยลักษณะการพอกหนาที่ผนังเซลลของเซลลในเนื้อเยื่อชั้นในสุดของคอรเท็กซ คือ ไมมีการพอกหนาที่ผนังเซลล
ของเซลลในเนื้อเยื่อชั้นในสุดของคอรเท็กซ และมีการพอกหนาที่ผนังเซลลของเซลลในเนื้อเยื่อชั้นในสุดของคอรเท็กซ
Morphological and Anatomical Studies
of the Genus Aristida L. (Poaceae) in Thailand
W. Chaisongkram (Graduate Student), P. Chantaranothai (Thesis Advisor),
A. Thammataworn (Thesis Co-advisor)
Applied Taxonomic Research Center, Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University,
Muang District, Khon Kaen 40002

The genus Aristida L. (Poaceae) in Thailand was investigated. Dried and living specimens were
examined. A key to species was constructed. The anatomy of leaves, culms and roots were
investigated by peeling and paraffin methods. Five species were found: A. adscensionis, A. balansae,
A. chinensis, A. culionensis and A. cumingiana. The anatomical characters of the leaf are useful for
species identification and include the number of bundle sheaths, the shape of subsidiary cells, the
shape nd arrangement of bulliform cells and the presence of chloroplasts in bundle sheath cells.
Investigation of culm anatomy shows that the presence of micro-hairs, the number of cells in a microhair, the shape in transverse section, and the arrangement of vascular bundles are useful characters for
identifying species. Root anatomical characters can be used to divide the genus into two groups based
on the presence or absence of thickened walls of cells in the endodermis.
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การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
พืชสกุลกระชาย (วงศขิง) ในประเทศไทย โดยใชยนี matK
จิรนันท เตชะประสาน1, ฉัตรชัย งามเรียบสกุล2, ทยา เจนจิตติกุล3, สุดสงวน ชูสกลธนะชัย1
1
ศูนยพันธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 113 ถ. พหลโยธินต. คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120, 2 สํานัก
วิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160, 3 ภาควิชาพฤกษศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400

พืชสกุลกระชาย (Boesenbergia) เปนกลุมพืชในวงศขิง (Zingiberaceae) ที่มีปญหาในการจัดจําแนกและระบุชนิด
เนื่องจากมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาใกลเคียงกันมากหรือบางชนิดมีความหลากหลายทางสัณฐานวิทยา การใชลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาเพียงอยางเดียวอาจทําใหเกิดความลาชาและผิดพลาดในการจัดจําแนกและระบุชนิดได งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงคที่จะใชเทคนิคทางดานโมเลกุลเพื่อชวยในการจัดทําอนุกรมวิธานพืชสกุลกระชาย 19 ชนิด (ประมาณ 23
ตัวอยาง) ที่พบในประเทศไทย โดยการศึกษาหาลําดับเบสดีเอ็นเอของยีน matK ในคลอโรพลาสต เนื่องจากเปนยีนที่มี
อัตราวิวั ฒนาการที่เหมาะสมในการศึกษาอนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของพืชระหวางชนิดและภายในชนิดเดียวกัน
ในขณะนี้คณะผูวิจัยสามารถรวบรวมใบพืชสกุลกระชายและสกัดดีเอ็นเอไดแลวทั้งสิ้น 14 ชนิด (18 ตัวอยาง) ไดเพิ่ม
ปริมาณและหาลําดับเบสดีเอ็นเอของยีน matK โดยใชไพรเมอรที่ออกแบบใหม 2 สาย และสามารถหาลําดับเบสดีเอ็นเอ
ของยีน matK ไดแลวประมาณ 500 คูเบสจากปลายดาน 5′ ของยีน matK ลําดับเบสดีเอ็นเอที่ไดจากงานวิจัยนี้จะเปน
ขอมูลระดับโมเลกุลที่จําเพาะของพืชสกุลกระชายแตละชนิด ซึ่งสามารถใชในการจัดจําแนกและระบุชนิด รวมทั้งเปน
ขอมูลพื้นฐานในการศึกษาสายสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของพืชในสกุลนี้ตอไป
Studies of Genetic Variations of BOESENBERGIA Species
in Thailand using MATK gene sequences
Jiranan Techaprasan1, Chatchai Ngamriabsakul2, Thaya Jenjittikul3, and Sudsanguan Chusacultanachai1
1
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), 113 Thailand Science Park,
Paholyothin, 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

Boesenbergia is one of the systematically problematic genera in Zingiberaceae. Approximately 80
species of Boesenbergia are found throughout the world, of which about 20 species occur in Thailand.
Using only morphological characters is not sufficient to identify and classify plants at species and
varietal levels. Recently, molecular data such as chloroplast DNA sequences of matK gene coding for
maturase with a generally high rate of nucleotide substitution can provide valuable data for addressing
systematic and evolutionary questions. This study aims to generate and analyze matK sequences of
23 Boesenbergia taxa in Thailand and use them as fundamental genetic information in further
phylogenetic studies of the Boesenbergia species. To date, 18 Boesenbergia taxa were collected.
Genomic DNA extractions of these samples were performed using a modified CTAB method. A pair
of PCR primers has been newly designed to amplify and sequence the matK gene. Approximately 500
base pairs at 5′end of matK were sequenced. This work should provide molecular information useful
for classification and identification of Boesenbergia taxa in Thailand.
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ความหลากหลายของชนิดพันธุไมปาเชิงปริมาณ
ในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน
สุนทร คํายอง, ดนัย แสนจันทอง และทนงศักดิ์ ปะระไทย
ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ. เมือง เชียงใหม 50200

ศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุไมปาเชิงปริมาณในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอนเปนระยะเวลา 1 ป
(กันยายน 2545 – สิงหาคม 2546) วางแปลงสุมตัวอยางขนาด 40 เมตร X 40 เมตร ในสังคมพืชปาไม 6 ชนิดคือ
ปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรังผสมปาเบญจพรรณ ปาสนผสมปาเต็งรัง ปาสนผสมปาดิบเขาและปาดิบเขา
จํานวน 15, 15, 25, 25, 12 และ 12 แปลง ตามลําดับ โดยวิธี Stratified random sampling รวมทั้งหมด 104 แปลง
สํารวจพบพันธุไมทั้งหมด 269 ชนิด (179 สกุล, 71 วงศ) อยูในปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรังผสมปาเบญจพรรณ
ปาสนผสมปาเต็งรัง ปาสนผสมปาดิบเขาและปาดิบเขา จํานวน 90, 108, 128, 63, 85 และ 182 ชนิดตามลําดับ มีพันธุ
ไมหลายชนิดที่สามารถขึ้นไดในสังคมพืชสองชนิดหรือมากกวา ปจจัยสําคัญที่ทําใหความหลากหลายของชนิดพันธุไม
ผันแปรไปตามพื้นที่ ไดแก สภาพภูมิประเทศ ความสูงจากระดับน้ําทะเล หินตนกําเนิดดิน ความชื้น ลักษณะดิน ไฟปา
เปนตนลักษณะของดินจะผันแปรไปตามสังคมพืช ซึ่งปริมาณการรวงหลนและทับถมของซากใบไม การเกิดไฟปาและ
หินตนกําเนิดดินเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอคุณสมบัติตางๆ ของดิน โดยพบวาดินในปาดิบเขามีระดับความอุดม
สมบูรณมากที่สุด รองลงมาคือ ดินในปาเบญจพรรณ ปาเต็งรังผสมปาเบญจพรรณ ปาสนผสมปาดิบเขา ปาเต็งรังและ
ปาสนผสมปาเต็งรัง ตามลําดับ
Quantitative Floral Diversity of Forests
in Pang Ma Pha District, Mae Hong Son Province
S. Khamyong, D. Seanchanthong and T. Parathai
Department of Soil Science and Conservation, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University,
Muang, Chiang Mai 50200

The quatitative flora diversity of various forest communities in Pang Ma Pha District, Mae Hong Son
Province, was studied for one year from September 2002 – August 2003. A total of 104 sample plots
of 40 X 40 m were used for vegetation surveys in six forest communities: dry dipterocarp forest,
mixed deciduous forest, dry dipterocarp-mixed deciduous forest, pine-dry dipterocarp forest, pinelower montane forest and lower montane forest. The number of sample plots in each of these forest
communities were 15, 15, 25, 25, 12 and 12 plots, respectively. A stratified random sampling design
was used. Four forest types, including dry dipterocarp forest (DDF), mixed deciduous forest (MDF),
pine forest (PF) and lower montane forest (LMF), were able to be distinguished. The pine forest was
divided into P-DDF and P-LMF. An ecotone was observed particularly from DDF-MDF. The total
number of tree species in these forest communities were 269 species (179 genera and 71 families):
DDF 90; MDF 108; DDF-MDF 128; P-DDF 63; P-LMF 85; and LMF 182. Many species existed in
two or more forest communities. The important factors that influenced their spatial distribution were
topographic condition, altitude, parent material, climate, soil characteristics, and forest fire. Soil
characteristics varied with the different forest communities. The amount of litter fall, forest fires and
the parent rock were important factors influencing soil properties in these forests. The soil fertility was
highest in LMF soil, followed by MDF, DDF-MDF, P-LMF, DDF and P-DDF soils.
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สังคมพืชผสมผลัดใบในอุทยานแหงชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล
ปยวรรณ แพะทอง (นักศึกษา), สาระ บํารุงศรี (อาจารยที่ปรึกษา), จรัล ลีรติวงศ (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112

การศึกษาสังคมพืชผสมผลัดใบ บริเวณทุงหญาวังประ ในอุทยานแหงชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล ตั้งแตมิถุนายน
พ.ศ.2546 - มกราคม พ.ศ.2547 โดยวางแปลงถาวรขนาด 100x100 เมตร พบมีพันธุไมตนที่มีขนาดเสนรอบวง
ตั้งแต 30 เซนติเมตรขึ้นไป จํานวน 331 ตน จัดอยูใน 25 วงศ 30 สกุล และ 36 ชนิด ซึง่ มีพรรณไมที่ยังไมสามารถ
จําแนกถึงระดับชนิดจํานวน 5 ชนิด จากการศึกษาสังคมพืชเชิงปริมาณพบวาตนหวาลิง (Syzygium zeylanicum (L.)
DC.) มีคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยามากที่สุด คือ 48.09 รองลงมาคือ เคียนทราย (Shorea gratissima Wall. ex
Kurz) มีคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา เทากับ 29.57 และสานใหญ (Dillenia obovata (Blume) Hoogland) มีคา
ดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา เทากับ 26.04 และคาดัชนีความหลากหลายของพันธุไม(Shannon Wiener’s Index)
เทากับ 2.86 และมีพื้นที่หนาตัดดลําตนรวม เทากับ 9.93 ตร.ม./เฮกแตร การศึกษาสังคมพืชเชิงคุณภาพ โดยการศึกษา
สังคมพืชในแนวตั้งพบวา สามารถจําแนกชั้นเรือนได 2 ชัน้ คือ เรือนยอดชั้นบนและเรือนยอดชั้นรอง นอกจากนี้
ไดทําการวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีและฟสิกสบางประการของดิน ไดแก ปริมาณความชื้นในดิน pH Clay+Silt Mg K
Ca CEC N กํามะถันและฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางดินในทุงหญาที่ไมมีตนไม
ใหญกับดินในแปลงที่มีตนไมใหญข้นึ อยูทั่วไป ปรากฏวาคาตางๆ มีความแตกตางกันไมมากนักโดยดินในทุงหญา
มีความเปนกรดนอยกวา
The mixed deciduous plant community
in Thaleban National Park, Satun Province
P. Phaethong (Graduate Student), S. Bumrungsri (Thesis Advisor), J. Leratiwong (Thesis Co-Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkhla University, Khohong, Hat Yai, Songkhla 90112

The mixed deciduous plant community is quite rare in southern Thailand. It is normally present in
highly seasonal areas such as in the north, northeast and the west of Thailand. The present study aims
to study quantitatively and qualitatively this plant community in Wangpra, Thaleban National Park,
Satun Province. The study was conducted between June 2003 and January 2004. A 1 ha plot (100 m x
100 m) was set up and trees with girth at breast height (GBH) of at least 30 cm were tagged. A total of
331 trees comprising 20 families, 30 genera and 36 species were found. In quantitative terms,
Syzygium zeylanicum (L.) DC. had the highest importance value index (IVI) (48.90), followed by
Shorea gratissima Wall. ex Kurz (29.57) and Dillenia obovata (Blume) Hoogland (26.04). The total
basal area was 9.93 m2/ha and plant diversity, characterized by the Shannon–Wiener’s Index, was
2.86. A vertical stratification study indicated a canopy at 15-20 m and a sub canopy at 10-15 m. The
top canopy was dominated by S. gratissima, Vitex pinata L., and Sy. Grannd (Wight) Walp., whereas
Peltophorum dasyrachis (Miq) Kurz, Lannea coromandeleca (Houtt.) Merr. and Sy. zelanicum
dominated the sub canopy storey. The ground cover layer consisted of grasses and herbs such as
Cymbopogon calcicola Hubb., Holarrhena curtisil King & Gemble, and Melastoma malabathricum L.
Soil analysis indicated that soil texture was a sandy clay loam. Soil in the grassland subplots had
higher pH and calcium content than did soil in forest subplots.
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การเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในมหายุคซีโนโซอิกในประเทศไทย
พอล เจ โกรดิ1, จงพันธ จงลักษมณี2 และ ประมุข เพ็ญสุต1
1
สาขาวิชาชีววิทยา สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 30000, 2สาขาวิชาเทคโนโลยี
ธรณี สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 30000

ในการเปรียบเทียบซากพืชดึกดําบรรพที่พบจากแองลี้จังหวัดลําพูน
แองแมเมาะจังหวัดลําปาง
และจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสามารถใหขอบงชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงได ซากพืชดึกดําบรรพจากแองลี้ ประกอบ
ไปดวย ใบ, กิ่ง, โคน (Cone), เมล็ด, รวมทั้งไมกลายเปนถานหิน และไมกลายเปนถาน ซึ่งคาดวามีอายุสมัยไมโอซีน
ตอนตน หรือสมัยโอลิโกซีน โดยพบซากพืชดึกดําบรรพของพืชจําพวกสนและพืชมีดอกหลายชนิด ซึ่งพืชจําพวกสน
เชน Sequoia, Glyptostrobus, Sciadopitys และ Podocarpaceae สวนพืชมีดอก เชน Hamamelidaceae, Alnus,
Quercus หรือ Castanopsis, Bauhinia, Caesalpinia, Albizia, Mangifera, และ Semecarpus เปนที่นาสนใจวา
พืชในปจจุบันที่เทียบเคียงไดกับพืชดึกดําบรรพเหลานี้ เปนพืชที่มีเขตการแพรกระจายระหวางพืชในเขตรอน พืชกึ่ง
เขตรอน และพืชในเขตหนาว ภูมิอากาศในสมัยที่เกิดการทับถมของซากพืชเหลานี้มีความหนาวเย็นมากกวาปจจุบัน
โดยอาจจะเปนภูมิอากาศแบบกึ่งเขตรอน สําหรับขอมูลจากแองแมเมาะ พบซากใบไมดึกดําบรรพที่มีความใกลเคียง
กับ Cassia siamea และ Adenanthera โดยคาดวามีอายุอยูในสมัยไมโอซีนตอนกลาง และนาจะมีสภาพภูมิอากาศแบบ
เขตรอน สวนการศึกษาตัวอยางไมกลายเปนหินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบพืชมีดอกจํานวน
18 ชนิด คาดวานาจะมีอายุอยูในสมัยไมโอซีนถึงไพลสโตซีน พืชดึกดําบรรพที่พบนี้เปนชนิดเดียวกับหรือใกลเคียงมาก
กับพรรณไมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปจจุบัน ตัวอยางเชน Homalium tomentosum, Albizia lebbeck, Dialium
cochinchinense, Millettia leucantha และ Terminalia alata โดยสภาพภูมิอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในชวงที่
มีการสะสมซากพืชเปนแบบเขตรอน ที่มีปาดิบแลงและปาผสมผลัดใบปรากฎอยู
Changes in Plant Diversity over Geologic Time during the Cenozoic in Thailand
1

P.J. Grote1, C. Chonglakmani2, and P. Benyasuta1
School of Biology, Institute of Science, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima 30000,
2
School of Geotechnology, Institute of Engineering, Suranaree University of Technology,
Nakhon Ratchasima 30000

Collection and study of plant fossils in Thailand is resulting in increased knowledge of plant diversity
changes over time as well as climatic and environmental changes. Comparison of plant fossils from Li
Basin, Lamphun, Mae Moh Basin, Lampang, and Northeast Thailand has provided some indication of
these changes. Fossils from Li Basin include leaves, twigs, cones, seeds, and both coalifed and
charcoalified wood, and are thought to be early Miocene or Oligocene in age. Many species of both
conifers and angiosperms have been found, including the conifers Sequoia, Glyptostrobus,
Sciadopitys, and Podocarpaceae. The angiosperms include Alnus, Quercus or Castanopsis, Bauhinia,
Caesalpinia, Albizia, Mangifera, and Semecarpus. The modern relatives of these taxa are an
interesting mix of tropical, subtropical, and temperate plants. The climate at the time of deposition was
cooler than that of the present, possibly subtropical. Based on the few leaves recovered from Mae Moh
Basin, including fossils close to Cassia siamea and Adenanthera, the climate at the time of deposition,
thought to be middle Miocene, may have been tropical. Eighteen species of angiosperms based on
silicified wood from Northeast Thailand were described. The fossils, from Miocene to Pleistocene in
age, were all determined to be the same or very close to species extant in Thailand, most occurring
today in the Northeast. These include Homalium tomentosum, Albizia lebbeck, Dialium
cochinchinense, Millettia leucantha, and Terminalia alata. The past climate in Northeast Thailand
during the times of deposition appear to have been tropical with the presence of dry evergreen to
mixed deciduous forest.
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พฤกษศาสตรพื้นบานของชนเผาซาไกในประเทศไทย
: พรรณพืชทีซ่ าไกใชประโยชน และการยายถิ่น
เกศริน มณีนูน1, พวงเพ็ญ ศิริรักษ1, สาระ บํารุงศรี1 และ ไพบูลย ดวงจันทร 2
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ. หาดใหญ จ. สงขลา 90112, 2ภาควิชาภาษาไทย
และภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ 10110

ศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบานของชนเผาซาไกในภาคใตของประเทศไทย
ที่อาศัยอยูบริเวณเทือกเขาบรรทัดในเขต
จังหวัดตรัง พัทลุง และสตูล ตั้งแตมกราคม 2546 - เมษายน 2547 ตอเนื่องจากการศึกษาโดยเกศริน (2544) ซึ่งได
รวบรวมพืชที่ชนเผาซาไกใชประโยชนไว 171 ชนิด การศึกษาครั้งนี้รวบรวมพืชเพิ่มเติมได 20 ชนิด สวนใหญเปน
พืชอาหาร และพืชสมุนไพร เชน Fissistigma latifolium (Dunal) Merr., Aristolochia tagala Cham.
และ Instia palembanica Miq. นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุกรมวิธานของพืช
สกุล Dioscorea ซึ่งเปนอาหารหลักกลุมคารโบไฮเตรตของชนเผาซาไก พืชที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม และปจจัยตาง ๆ
ที่มีผลตอการยายถิ่น และการเลือกพื้นที่อาศัยของชนกลุมนี้
Ethnobotany of the Sakai tribe in Thailand
: Plants used by Sakai and Migrations
K. Maneenoon1, P. Sirirugsa1, S. Bumrungsri1 and P. Duangchan2
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112,
2
Department of Thai and Oriental Languages, Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University,
Sukhumvit 23, Bangkok 10110

1

The ethnobotany of the Sakai tribe living in the Khao Banthat range, covering Trang, Phatthalung and
Satun Provinces, was studied from January 2003 to April 2004. This study continued on from that of
Maneenoon (2001) who recorded 171 species of plants used by the Sakai tribe. Twenty more species
of plants from these areas, which the Sakai mainly use for food and medicines, have been collected.
Examples include Fissistigma latifolium (Dunal) Merr., Aristolochia tagala Cham. and Instia
palembanica Miq. The diversity and taxonomy of the genus Dioscorea, the Sakai’s main carbohydrate
food, have been studied. The plants related to the culture of the Sakai tribe and the factors that
influence the migrations of these people are also discussed.
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การอนุรักษและขยายพันธุไมดอกหอมพื้นเมืองที่หายาก
และใกลจะสูญพันธุปที่ 2
ปยะ เฉลิมกลิ่น1, ชัยวัฒน บุญฟก1 และเมธี วงศหนัก2
1
ฝายเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย เทคโนธานี 35 หมู 3 ต.คลองหา
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120, 2สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ องคการสวนพฤกษศาสตร อ.แมริม จ.เชียงใหม

โครงการอนุรักษและขยายพันธุไมดอกหอมพื้นเมืองที่หายากและใกลจะสูญพันธุปที่ 2 ไดดําเนินการตั้งแตตุลาคม 2546
โดยรวบรวมเมล็ดแก ตนกลา และกิ่งชําของพรรณไมดอกหอมพื้นเมืองที่หายากและใกลจะสูญพันธุ 30 ชนิดจาก
ทั่วประเทศ นํามาเพาะกลา ขยายพันธุในเรือนเพาะชํา สําหรับพรรณไมที่ขึ้นอยูในระดับต่ํากวา 600 เมตร ไดนํามา
เพาะกลาและปลูกเลี้ยงไวที่เรือนเพาะชําของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย สวนพรรณไม
ที่ขึ้นอยูในระดับที่สูงกวา 600 เมตร ไดนําไปเพาะกลาและปลูกเลี้ยงไวที่เรือนเพาะชําของสวนพฤกษศาสตรสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ อ. แมริม จ. เชียงใหม และที่ศูนยพัฒนามูลนิธิโครงการหลวงดอยผาตั้ง ดอยอินทนนท อ.จอมทอง
จ. เชียงใหม เพื่อใหตั้งตัวแข็งแรง จึงนําออกแลกเปลี่ยนในระหวางสถาบันของโครงการเครือขายไมดอกหอม
สําหรับปลูกเพื่อใชเปนแหลงศึกษาพรรณไมดอกหอมและเพื่อการอนุรักษอยางยั่งยืน ในการนี้ไดเพาะกลาแลว 30 ชนิด
และมีตนกลาพรอมแลกเปลี่ยนได 5 ชนิด
Conservation and Multiplication of Rare
and Endangered Native Fragrant Flower Species (2nd year)
P. Chalermglin1, C. Boonfak1 and M. Wongnak2
Agricultural Technology Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR),
Technopolis, 35 Mu 3, Khlong 5, Khlong Luang District, Pathum Thani 12120, 2The Queen Sirikit Botanic
Garden, Maerim, Chiang Mai 50180

1

The conservation and multiplication of rare and endangered native fragrant flower species (2nd year)
has been conducted since October, 2003. The purpose of this project is to collect mature seeds,
seedlings and cuttings of 30 native rare and endangered species with fragrant flowers from all over
Thailand. Species from the lowland were propagated in the nursery of TISTR and species from the
highland were propagated in the nursery of The Queen Sirikit Botanic Garden and The Royal Project
Foundation in Chiang Mai. The propagated parts were cultivated as part of the fragrant flower species
project for conservation and sustainable uses. A total of 30 germinated seed species have been
cultivated and 5 species are available for exchange.
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โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร
ความหลากหลายทางชีวภาพ เขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา-บาลา
ทัศนีย อนมาน, พูนศักดิ์ ไมโภคทรัพย, ศุภกิจ วนะสิทธิ,์ เทวาพร แจงกระจาง และอภิชาต สีทาแก
หองปฏิบัติการนิเวศวิทยา หนวยปฏิบัติการวิจัยกลางไบโอเทค ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 113
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เพื่อสํารวจและรวบรวมขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพใหอยูในระบบฐานขอมูลเดียวกัน เปนขอมูลพื้นฐานใหกับ
นักวิจัย เจาหนาที่ปาไม นักศึกษา นักทองเที่ยว รวมถึงเปนแหลงความรูใหกับชุมชนที่ตั้งอยูรอบๆ ปาแหงนี้ ขอมูลที่
จัดเก็บในระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรจะแบงออกเปน 2 สวน สวนแรกเปนขอมูลเชิงพื้นที่ เชน ตําแหนงที่พบ
พรรณไมและตําแหนงที่พบรังนก โดยขอมูลดังกลาวจะแสดงในรูปของแผนที่เชิงตัวเลข (Digital Map) ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร สวนที่สองเปนขอมูลเชิงอรรถาธิบายเก็บขอมูลเกี่ยวกับการบัญญัติศัพท (Nomenclature)
การจําแนกพรรณไม (Classification) ลักษณะสัณฐานวิทยา (Morphology) ถิ่นที่อยู (Habitat) ขอมูลกายภาพตางๆ
เอกสารอางอิงของขอมูล ฯลฯ จัดเก็บในระบบฐานขอมูล Microsoft Access และพัฒนาเปนโปรแกรมประยุกตที่มี
ประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงทั้งสองสวนเขาดวยกัน โครงการมีเปาหมายจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร
บริเวณเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ โครงการสํารวจและรวบรวมพันธุไมดอกไมประดับปาภาคใต และจัดทําฐานขอมูล
เห็ดรา สัตวปา (เชน นกหวา นกเงือก สมเสร็จ เปนตน) โดยประสานขอมูลจากนักวิจัยของศูนยพันธุวิศวกรรมฯ และ
นักวิจัยของกรมปาไม อีกสวนหนึ่งเปนการสํารวจและรวบรวมขอมูล บทความ บทคัดยอและงานวิจัยตางๆ ในพื้นที่
เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลงานวิจัย สําหรับการเผยแพรผลงานจะจัดทําเปนรายงานฉบับสมบูรณ เอกสารเผยแพร
CD-ROM Software พรอมคูมือการใชงานและเผยแพรทาง Internet
Database and GIS (Geographic Information System) Developments on
Biodiversity at Bala Hala Forests
Tasnee Anaman, Poonsak Miphokasap, Supakit Wanasith, Taewaporn Changkrajang and Apichart Sritakae
Ecology Laboratory, BIOTEC Central Research Unit, National Center for Genetic Engineering and
Biotechnology (BIOTEC),113 Paholyothin Road, Klongluang, Pathumthani 12120

The objective of this project is to compile the available information on biodiversity in the Bala Hala
forests into a single database for use by researchers, Royal Forest Department officials and students.
The database will also serve as an information center for local communities, encouraging them to
benefit from their local resources by helping to preserve and manage them. In addition, eco-tourism
will be encouraged as the data will also be available for use by tourists and other visitors to these
woodlands. Information in the GIS central database is separated into two sections. The first deals
primarily with information concerning geographical characteristics such as the location of certain
types of vegetation and nesting sites of birds, etc. This information takes the form of digital maps. The
second part will consist of descriptive information such as species’ nomenclature, classification,
morphology, habitat, physical properties and related information, etc. Both sections are stored as
databases and are currently being linked together. Once thoroughly developed, the database will be a
storage program which can respond to geographical inquiry, serve researchers, and sort out received
information. The GIS project will focus on classifying natural plant life along the Nature Trail, in the
mushroom garden, and in The Wild Flowering and Ornamental Plant Collection Project of the Thai
Peninsula. There are three parts to the project. The first will be based on new research and on
compiling data from research already completed in the area. This includes the preparation of necessary
equipment. The second will be the implementation of the GIS database from data collected on
organisms such as Fungi, Great Argus (Argusianus argus) and the Tapir, etc. In the third section, the
report will be finalized in texts, handouts, pamphlets, and in the form of CD ROM software, including
a user’s manual, and through the internet.
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กฎหมายวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ
เจษฎ โทณะวณิก
สํานักกฎหมายเจษฎ โทณะวณิก บริษัท บริหารสํานักกฎหมาย จํากัด 42/5 ถ. รัชดาภิเษก 42
แขวงลาดยาว, เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ในปจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมมีความกาวหนามากไมวาจะในทางการแพทย การเกษตร หรือแมกระทั่งดาน
สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีที่วานี้ไดถูกนํามาสรางสรรคนวัตกรรมขึ้นมากมาย เชน สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในรูปแบบ
ตาง ๆ โดยเฉพาะพืช ซึ่งมีทั้งพืชที่มีคุณสมบัติตานทานสารเคมีกําจัดศัตรูพืช พืชที่มีคุณสมบัติตานทานแมลงศัตรูพืช
ซึ่งความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมเหลานี้เปนสิ่งที่อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวยไดแสดงความหวงใยไวโดยมีบทบัญญัติในมาตรา 8 (ช) ที่กําหนดใหมีการควบคุม
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนและการปลอยสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลมาจากเทคโนโลยี
ชีวภาพซึ่งมีแนวโนมที่จะเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอม และมีผลตอการอนุรักษและการใชประโยชนทรัพยากร
ชีวภาพอยางยั่งยืน ทั้งนี้โดยคํานึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายตอสุขภาพของมนุษยดวย ซึ่งประเทศไทยเองก็ยังไมมี
กฎหมายที่จะอนุวัติการพันธกรณีนี้ แตในระดับนานาชาตินั้นไดมีพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ
ขึ้นมาเปนแมแบบในการดําเนินงานตามมาตรา 8 (ช) อีกทั้งหลาย ๆ ประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย
ก็ ไ ด มี ก ฎหมายที่ ใ ช ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลด า นความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพไว แ ล ว ดั ง นั้ น เราจึ ง อาศั ย กฎหมายเหล า นี้
เปนตัวอยางรางกฎหมายวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพของไทย
Law on Biosafety
Jade Donavanik
Jade Donavanik Law Office, Law Office Management Co. Ltd., 42/5 Rachadapisek Rd.,
Ladyao, Jatujak, Bangkok, 10900

Modern biotechnology is developed to a very great extent nowadays. It is widely used in many fields
of practice, such as in medicine, agriculture, and the environment. This technology has assisted in
creating many innovations, e.g., various kinds of genetically modified organisms (GMOs), especially
GM plants such as herbicide-resistant and pest-resistant plants. The advancement of biotechnology in
terms of producing genetically modified organisms is a subject of concern of the Convention on
Biological Diversity, of which Thailand is a member. Article 8 (g) of the Convention stipulates that
there shall be a means to regulate, manage or control the risks associated with the use and release of
living modified organisms resulting from biotechnology which are likely to have adverse
environmental impacts that could affect the conservation and sustainable use of biological diversity,
taking also into account the risks to human health. In this respect, Thailand has not yet had a particular
legal instrument to regulate living modified or genetically modified organisms, whereas on the
international level there has been an establishment of the Cartagena Protocol on Biosafety to oversee
aspects under Article 8(g) of the CBD. Many countries, such as the USA, European Union, and
Australia, have already enacted laws that govern biosafety issues. Thailand, therefore, is on the way to
utilizing the existing laws of these countries as models or patterns to establish laws on biosafety of its
own.
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การสํารวจหนอนพยาธิในปลาวงศ Cyprinidae
บริเวณอางเก็บน้ําเขื่อนแมงัดสมบูรณชลจังหวัดเชียงใหม
กิ่งกานต บุญโชติ (นักศึกษา), ชโลบล วงศสวัสดิ์ (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

การสํารวจหนอนพยาธิในปลาวงศ Cyprinidae บริเวณอางเก็บน้ําเขื่อนแมงัดสมบูรณชลจังหวัดเชียงใหม ตั้งแตตุลาคม
2545 - กันยายน 2546 จากปลา 5 ชนิดไดแก ปลากระมัง (Puntioplites proctozyron) ปลากระสูบขีด (Hampala
macrolepidota) ปลาซา (Labiobarbus siamensis) ปลาตะเพียนขาว (Barbodes gonionotus) และปลาสรอยขาว
(Henicorhynchus siamensis) ผลการศึกษาพบวามีคาความชุก (prevalence) รวม 79.36% (373/470) พบหนอนพยาธิ
14 ชนิด เปนพยาธิปลิงใส พบ 10 ชนิด คือ Dactylogyrus macrolepidoti, D. protozysron, D. puntioplites,
D. quadribrachiatus, Dactylogyrus sp.I, Dactylogyrus sp.II, Dactylogyrus sp.III, Gyrodactylus sp., Paradiplozoon
kamang และ P. krasoopensis ตัวออนของพยาธิใบไมระยะเมตาเซอคาเรีย 3 ชนิด คือ Centrocestus caninus,
Haplorchis taichui และ Haplorchoides sp. พยาธิตัวกลม 1 ชนิด คือ Rhabdochona sp. ปลากระมังมีคา prevalence
สูงสุด คือ 90 % (81/90) และปลาซา มีคา prevalence ต่ําสุดเทากับ 60.64 % (57/94)
A Survey of Helminths in Cyprinoid Fish
from Mae Ngad Somboonchon Reservoir, Chiang Mai Province
K. Boonchot (Graduate Student), C. Wongsawad (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang, Chiang Mai 50200

Five species of Cyprinoid fish, namely Puntioplites proctozyron, Hampala macrolepidota,
Labiobarbus siamensis, Barbodes gonionotus and Henicorhynchus siamensis, collected between
October 2002 and September 2003 from Mae Ngad Somboonchon reservoir, Chiang Mai province,
were investigated for helminths. The overall prevalence of infection was 79.36% (373/470). Fourteen
species of helminths were recorded: ten species of Monogenea, Dactylogyrus macrolepidoti,
D. protozysron, D. puntioplites, D. quadribrachiatus, Dactylogyrus sp.I, Dactylogyrus sp.II,
Dactylogyrus sp.III, Gyrodactylus sp., Paradiplozoon kamang and P. krasoopensis; three species of
metacercariae, Centrocestus caninus, Haplorchis taichui and Haplorchoides sp.; and one species of
nematode, Rhabdochona sp. The highest prevalence was found in Puntioplites proctozyron (90 %,
81/90) and the lowest prevalence was in Labiobarbus siamensis (60.64 % 57/94).
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อนุกรมวิธานของไรตัวห้าํ วงศ Cunaxidae (Acari)
ในภาคกลางของประเทศไทย
มารุต เฟองอาวรณ (นักศึกษา), จริยา เล็กประยูร (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถ. พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การศึกษาอนุกรมวิธานของไรตัวห้ําวงศ Cunaxidae จากตัวอยางที่เก็บไดในภาคกลางของประเทศไทยตั้งแตตุลาคม
พ.ศ. 2545 - กันยายน พ.ศ. 2546 พบไรวงศนี้ 4 วงศยอย 9 สกุล 33 ชนิด โดยวงศยอย Bonziinae มีเพียงหนึ่งสกุล
คือ Neoscirula ซึ่งมี 2 ชนิด วงศยอย Coleoscirinae มี 3 สกุล คือ Coleoscirus Pseudobonzia และ Scutascirus
สกุลละ 5, 3 และ 1 ชนิดตามลําดับ วงศยอย Cunaxiinae มี 3 สกุล คือ Armascirus Cunaxa และ Dactyloscirus
สกุลละ 2, 9 และ 2 ชนิดตามลําดับ และวงศยอย Cunaxoidinae มี 2 สกุล คือ Neocunaxoides และ Pulaeus
สกุลละ 4 และ 5 ชนิดตามลําดับ โดยทั้ง 33 ชนิด ใน 9 สกุลดังกลาวนั้น พบวา 16 ชนิดเปนการรายงานการพบครั้งแรก
(first record) สําหรับประเทศไทย และมี 15 รูปแบบสัณฐานที่ไมสามารถวินิจฉัยได การศึกษาครั้งนี้ไดจัดทําแนวทาง
สําหรับการจําแนก (key) วงศยอย สกุล และชนิด พรอมคําบรรยายลักษณะและภาพประกอบของทุกชนิด
โดยใชลักษณะตางๆ ของไรเพศเมียในการวินิจฉัยสกุลและชนิด เชน ลักษณะของเสนขน (setae) บริเวณดานลาง
(ventral) ของไฮโปสโตม (hypostome) จํานวนปลองและการเรียงตัวของเสนขนบนพาลไพ (palpi) รูปรางของ
ทารไซ (tarsi) จํานวนและลักษณะของแผนแข็งบนสวนอิดิโอโซมา (idiosoma) จํานวนและความยาวของเสนขน
บริเวณดานหลัง และการเรียงตัวของเสนขนบนปลองขา เปนตน และพบไรตัวห้ําวงศ Cunaxidae มากที่สุดในดินและ
ซากพืชทับถมบนพื้นดิน
Taxonomy of the Predatory Mite family
CUNAXIDAE (ACARI) in central Thailand
M. Fuangarworn (Graduate Student), C. Lekprayoon (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phayathai Road,
Pathumwan, Bangkok 10330

A study of the predatory mite family Cunaxidae in central Thailand was conducted from October 2002
– September 2003. Four subfamilies, 9 genera and 33 species were found. The subfamily Bonziinae
was represented by the genus Neoscirula with 2 species. Coleoscirinae was represented by 3 genera:
Coleoscirus with 5, Pseudobonzia with 3 and Scutascirus with 1 species. Cunaxiinae was represented
by 3 genera: Armascirus with 2, Cunaxa with 9 and Dactyloscirus with 2 species. Cunaxoidinae was
represented by 2 genera: Neocunaxoides with 4 and Pulaeus with 5 species. Of the 33 recorded species
in 9 genera, 16 species were first records for Thailand. Fifteen species were unidentified. Keys to
subfamilies, genera and species have been provided. All species have been described and illustrated.
Genus and species limits were based on female characters such as the types of setae on the ventral side
of the hypostome, the numbers of palp segments and their chaetotaxy, the shape of tarsi, the numbers
of dorsal setae, the numbers and details of idiosomal shields, the types and lengths of various dorsal
setae, and the chaetotaxy of the legs. Most cunaxid species were found in soil and litter habitats.

รวมเลมบทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ : การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 8
14-17 ตุลาคม 2547 โรงแรมไดมอนดพลาซา จ. สุราษฎรธานี

51

บทบาทของความหลากหลายและปริมาณของสัตวหนาดิน
ในทะเลสาบสงขลาตอนบน ประเทศไทย
เสาวภา อังสุภานิช1, จิระยุทธ รื่นศิริกุล1 และ อมรรัตน พงศดารา2
1
ภาควิชาวาริชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90112,
2
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90112

สัตวหนาดินขนาดใหญในทะเลสาบสงขลาตอนบนสวนใหญเปนครัสตาเซียนพวกแอมฟพอด พบประมาณ 15 ชนิด
Kamaka sp. เปนชนิดที่พบมากที่สุด รองลงมา คือ Photis longicaudata พบมากเกือบตลอดป ทาไนดาเซียน
ชนิด Apseudes sapensis เปนครัสตาเซียนอีกชนิดหนึ่งที่ปริมาณมากแตเฉพาะชวงปลายฤดูฝนเดือนกุมภาพันธ
เชนเดียวกับพวกตัวออนแมลงน้ําสกุล Tendipes สวนหอยฝาเดียว (7 ชนิด) หอยสองฝา (5 ชนิด) และไสเดือน
ทะเล (8 ชนิด) มีความหลากหลายและปริมาณนอยกวาพวกครัสตาเซียนอยางเห็นไดชัด Stenothyra sp., Corbula sp.
และ Heteromastus similis เปนหอยฝาเดียว หอยสองฝา และไสเดือนทะเลชนิดเดน ตามลําดับ Kamaka พบบอย
ในกระเพาะปลากดหัวแข็ง (Arius masculatus) และปลาคันหลาว (Arius truncatus) ซึ่งเปนปลาที่พบไดบอยในบริเวณ
ทะเลสาบสงขลา อยางไรก็ตามแอมฟพอดชนิดนี้ดํารงชีวิตในน้ําที่มีความเค็มต่ํา (2-6 พีเอชยู) ไดดีกวาในน้ําจืด
Roles of Macrobenthic Faunal Diversity and abundance
in the Upper Songkhla Lake, Thailand
Angsupanich, S.1, Ruensirikul, J.1and Phongdara, A.2
Department of Aquatic Science, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University, Hat Yai,
Songkhla, 90112, 2Department of Biochemistry, Faculty of Science, Prince of Songkla University,
Hat Yai, Songkhla, 90112

1

Most of the macrobenthic fauna identified in the Upper Songkhla Lake were amphipod crustaceans
(15 species). Kamaka sp. was the most abundant, followed by Photis longicaudata. Apseudes sapensis
was a species of tanaidacean crustacean which was also highly abundant, as well as the insect larva
genus Tendipes, but only in February during the late rainy season. The species richness and densities
of Gastropoda (7 species), Bivalvia (5 species) and Polychaeta (8 species) were markedly less than
that of crustaceans. Stenothyra sp., Corbula sp. and Heteromastus similis,respectively, were the
dominant species in these three classes. Kamaka was often found in the stomach contents of catfishes,
Arius maculatus and Arius truncatus, which were collected from the area. However, it was found that
this amphipod could survive better in low salinity (2-6 psu) than in freshwater.
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ผลกระทบจากกิจกรรมการเกษตร
ตอโครงสรางชุมชนสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดิน
จันทิดา ศรีจันทร (นักศึกษา), นฤมล แสงประดับ (อาจารยที่ปรึกษา), ชุติมา หาญจวณิช (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ศูนยวจิ ัยอนุกรมวิธานประยุกต ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ. เมือง จ. ขอนแกน 40002

การศึกษาผลกระทบจากกิจกรรมการเกษตรตอโครงสรางชุมชนสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินในลําธารลุมน้ําลําปะทาว
จ.ชัยภูมิ ในการศึกษาฤดูกาลแรก ระหวางวันที่ 30-31 สิงหาคม พ.ศ. 2546 โดยเก็บตัวอยางสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
หนาดินดวยสวิงขนาดตาขาย 450 ไมโครเมตร ในลําธาร 5 สาย แตละลําธารประกอบดวย 2 สถานี ครอบคลุมบริเวณ
พื้นที่ปาและพื้นที่เกษตรกรรม สถานีละ 6 ซ้ํา แตละซ้ําใชเวลาเก็บ 5 นาที และตรวจวัดปจจัยทางกายภาพและทางเคมี
ของน้ําจํานวน 15 พารามิเตอร พบวาพื้นที่เกษตรกรรมมีความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดิน และ
รอยละของแมลงน้ํากลุม แมลงชีปะขาว แมลงสโตนฟลายและแมลงหนอนปลอกน้ําต่ํากวาพื้นที่ปา เมื่อเปรียบเทียบ
สัดสวนกลุมสัตวตามลักษณะการหาอาหาร ในลําธารทั้งสองบริเวณ พบวาลําธารที่มีพื้นที่เกษตรกรรมสัดสวนของสัตว
ที่กินซากอินทรียขนาดใหญ สัตวที่เก็บกินซากอินทรียขนาดเล็กกวา 1 มิลลิเมตร และสัตวที่กินซากอินทรียที่ลองลอยมา
กับกระแสน้ํามีแนวโนมลดลง สวนสัตวที่ขูดกินสาหรายและไดอะตอมมีจํานวนเพิ่มขึ้น และพบวาพื้นที่เกษตรกรรม
มีปริมาณฟอสเฟต ปริมาณไนเตรต ปริมาณคลอโรฟลลเอ และคาบีโอดีของน้ําสูงกวาพื้นที่ปาอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)
จากการสัมภาษณเกษตรกรพบวาในพื้นที่เกษตรกรรมมีการปนเปอนของสารอินทรียและสารอนินทรียจากปุยและสาร
กํ า จั ดศั ตรู พืช จึงทํ า ใหมี จํ า นวนของสาหรา ยและไดอะตอมเพิ่ม ขึ้ น และทํ า ให สัด สว นสัต ว ก ลุม ที่ขู ดกิน สาหร า ยและ
ไดอะตอมจึงเพิ่มจํานวนมากขึ้น
The Impact of Agricultural Activities
on Benthic Macroinvertebrate Community Structure in Lumphatow Basin
C. Srichan (Graduate Student), N. Sangpradub (Thesis Advisor), C. Hanjavanit (Thesis Co-advisor)
Applied Taxonomic Research Center, Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University,
Muang District, Khon Kaen Province 40002

Stream benthic macroinvertebrates were sampled from Lumphatow Basin at Chaiyaphum province in
order to determine the impact of agricultural activities on benthic community structure. The study was
conducted in five streams during 30-31 August, 2003. Two sampling sites with different land uses
(a forest site and an agricultural site) were chosen for each stream. A D-frame net of mesh size 450
µm was used to collect benthic samples, and fifteen physico-chemical parameters of water quality
were measured. Six replicates of benthic samples and three replicates of water samples were taken at
each sampling site. It was found that phosphate, nitrate, chlorophyll a and BOD concentration in the
agricultural streams were significantly higher than in the forested streams. The agricultural streams
had lower overall taxa richness and EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) taxa richness than
the forested streams. Scrapers were dominant at the agricultural site, and shredders, gatherer-collectors
and filter-feeders were few. This evidence indicates that inorganic and organic compounds from
fertilizers and pesticides cause an increase in primary productivity and consequently an increase in the
ratio of scrapers.
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การวิเคราะหความผันแปรทางสัณฐานวิทยาและพันธุกรรมของหอยทราย
สกุล Mekongia Crosse & Fischer, 1876 ในประเทศไทยI. การวิเคราะหสณ
ั ฐานวิทยาของเปลือก
วชิร ศรีคมุ (นักศึกษา), สมศักดิ์ ปญหา (อาจารยทปี่ รึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300

เก็บตัวอยางหอยทรายสกุล Mekongia Crosse & Fischer, 1876 จากแมน้ําเจาพระยา แมน้ําโขง แมน้ํามูล และแมน้ําชี
จําแนกได 4 สปชีส ไดแก Mekongia lamarcki, M. pongensis, M. sphaericula และ M. swainsoni ทําการวิเคราะห
ความผันแปรทางสัณฐานวิทยาดวยการวัดวิเคราะหลักษณะสัณฐานวิทยา (morphometric analysis) พบวาคาความสูง
ของเปลือก (sh) และคาความกวางของปากเปลือก (aw) สามารถนํามาใชจําแนกหอยทรายในระดับสปชีสไดแต สปชีส
เชิงซอน (species complex) เชน M. swainsoni ไมสามารถจําแนกโดยใชลักษณะสัณฐานวิทยาของเปลือกเพียงอยาง
เดียวได
Morphology and Genetic Variation Analysis of the Viviparid Snail Genus
Mekongia Crosse & Fischer, 1876, in ThailandI. Shell Morphometric Analysis
W. Srikoom (Graduate Student), S. Panha (Graduate Student)
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phyathai Road,
Patumwan, Bangkok 10300

Viviparid snails in the Genus Mekongia Crosse & Fischer, 1876, were collected from the Chao Phaya
River, Khong River, Mun River and Chi River. Four species were clearly identified. They are
Mekongia lamarcki, M. pongensis, M. sphaericula and M. swainsoni. Morphological variation using
morphometric analysis revealed that shell height (sh) and aperture width (aw) can be used to classify
at the species level. However, shell morphological analysis cannot be used alone in some species
complexes such as M. swainsoni.
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คาริโอไทปของหอยหอม Cyclophorus สองชนิด
(Prosobranchia : Cyclophoridae) ในประเทศไทย
บังอร กองอิ้ม (นักศึกษา), สมศักดิ์ ปญหา (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถ. พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ศึกษาคาริโอไทปของหอยหอมชนิด Cyclophorus volvulus (Muller, 1774) และ C. malayanus (Benson, 1852)
พบหอยบกทั้งสองชนิดนี้มีจํานวนโครโมโซมเทากัน คือ n = 14, 2n = 28 แตมีรูปแบบคาริโอไทปแตกตางกัน โดย
C. volvulus มีรูปแบบคาริโอไทปเปน n = 14m สวน C. malayanus มีรูปแบบคาริโอไทปเปน n = 12m + 2sm อยางไร
ก็ตามพบความผันแปรของรูปแบบคาริโอไทปใน C. volvulus โดยที่ตัวอยางหอยจากจังหวัดสกลนคร อุดรธานี และ
ขอนแกน มีคาริโอไทปประกอบดวยโครโมโซมชนิด metacentric ทั้งหมด 14 คู สวนหอยจากจังหวัดลพบุรี
ประกอบดวยโครโมโซมชนิด metacentric 13 คู และ submetacentric 1 คู นอกจากนี้ไดรายงานระบบโครโมโซมเพศ
ของหอยหอมจากจังหวัดสกลนคร เปน ZW ซึ่งเปนรายงานครั้งแรก และอภิปรายเกี่ยวกับอนุกรมวิธานและวิวัฒนาการ
ของหอยสกุลนี้ดวย
Karyotypes of two species of the genus Cyclophorus
(Prosobranchia : Cyclophoridae) from Thailand
B. Kongim (Graduate Student), S. Panha (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phyathai Road,
Patumwan, Bangkok 10330

Cyclophorus volvulus (Muller, 1774) and C. malayanus (Benson, 1852) from Thailand were
karyotyped. These species showed similarity in diploid chromosome number n = 14 and 2n = 28, but
distinct intrageneric differentiation in karyotypic arrangements of n = 14m in C. volvulus and n = 12m
+ 2sm in C. malayanus. Chromosomal variation was also recognized within C. volvulus, from Sakhon
Nakorn, Udonthani and Khon Kaen of 14 metacentric chromosomes. However, one submetacentric
was obtained in specimens of C. volvulus from Lopburi. In comparison, all C. malayanus collected
from four localities in Suratthani showed 12m + 2sm. Furthermore, heteromorphic sex chromosomes
(ZW type) were firstly reported in C. volvulus from Sakhon Nakorn. Taxonomic and evolutionary
implication of the present findings are discussed.
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ความหลากหลายของดวงมูลสัตวในสภาพนิเวศวิทยาที่แตกตางกัน
ในแหลงสงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
มงคล ไพรเขียว (นักศึกษา), ยุพา หาญบุญทรง (อาจารยที่ปรึกษา), มโนชัย กีรติกสิกร (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

ทําการศึกษาตั้งแตเมษายน 2543-มิถุนายน 2545 พบมีดวงมูลสัตว จํานวน 22,177 ตัว 117 ชนิด จําแนกได 94 ชนิด
ยังไมสามารถจําแนกชนิดไดอีก 23 ชนิด จากดวงมูลสัตว 2 วงศ ไดแก วงศ Aphodiidae และวงศ Scarabaeidae
โดยแบงออกเปนดวงมูลสัตว 11 สกุล จาก 6 เผาพันธุ ไดแก สกุล Aphodius, Caccobius, Cassolus, Catharsius,
Copris, Onthophagus, Paragymnopleurus, Panellus, Phacosoma, Sisyphus, และ Synapsis ในจํานวนนี้แบงกลุม
ดวงมูลสัตวออกเปน 3 กลุม กลุมที่ 1 เปนดวงมูลสัตวที่สรางรังวางไขบนกองมูลโดยตรง คิดเปน 15 % กลุมที่ 2
เปนดวงมูลสัตวที่ขุดรูสรางรังวางไขใตกองมูลซึ่งเปนกลุมที่พบจํานวนมากที่สุด คิดเปน 84 % และกลุมที่ 3 ดวงมูลสัตว
ที่ปนกอนมูลแลวกลิ้งไปฝงสรางรังวางไขหางจากกองมูลเดิมเปนกลุมที่มีจํานวนนอยที่สุด 1 % พบวาจํานวนชนิดดวง
มูลสัตวในแตละพื้นที่ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ในขณะที่จํานวนดวงมูลสัตวที่พบในแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ พบจํานวนดวงมูลสัตวมากที่สุดในพื้นที่ปาเต็งรัง พบจํานวนดวงมูลสัตวนอยที่สุดใน
ปาฟนฟู เปรียบเทียบความหลากหลายของดวงมูลสัตวโดยใช Fisher’s alpha Index พบวาพื้นที่ปาฟนฟูซึ่งมีลักษณะ
ของปาเบญจพรรณมีความหลากหลายมากที่สุด มีคาดัชนีความหลากหลายเทากับ 14.377 พื้นที่ปาดิบแลง
มีความหลากหลายนอยที่สุดมีคาดัชนีความหลากหลายเทากับ 9.710 สวนพื้นที่อื่นๆ มีความหลากหลายใกลเคียงกัน
The Diversity of Dung Beetles in different Ecosystems
in Sakaerat Biosphere, Nakhon Ratchasima
M. Praikhiaw (Graduate Student), Y. Hanboonsong (Thesis Advisor), M. Keeratikasikorn (Thesis Co-advisor)
Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Khonkaen University, Khon-Kaen 40002

The diversity and population dynamics of dung beetles in six different ecosystems (agroecosystem,
reforestation, disturbed deciduous dipterocarp forest, dry-evergreen forest, plantation, and undisturbed
deciduous dipterocarp forest) at Sakaerat Biosphere, Nakhon Ratchasima were monitored from April
2000 to June 2002 by using pig dung bait traps. A total of 22,177 individuals from 117 dung beetle
species of 2 families (Aphodiidae and Scarabaeidae) were recorded. Six tribes comprising the 11
genera Aphodius, Caccobius, Cassolus, Catharsius, Copris, Onthophagus, Paragymnopleurus,
Panellus, Phacosoma, Sisyphus, and Synapsis, in the family Scarabaeidae were collected. Among
these, 94 species have already been identified while 23 species are unknown. Based on nesting
behavior, the dung beetles were divided into three groups. First, was the tunneller group which showed
the highest species abundance at 84 %; the second was the dweller group with 15% of species
abundance and the last group was the rollers with only 1% of species abundance. The results also
showed no significant differences in the number of species of dung beetles among study sites while
the abundances of dung beetles among locations was significantly different. The highest abundance
occurred in the undisturbed deciduous dipterocarp forest followed by the agroecosystem, disturbed
diciduous dipterocarp forest, dry-evergreen forest, and plantation. The reforestation ecosystem showed
the lowest abundance of dung beetles. The diversity index of each habitat site was calculated by using
Fisher’s alpha index. The results showed that the reforestation ecosystem had the highest species
diversity at 14.377 while the dry evergreen forest showed the lowest species diversity at 9.710.
However, other habitat sites showed no differences in species diversity index.
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การศึกษาประชากรมดทีอ่ าศัยอยูบนพื้นดินและความสัมพันธกับปจจัยทางนิเวศบางประการ
ในพื้นที่ปาของสถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
โยธิน สุรยิ พงศ1 (นักศึกษา) , ณัฐวุฒิ ธานี1 (อาจารยที่ปรึกษา) , เดชา วิวัฒนวิทยา2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
สาขาวิชาชีววิทยา สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000, 2ภาควิชาชีววิทยา
ปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพ ฯ 10900

ศึกษามดจํานวนทั้งสิ้น 50,673 ตัว ในพื้นที่ปาของสถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราชจําแนกได 113 ชนิด 42 อันดับ 7 วงศ
ยอย ชนิดมดที่พบมากที่สุดคือ Pheidole plagiaria, รองลงมาคือ Dolichoderus thoracicus และ Anoplolepis
gracilipes การศึกษาดัชนีความหลากหลาย, ความสม่ําเสมอ และความหลากหลายของชนิดพบวาทุงหญามีคาสูงสุดใน
ขณะที่ปาเต็งรังบริเวณแนวกันไฟมีคาต่ําสุด การศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของสังคมมด พบวา ฤดูมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนมด จากการศึกษาเพื่อใชมดเปนตัวบงชี้พบวามีมด 20 ชนิดที่มีศักยภาพสําหรับใชเปนตัวบงชี้ทาง
ชีวภาพได เชน Tetraponera allaborans จัดเปนตัวบงชี้ที่ดีสําหรับปาดิบแลง Crematogaster (Physocrema) inflata,
Phidologeton diversus และ Monomorium chinense จัดเปนตัวบงชี้ที่ดีสําหรับปาเต็งรัง, ปาเต็งรังบริเวณแนวกันไฟปา
และปารอยตอ ในขณะที่ Philidris sp.1 of AMK และ Leptogenys borneensis จัดเปนตัวบงชี้ที่ดีสําหรับปาฟนสภาพรุน
ที่ 2 และ ทุงหญา สวน Aphenogaster sp.1 of AMK จัดเปนตัวบงชี้ที่ดีสําหรับปาปลูกทดแทนสวนการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางปจจัยทางนิเวศกับสังคมมดพบวา มีความสัมพันธกันสูงมาก โดยปจจัยที่มีความสัมพันธในเชิงลบ
ไดแก ความชื้นสัมพัทธ ความชื้นของลิตเตอร ความพรุนของดิน และความชื้นของดิน ในขณะที่ความเขมแสง อุณหภูมิ
มีความสัมพันธในเชิงบวกกับสังคมมด สวนความหนาแนนรวมของดิน อนุภาคดินรวน อนุภาคดินทราย และฟอสฟอรัส
ไมมีความสัมพันธกับสังคมมด
Study of Ground Dwelling Ant Populations and Their Relationships
to Some Ecological Factors in Sakaerat Environmental Research Station,
Nakhon Ratchasima
Y. Suriyapong1 (Graduate Student), N. Thanee1 (Thesis Advisor), D. WiwatWitaya2 (Thesis Co-advisor)
1
School of Biology, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima 30000, 2Forest Biology
Department, Faculty of Forestry, Kasertsart University, Bangkok 10900

50,673 samples of ants in Sakaerat Environmental Research Station were collected. They were
composed of 113 species in 52 genera within 7 subfamilies. The highest number of ants collected for a
species was for Pheidole plagiaria, followed by Dolichoderus thoracicus, and Anoplolepis gracilipes.
Site species richness, Shannon’s index and Evenness were highest in grassland forest and lowest in
fire protected forest. Ant composition changes were dependent on the season. There was a clear
difference between the dry period (February) and wet period (November). There are twenty ant
species that can be used as indicators. Tetraponera allaborans was the best for dry evergreen forest.
Crematogaster (Physocrema) inflata, Phidologeton diversus and Monomorium chinense were the best
indicators in dry dipterocarp forest, fire protected forest and the ecotone, respectively. Philidris sp.1 of
AMK and Leptogenys borneensis were the best indicators in secondary successional forest and
grassland. Aphenogaster sp.1 of AMK was the best indicator in plantation forest. Ant composition was
significantly correlated to ecological factors. Relative humidity, water content of litter, porosity and
soil moisture were negatively correlated, while light intensity and temperature showed the maximum
positive correlations with ant communities. Bulk density, silt particles, sand particles and phosphorus
were not significantly correlated with ant composition.

รวมเลมบทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ : การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 8
14-17 ตุลาคม 2547 โรงแรมไดมอนดพลาซา จ. สุราษฎรธานี

57

ความหลากหลายของมดที่ถูกทําลายโดยเชื้อรา
ในบริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปา ฮาลา-บาลา
ยุพเรศ สิทธิมูล (นักศึกษา), เดชา วิวัฒนวิทยา (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความหลากชนิดของมดที่ถูกทําลายโดยเชื้อราในแตละระดับความสูง และความสัมพันธของมด
ที่เปนแมลงอาศัยกับเชื้อราที่กอใหเกิดโรความีความจําเพาะเจาะจงตอกันในระดับใด การศึกษาครั้งนี้ไดแบงพื้นที่ศึกษา
ตามระดับความสูงได 3 พื้นที่คือ พื้นที่ปาสมบูรณที่มีความสูง 420-650 เมตรจากระดับน้ําทะเล พื้นที่ปาสมบูรณที่มี
ความสูง 30-100 เมตรจากระดับน้ําทะเล และพื้นที่การเกษตร ไรรางในเขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา-บาลาและพื้นที่
ใกลเคียงที่มีความสูง 20-100 เมตรจากระดับน้ําทะเล ผลการศึกษาเบื้องตนในชวงธันวาคม 2546 - เมษายน 2547 พบ
มดที่ถูกทําลายโดยเชื้อราทําลายแมลง 2,245 ตัวอยาง จําแนกชนิดมดได 3 วงศยอย 5 สกุล 35 ชนิด ตัวอยางมดที่
สํารวจพบสวนใหญ จะพบเกาะติดบริเวณทองใบของไมลมลุก ไมพุม กลาไม ลูกไม และพบตัวอยางสูงประมาณ 0.1-2
เมตร พบตัวอยางเปนจํานวนมากในพื้นที่ปาสมบูรณ และชนิดมดที่พบมากที่สุดคือมด Camponotus (Colobopsis)
leonardi อยูในวงศยอย Formicinae พบมากถึง 1,355 ตัวอยาง และพบไดในทุกพื้นที่ เนื่องจากมดชนิดนี้พบกระจาย
ทั่วไปสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดเปนอยางดี ซึ่งจะเห็นไดวาในการเก็บตัวอยางแตละครั้งจะไดจํานวนชนิด
มดไมเทากัน เนื่องจากไมไดเก็บซ้ําในพื้นที่เดิม เพื่อใหไดความหลากหลายของชนิดมดที่ถูกเชื้อราทําลายใหไดมากที่สุด
Diversity of Ants infected by Fungi
in Hala-bala Wildlife Sanctury
Y. Sittimul (Graduate Student), D. Wiwatwittaya (Thesis Advisor)
Forest Biology Department, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

A study of the diversity of ants infected by fungi was conducted in Hala forest, Hala-Bala Wildlife
Sanctuary, Narathiwat province, from December 2003 to April 2004. The objectives of this study were
to compare the species diversity of ants infected by fungi according to altitude and to specify the
relationship between ants and fungi. There were three study sites: virgin forest at 420-650 msl, virgin
forest at 30-100 msl and a cultivated area and its vicinity at 20-100 msl. A total of 2,245 specimens of
ants infected by fungi were found. There were 3 subfamilies, 5 genera and 35 species. Most
specimens were found on the lower surfaces of leaves of herbs, shrubs, and seedlings at 0.1-2 m.
above the ground in the virgin forest areas. Most ant specimens found in the study sites were
Formicinae, Camponotus (Colobopsis) leonardi (1,355 specimens). The distribution of this species
was consistent because it was well-adapted to the environment. Collections of ant specimens did not
occur in the same area so that as high a diversity of ant species infected by fungi as possible could be
found.
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ความหลากชนิดและการแพรกระจายตามฤดูกาลของมดในไรออย พฤติกรรมการกิน
และประสิทธิภาพของมดชนิดที่สําคัญในการควบคุมหนอนกอออยในสภาพไร
พิทักษพงศ ปอมปราณี1 (นักศึกษา) , จุฑารัตน อรรถจารุสิทธิ1์ (อาจารยที่ปรึกษา), เดชา วิวัฒนวิทยา2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง นครราชสีมา 30000,
2
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ทําการศึกษาในไรออย จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย พบมดในไรออยทั้งหมด 5 วงศยอย 19 ชนิด ในจํานวนนี้
มี 8 ชนิด คือ Diacamma rugosum, Polyrhachis dives, Iridomyrmyx anceps, Camponotus rufoglaucus, Pheidole
plagiria, Paratrechina longicornis, Solenopsis geminata และ Anoplolepis gracilipes มีปริมาณความหนาแนนมาก
ที่สุดในทุกสภาพแปลงออย คาดรรชนีสหสัมพันธชี้ใหเห็นวาปริมาณมดกับการเขาทําลายของหนอนกอออยลายจุดใหญ
(Chilo tumidicostalis) มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การศึกษาพฤติกรรมการห้ําหนอนกอออยในสภาพ
artificial และ field infestation คือเหยื่อหนอนกอออยลายจุดใหญ 4 ระยะการเจริญเติบโต ไดแก ไข หนอนแรกฟก
หนอนวัย 4 – 6 ในลําออย และดักแดในลําออย พบมด 4 ชนิด คือ D. rugosum, I. anceps, C. rufoglaucus และ P.
plagiria เขาห้ําเหยื่อหนอนกอออยทุกระยะการเจริญเติบโต ยกเวนมด P. longicornis ที่เขาห้ําเหยื่อในระยะไข
เพียงอยางเดียว และพบวามด I. anceps มีจํานวนมดงานเขาห้ําเหยื่อทุกระยะมากที่สุด ในแปลงออยที่ปลอยใหมีมด
อาศัยอยูตามปกติ จะชวยลดการเขาทําลายของหนอนกอออยลายจุดใหญไดสูงถึง 74.98 % ผลการศึกษายังพบวาแปลง
ที่มีการใหเหยื่อที่เปนชิ้นออยทุบ+ปลาปน ทําใหประชากรมดทุกชนิดเพิ่มขึ้นและมีการเขาทําลายของหนอนกอออยลาย
จุดใหญลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับแปลงที่ไมมีการใหเหยื่อ
ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวามดมี
บทบาทและมีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนกอออยลายจุดใหญ ดีที่สุดและรองลงมาตามลําดับ 5 ชนิด คือ
I. anceps, C. rufoglaucus, P. plagiria, D. rugosum และ P. longicornis และมีความเปนไปไดในการเพิ่มปริมาณ
ประชากรของมด 5 ชนิดดังกลาว โดยใหเหยื่อในชวงเดือนมีนาคม–มิถุนายน และใชมดเปนองคประกอบหนึ่งใน
โปรแกรมการบริหารแมลงศัตรูออย
Diversity and Seasonal Distribution of Ants in Sugarcane Fields,
Feeding Behavior and Efficiency of Important Species
in Field Control of Sugarcane Stem Borers
P. Pompranee1 (Graduate Student), J. Attajarusit1 (Thesis Advisor) , D. Wiwatwittaya2 (Thesis Co-advisor)
1
School of Crop Production Technology, Institute of Agricultural Technology, Suranaree University of
Technology, Nakhon Ratchasima 30000, 2 Department of Forest Biology, Faculty of Forestry,
Kasetsart University, Bangkok 10900

The experiments were conducted to identify all ant species that exist in sugarcane fields, their
abundance and distribution and the relationships of ant populations with infestations of sugarcane stem
borers. The results showed that there were a total number of 5 subfamilies and 19 ant species in
sugarcane fields. There were 8 species, viz Diacamma rugosum, Polyrhachis dives, Iridomyrmyx
anceps, Camponotus rufoglaucus, Pheidole plagiria, Paratrechina longicornis, Solenopsis geminata
and Anoplolepis gracilipes, whose workers were most abundant in all plots. Correlation coefficients
indicated significant relationships between numbers of ants and infestation percentages of sugarcane
stem borers, C. tumidicostalis. The results indicated that the important ant predators on all
developmental stages of sugarcane stem borers were D. rugosum, I. anceps, C. rufoglaucus and P.
plagiria with the exception of P. longicornis, which attacked only the eggs. The study revealed that
bagass+fish meal was more effective in increasing ant populations than other kinds of baits.
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ความหลากหลายและการกระจายตัวของแมลงปอ
ในเขตอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
สุทธิ มลิทอง (นักศึกษา), ชิตชล ผลารักษ (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

แมลงปอทั่วไปมีสีสันสวยงามสรางความเพลิดเพลินแกผูพบเห็น อีกทั้งยังมีความสําคัญตอระบบนิเวศ มีบทบาทเปนทั้ง
ผูลาและเปนอาหารของสิ่งมีชีวิตอื่นการศึกษาความหลากหลายและการกระจายของแมลงปอในประเทศไทยยังมีอยูไม
มากนักโดยเฉพาะแมลงปอในแหลงน้ําไหล การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการสํารวจชนิดของแมลงปอในเขตอุทยานแหงชาติ
ดอยอินทนนท อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ที่ระดับความสูงตางๆ ทั้งหมด 9 จุดการศึกษา โดยเก็บตัวอยาง 2 วิธี
คือใช pond net และ sweep net ทําการเก็บตัวอยางเดือนละ 1 ครั้งเปนเวลา 1 ป นําตัวอยางแมลงปอที่ไดจําแนกถึง
ระดับชนิด ทําการวัดคุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีประกอบดวย ผลการศึกษาครั้งนี้จะทําใหทราบถึงความ
หลากหลายของแมลงปอในเขตอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท การกระจายตัวของแมลงปอที่ระดับความสูงตางๆ และ
สามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการศึกษาและการอนุรักษสิ่งมีชีวิตบริเวณอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท
Diversity and Distribution of Odonata species
in Doi Intanon National Park Jomthong District, Chiang Mai Province
S. Malithong (Graduate Student), C. Phalaraksh (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Suthep Road,
Muang District, Chiang Mai 50200

Dragonflies and damselflies are well known for their beautiful colors and world-wide distribution.
They are also important organisms in the ecosystem because they are predators and prey in the food
chain. However, the distribution and diversity of Odonates in Thailand has been little studied,
especially in the lotic aquatic ecosystem. This study will survey the Odonates of Doi Inthanon
National Park, Jomthong district, Chiang Mai Province. Insect samples will be collected by pond net
and sweep net from 9 different elevation sites. Sampling will be done once a month over one year.
Physio-chemical parameters will also be measured. The insect samples will be identified to species
level. The results of this study will provide information about the diversity and distribution of
Odonates which will be useful for conservation and management in the future.

60

รวมเลมบทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ : การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 8
14-17 ตุลาคม 2547 โรงแรมไดมอนดพลาซา จ. สุราษฎรธานี

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการหาอาหาร
และการแบงปนทรัพยากรอาหารของชันโรง (Apidae, Meliponinae)
ธัชคณิน จงจิตวิมล1 (นักศึกษา), วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ1 (อาจารยที่ปรึกษา), สุรีรัตน เดี่ยววาณิชย2 (อาจารยที่ปรึกษารวม),
เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ3 (อาจารยทปี่ รึกษารวม)
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, 2ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330, 3ภาควิชาวิทยาศาสตรการเกษตร
คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

เพื่อศึกษาปจจัยทางกายภาพที่มีอิทธิผลตอพฤติกรรมในการหาอาหารของชันโรง ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางดาน
สัณฐานวิทยาโดยเฉพาะรยางคที่เกี่ยวของการหาอาหารและชวงเวลาในการหาอาหารของชันโรง 3 ชนิดที่อาศัยอยูใน
ปาเบญจพรรณ คือชันโรง Trigona fimbriata, T. collina และ T. apicalis ตลอดจนชนิดของพืชอาหารที่เปนแหลงละออง
เกสรดวยเทคนิค Acetolysis ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาสามารถใชอธิบายภาวะการแบงปนทรัพยากรและใชประโยชน
รวมกันในดานทรัพยากรอาหาร (Food resource partitioning) ของชันโรงทั้ง 3 ชนิด โดยดําเนินการวิจัย ณ สถานี
พัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสัตวปาพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ระหวางมิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2548 ประโยชนที่
ไดรับจากการศึกษาในครั้งนี้จะทําใหทราบขอมูลทางดานชีววิทยาและพฤติกรรมในการหาอาหารของชันโรงทั้ง 3 ชนิด
นอกจากนี้ยังสามารถประยุกตใชชันโรงเปนแมลงผสมเกสรพืชทางการเกษตรของประเทศ
Factors Affecting Foraging Behavior and Food Resource
Partitioning of Stingless Bees (Apidae, Meliponinae)
T. Jongjitvimol (Graduate Student)1, W. Wattanachaiyingcharoen (Thesis Advisor)1,
S. Deowanish (Thesis Co-advisor)2, D. Wattanachaiyingcharoen (Thesis Co-advisor)3
1
Department of Biology, Faculty of Science, Naresuan University, Phitsanulok 65000, 2Department of Biology,
Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, 3Department of Agricultural Science, Faculty of
Agriculture, Natural Resources and Environment, Naresuan University, Phitsanulok 65000

A study of the factors affecting foraging behavior and food resource partitioning of three Trigona
species (T. fimbriata, T. collina and T. apicalis) was carried out in mixed deciduous forest at the
Phitsanulok Nature Education Center, from June 2004 to May 2005. Food resources were surveyed
and pollen species were identified using the acetolysis technique. Foraging appendages, foraging times
and behaviors were compared among the three species. Clarification of the influences of these factors
on behavior and characters will be part of understanding the adaptations of these three Trigona
species. Such Knowledge can be used for the sustainable conservation and for developing applications
of these valuable stingless bee species.
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แมงมุมวงศ Zodariidae ในเขตภาคเหนือตอนบน
เสาวภา สนธิไชย และภควิน ดานกิตติภากูล
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200

เก็บตัวอยางแมงมุมวงศ Zodariidae ในเขตภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพร นาน พะเยา
และแมฮองสอน) ตั้งแตธันวาคม 2544 - ธันวาคม 2546 ดวย 4 วิธี คือ หลุมพราง รอนซากใบไมแลวแยกแมงมุม
ดวยถุง Winkler ใชสวิง และใชไมตีพุมไมใหแมงมุมตกลงบนที่รองรับไดแมงมุมทั้งสิ้น 361 ตัว จําแนกได 7 จีนัส
25 สปซีส ดังนี้ Asceua Thorell (7 สปซีส คือ A. khunmingensis, Asceua sp. 2-sp.7); Euryeidon Dankittipakul &
Jocqué (6 สปซีส คือ E. monticola, E. musicum, E. anthonyi, E. sonthichaiae, E. consideratum และ
E. schwendingeri); Heradion Dankittipakul & Jocqué (2 สปซีสคือ H. maiadis และ H. peteri); Mallinella Strand
(7 สปซีส คือ M. labialis Song & Kim, Mallinella sp.1-sp.6); Storenomorpha Simon (1 สปซีสคือ Storenomorpha
sp.1 ยังเปนตัวออน) สวนอีก 2 จีนัสยังไมมีการศึกษาเปนจีนัสของซับแฟมิลี Cydrelinae และ Zodariinae การกระจาย
ตัวของแมงมุม Zodariidae พบวา Asceua พบไดทั่วไปทั้งประเทศ Euryeidon พบในภาคเหนือของประเทศไทย
จากขุนตาน เชียงดาว ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท Heradion สวนใหญพบในมาเลเซีย และยังไมพบในภาคใตของประเทศ
ไทย แตพบที่เชียงดาว เขาเขียว และเปนสปซีสที่ตางจากที่พบในมาเลเซีย
The Spider Family Zodariidae in Northern Thailand
S. Sonthichai and P. Dankittipakul
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200

Collections of zodariid spiders were made from December 2001 to 2003 in 8 provinces of northern
Thailand (Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphun, Lampang, Prae, Nan, Pa Yao and Mae Hongson). The
spider fauna was sampled using 4 different methods: pitfall trapping; leaf litter sieving with extraction
by a Winkeler sac; sweeping; and beating. Altogether, 361 zodariid spiders were found, representing 7
genera and 25 species. These included Asceua Thorell (7 species; A. khunmingensis, Asceua sp. 2-7),
Euryeidon Dankittipakul & Jocqué (6 species; E. monticola, E. musicum, E. anthonyi, E. sonthichaiae,
E. consideratum and E. schwendingeri), Heradion Dankittipakul & Jocqué (2 species; H. naiadis and
H. peteri), Mallinella Strand (7 species; M. labialis Song & Kim, Mallinella sp.1-6), Storenomorpha
Simon (only a juvenile of Storenomorpha sp.1) and undescribed genera of the subfamilies Cydrelinae
and Zodariinae. Asceua species are distributed all over the country. Euryeidon was found only in
northern Thailand, at Khun Tan, Chiang Dao, Doi Suthep and Doi Inthanon. Most Heradion species
live in Malaysia and this genus has not been found in southern Thailand. However, in this survey it
was collected in Chiang Dao, Khao Kiew, although species were different from those in Malaysia.
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ความหลากหลายของปะการังออน (Alcyoniina) ในนานน้ําไทย
ทนงศักดิ์ จันทรเมธากุล1, หรรษา จรรยแสง1, ศุภฤกษ วัฒนาสิทธิ1์ และ Phillip Alderslade2
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ต.คอหงษ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110,
2
Museum and Art Gallery of the Northern Territory, PO Box 4647, Darwin, Northern Territory 0801, Australia

ศึกษาจํานวนชนิดและการแพรกระจายของปะการังออนในนานน้ําไทย โดยใชลักษณะภายนอก (รูปทรงของโคโลนี
ลักษณะของโพลิป และสีของโคโลนี) ซึ่งสามารถใชจําแนกปะการังออนไดในระดับสกุล พบวามีทั้งหมด 18 สกุล
ในระดับชนิดนั้นไมสามารถจําแนกไดในขณะนี้ เนื่องจากตองใชลักษณะของเกล็ดหินปูนภายในโคโลนี (ดําเนินการใน
ลําดับตอไป) เมื่อเปรียบเทียบกับรายงานอื่น ๆ ที่ศึกษาในนานน้ําไทย พบวาในการศึกษาครั้งนี้มีรายงานสกุลใหม
ในนานน้ําไทยจํานวน 7 สกุล ไดแก Eleutherobia, Nepthyigorgia, Nidalia, Heteroxenia, Steronepthya, Klyxum
และ Dampia กลาวโดยสรุปจากผลการศึกษาเบื้องตนพบวาปะการังออนทางฝงทะเลอันดามันมีความหลากชนิด
มากกวาฝงอาวไทย โดยฝงทะเลอันดามันบริเวณหมูเกาะสิมิลันมีความหลากชนิดมากที่สุด ในขณะที่ฝงทะเลอาวไทย
บริเวณหมูเกาะแสมสารมีความหลากชนิดมากที่สุด คาดวาเมื่อผลการดําเนินงานเสร็จสิ้นจะพบปะการังออนในนานน้ํา
ไทยทั้งหมดประมาณ 70 ชนิด
Diversity of Soft Corals (Alcyoniina) in Thai waters
1

T. Chanmethakul1, H. Chansang1, S. Wattanasit1 and P. Alderslade2
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University 90110, 2Museum and Art Gallery of
the Northern Territory, PO Box 4647, Darwin, Northern Territory 0801, Australia

This study investigated the diversity of soft corals and their distribution in Thai waters. Using
macroscopic characteristics for identification, the preliminary results revealed eighteen genera were
present in this study area. Seven genera (Eleutherobia, Nepthyigorgia, Nidalia, Heteroxenia,
Steronepthya, Klyxum and Dampia) were newly recorded in Thai waters, when compared with the
previous studies. Preliminary results suggest that overall soft corals in the Andaman Sea have a higher
diversity than in the Gulf of Thailand. The Similan Islands were the most diverse in the Andaman Sea
while the Samaesarn Islands were the most diverse in the Gulf of Thailand. Seventy soft coral species
are expected to be found during this study.
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ชนิด การกระจายพันธุ และโครงสรางประชากรของปะการังแข็ง
ครอบครัว Faviidae ในแนวปะการังบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย
นรินทรรัตน คงจันทรตรี (นักศึกษา), วิภูษิต มัณฑะจิตร (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาวาริชศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี 20131

ศึกษาความแตกตางของสถานที่ และถิ่นที่อยูอาศัยตอการกระจายพันธุของปะการังในวงศ Faviidae และกลุมประชากร
และความหนาแนนของปะการังที่ตางๆ โดยใชวิธี belt transects ขนาด 45 ม2 บันทึกชนิด ขนาดและจํานวนโคโลนี
ของปะการังในวงศ Faviidae ทุกกอนที่พบใน transect จากทั้งหมด 11 หมูเกาะตลอดทั้งอาวไทย ตั้งแตจังหวัดชลบุรีถึง
จังหวัดตราด และจังหวัดประจวบคีรีขันธถึงจังหวัดสุราษฎรธานี พบปะการังในวงศ Faviidae ทั้งสิ้น 37 ชนิดจาก
24 จีนัส บริเวณที่พบจํานวนชนิดของปะการังวงศ Faviidae สูงสุดคือหมูเกาะหมาก พบ 33 ชนิด รองลงมาคือ
หมูเกาะชาง พบ 30 ชนิด บริเวณหมูเกาะเตาพบจํานวนชนิดของปะการังกลุมนี้นอยที่สุดคือ 18 ชนิด ในขณะที่บริเวณ
หมูเกาะอื่นพบประมาณ 20-29 ชนิด ความชุกชุมของปะการัง Faviidae แตกตางกันตามสถานที่และแหลงที่อยูอาศัย
ในบริเวณที่ตื้น (reef flat) และที่ลึก (reef slope) สามารถแบงองคประกอบชนิดของปะการังวงศ Faviidae ในแนว
ปะการังตางๆไดเปน 5 แบบคือ 1) แนวปะการังที่มีปะการังรังผึ้ง (Goniastrea) เปนชนิดเดน, 2) แนวปะการังที่มี
ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยมและปะการังสมองรองยาว (Favia, Favites, Platygyra) เปนชนิดเดน,
3) แนวปะการังที่มีปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยมและปะการังรังผึ้ง (Favia Favites และ Goniastrea)
เปนชนิดเดน, 4) แนวปะการังที่มีปะการังดาวใหญ (Diploastrea) เปนชนิดเดน และ 5) แนวปะการังที่พบปะการัง
ในวงศ Faviidae นอย เนื่องจากมีปะการังในวงศอื่นเปนชนิดเดนเชนปะการังเขากวาง หรือปะการังโขด ขนาดของ
ปะการังในวงศ Faviidae ที่พบมากอยูระหวาง 1-40 ซม. โดยปะการังวงแหวนและปะการังชองเหลี่ยมที่พบมากมักจะมี
ขนาดประมาณเล็กไมเกิน 10 ซม. หรืออยูระหวาง 11-20 ซม. ปะการังรังผึ้งและปะการังสมองรองยาวมักพบขนาด
11-20 ซม. และ 21-40 ซม. ประชากรของปะการังวงศ Faviidae เปนกลุมประชากรที่คงอยูหลังจากปรากฏการณ
ปะการังฟอกขาวที่เกิดขึ้นในอาวไทยเมื่อป 2541
Species Distribution and population structure of Faviid Corals (Cnidaria :
Scleractinia) on Coral Reefs along the East Coast of Thailand
N. Kongjandtre (Graduate Student), V. Manthachitra (Thesis Advisor)
Department of Aquatic Science, Faculty of Science, Burapha University, Bangsean, Chonburi 20131

Corals of the family Faviidae are the dominant group within coral assemblages in the Gulf of
Thailand. This study investigated species, distribution patterns and size distributions of colonies. Belt
transects of 45 m2 were employed in 11 islands of the Gulf of Thailand, with 8 islands from Chonburi
to Trat Province and 3 islands from Prachuap Khiri Khan to Surat Thani Province. In total, 13,123
faviid colonies were found with 37 species belonging to 24 genera. Mark and Chang islands had the
highest species richnesses (33 and 30 species, respectively). The Tao Islands had the lowest species
richness (18 species), whereas the other islands had around 20-29 species. Colony abundance and area
covered by faviid corals varied significantly depending on habitat and location. Reefs could be divided
into 5 groups based on genus composition: 1) reefs dominated by Goniastrea; 2) reefs dominated by
Favia, Favites and Platygyra; 3) reefs where Favia, Favites and Goniastrea were common; 4) reefs
dominated by Diploastrea heliopora; and 5) reefs where few faviid corals were found. The size
frequency of faviid species was considered for abundant species. Colony diameter was grouped into 5
categories as 1-10 cm, 11-20 cm, 21-40 cm, 41-60 cm and >60 cm. Colony sizes of most faviid corals
were represented by the 1-10 cm, 10-20 cm and 21-40 cm diameter categories. These results show that
current populations of faviid corals are those that survived the 1998 coral bleaching phenomena in the
Gulf of Thailand.

64

รวมเลมบทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ : การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 8
14-17 ตุลาคม 2547 โรงแรมไดมอนดพลาซา จ. สุราษฎรธานี

ความสัมพันธระหวางการแพรกระจายตัวของตัวออนปะการัง
กับกระแสน้าํ จังหวัดชลบุรี
ลลิตา ปจฉิม1 (นักศึกษา), สุชนา ชวนิชย1 (อาจารยที่ปรึกษา), ธรรมศักดิ์ ยีมนิ 2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330,
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตหัวหมาก แขวงบางกะป กรุงเทพฯ 10240

สํารวจการพัฒนาเซลลสืบพันธุของปะการังชนิด Acropora millipora ตั้วแตเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2547 พบวาสราง
เซลลสืบพันธุในชวงเดือนมกราคม-มีนาคม 2547 และการลงเกาะของตัวออนปะการังมากในชวงเดือน กุมภาพันธ–
พฤษภาคม 2547 โดยมีอยู 3 สกุล คือ Pocillopora Acropora และ Favid โดยสกุล Pocillopora ซึ่งมีการสืบพันธุอาศัย
เพศแบบปฏิสนธิภายใน (broadcast) มีการลงเกาะคอนขางมาก สวนสกุล Acropora และ Favid เปนชนิดที่การสืบพันธุ
อาศัยเพศแบบปฏิสนธิภายนอก (brood) มีการลงเกาะคอนขางนอย
Relationship Between Dispersal of Coral Larvae
and Water Currents, Chonburi Province
Lalita Putchim1 (Graduate Student), Suchana Chavanich1 (Thesis Advisor),
Thamasak Yeemin2 (Thesis Co-advisor)
1
Department of Marine Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phayathai R.,
Pathumwan, Bangkok 10330, 2Department of Biology, Faculty of Science,
Ramkhamhaeng University, Huamark, Bangkok 10240

A survey of gamete development in Acropora millipora was conducted from January to July 2004.
The results showed that coral gametes developed from January to March 2004 and coral larvae settled
from Febuary to May 2004. Most larvae were Pocillopora species which are brooding species where
as there were less larvae of Acropora and Favid, which are spawning species.
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ความผันแปรทางสัณฐานของโครงสรางหินปูน
ในปะการังแข็ง Galaxea fascicularis Linnaeus, 1767 ที่พบในประเทศไทย
จีรวรรณ ชวยพัฒน1 (นักศึกษา), เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ2,3
 (อาจารยที่ปรึกษา) , นิพนธ พงศสุวรรณ4 (อาจารยที่ปรึกษารวม) ,
ศุภกฤษ วัฒนสิทธิ์ 1 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ สงขลา 90110, 2ภาควิชา วิทยาศาสตรทางทะเล จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพ 10330, 3สถาบันวิจยั ทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพ 10330,
4
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ภูเก็ต, 83000

ศึกษาความผันแปรทางสัณฐานของโครงสรางหินปูนในปะการัง Galaxea fascicularis จากชายฝงทะเลอันดามัน
และชายฝงอาวไทย รวม 6 กลุมเกาะ จาก 16 บริเวณศึกษา ดวยการดําน้ําลึก ตั้งแตมกราคม พ.ศ. 2545 - เมษายน
พ.ศ. 2546 จากจํานวนตัวอยางรวม 226 ตัวอยาง ผลการศึกษาขอมูลทางสถิติโดยใช 18 ลักษณะ ผานขอกําหนด
เบื้องตน 13 ลักษณะ โดยวิเคราะหดวย MANOVA แบบ Model Unbalance Design พบวาทุกระดับสถานที่มี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยลักษณะโครงสรางหินปูนระหวาง 16 บริเวณศึกษามีความแตกตาง
11 ลักษณะ ระหวาง 6 กลุมเกาะ 7 ลักษณะ และระหวางตัวอยางจาก 2 แนวชายฝง 3 ลักษณะ โดยระดับสถานที่
กวางขึ้นความแตกตางของลักษณะโครงสรางหินปูนกลับนอยลง
Morphological Variation in the Skeleton of the Scleractinian Coral,
Galaxea fascicularius Linnaeus, 1767 in Thailand
J. Chuaypat1 (Graduate Student), P. Jarayabhand 2, 3 (Thesis Advisor), N. Phongsuwan 4 (Thesis Co-advisor),
S.Wattanasit1 (Thesis Co-advisor)
1
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hatyai, Songkla, 90110, 2Department
of Marine Science, Faculty of Science, Chalongkorn University, Bangkok, 10330, 3Aquatic Resource Research
Institute, Chulalongkorn University, Bangkok, 10330, 4Phuket Marine and Biology Center, Phuket, 83000

The main objective of this research was to investigate the morphological variation of the skeletal
structure of a species of coral, Galaxea fascicularius, from 16 locations, which were comprised of 6
island groups. Field sampling, by scuba diving, was conducted from January 2002 to April 2003.
A total of 226 specimens of G. fascicularis were collected. Eighteen quantitative characteristics were
measured or counted from five corallites per colony. Thirteen characteristics passed the assumption
test. A Mixed Model Unbalanced Design of MANOVA was significantly different at all spatial levels
(eleven characteristics among sixteen locations, seven characteristics among six island groups, and
three characteristics between the Andaman Sea and the Gulf of Thailand). The results indicate that the
distinction of characteristics decreases when compared between larger spatial scales.
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การฟนฟูแนวปะการังโดยการนําชิ้นสวนปะการังมายึดติดกับพื้น
บริเวณกลุมปะการังในแหลงทองเทีย่ วของจังหวัดกระบี่
รัตนติกา เพชรทองมา (นักศึกษา), ธรรมศักดิ์ ยีมิน (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ถ. รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพฯ 10240

ชิ้นสวนปะการังที่แตกหักอันเนื่องจากภัยธรรมชาติและกิจกรรมตาง ๆ มีความสําคัญในกระบวนการฟนฟูแนวปะการัง
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาชีววิทยาของชิ้นสวนปะการังในธรรมชาติ ศักยภาพในการฟนตัวตาม
ธรรมชาติของชิ้นสวนปะการัง และเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมในการฟนฟูแนวปะการังที่เสื่อมโทรมดวยการใชชิ้นสวน
ปะการัง โดยทําการศึกษาความหนาแนน ชนิดและการแพรกระจาย การตายเปนบางสวนของเนื้อเยื่อปะการัง และการ
เจริญเติบโตของชิ้นสวนปะการังในธรรมชาติดวยวิธี belt transect เก็บตัวอยางชิ้นสวนปะการังในภาคสนามและศึกษา
การสรางเซลลสืบพันธุและความดกของไขของชิ้นสวนปะการังดวยวิธีทางไมโครเทคนิค พรอมทั้งศึกษาเทคนิคและ
วิธีการที่เหมาะสมในการฟนฟูแนวปะการังโดยการทดลองใชชิ้นสวนปะการังที่มีอยูในธรรมชาติมายึดติดบนพื้นแข็งเพื่อ
วัดการเจริญเติบโตของชิ้นสวนปะการัง ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถนําไปประยุกตใชในการฟนฟูแนว
ปะการัง การจัดการทรัพยากร การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ และการใชประโยชนแนวปะการังอยางยั่งยืน
Rehabilitation of Coral Reef by Reattached Coral Fragments
in Coral Communities of Tourism Areas of Krabi Province
R. Pettongma (Graduate Student), T. Yeemin (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University, Ramkhamhaeng Road, Huamark,
Bangkapi, Bangkok 10240

Coral fragments caused by natural factors and various human activities are significant for coral reef
restoration. The study on coral reef restoration by reattachment of coral fragments of coral reefs of
tourism areas in Krabi Province aims to examine the biology of coral fragments, the potential for
natural recovery and the development of appropriate methods to restore degraded coral reefs by using
coral fragments. A belt transect method was applied for field observations on species composition,
density, distribution, partial mortality and growth of coral fragments on natural substrates. Coral
fragments collected from the study sites were also used for gametogenesis and fecundity studies using
histological methods. Moreover, appropriate techniques and methods for coral reef restoration by
reattachment of coral fragments were examined. Growth of reattached coral fragments was also
measured. Data obtained from the present study can be applied to restoration, management,
conservation of biodiversity and sustainable utilization of coral reefs.
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ชีววิทยาการสืบพันธุของฟองน้ําวงศ Calthropellidae
(Demospogiae: Homoscleromorpha: Astrophorida)
ชาตรี ฤทธิ์ทอง (นักศึกษา), ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์ (อาจารยที่ปรึกษา),เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

งานวิจัยนี้ไดศึกษาการกระจายในธรรมชาติของฟองน้ําชนิดนี้บริเวณกองหินสัมปนยื้อ ซึ่งอยูดานทิศเหนือของเกาะสีชัง
ทําการศึกษารูปแบบชนิดและชวงเวลาของการสรางเซลลสืบพันธุของฟองน้ํา โดยการเก็บตัวอยางเนื้อเยื่อและวัดอัตรา
การเติบโตในภาคสนามตลอดจนการทดลองในหองปฏิบัติการ นอกจากนี้ไดทดลองเลี้ยงฟองน้ําในบอเลี้ยง ในระบบที่มี
การหมุนเวียนน้ําผานตลอด ผลการศึกษาเบื้องตนพบวาฟองน้ําชนิดนี้พบกระจายตัวนอยมากในธรรมชาติ การศึกษา
ดําเนินการในภาคสนามตั้งแตมีนาคม 2546 - มิถุนายน 2547 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการกระจายตามธรรมชาติ
กับปจจัยสิ่งแวดลอมพบวาพื้นที่ปกคลุมของฟองน้ําในธรรมชาติมีความสัมพันธกับปริมาณความเค็มและอุณหภูมิ เมื่อ
ความเค็มลดลงทําใหพื้นที่ปกคลุมของฟองน้ําลดลงดวย ในขณะที่เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นมีผลทําใหพื้นที่ปกคลุมของ
ฟองน้ําลดลง สวนปริมาณออกซิเจนละลายน้ําไมแสดงความสัมพันธอยางเดนชัดเนื่องจากปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา
คอนขางคงที่ตลอดชวงเวลาที่ศึกษา การศึกษารูปแบบชนิดและชวงเวลาในการสรางเซลลสืบพันธุของฟองน้ํายังใหผล
ไม ชั ด เจน แต พ บว า ในเนื้ อ เยื่ อ ของฟองน้ํ า ในช ว งกุ ม ภาพั น ธ -พฤษภาคมพบตั ว อ อ นของฟองน้ํ า ผลการทดลอง
เลี้ยงฟองน้ําในหองปฏิบัติการพบวา การทดลองเลี้ยงฟองน้ําในบอเลี้ยงเริ่มตั้งแตมกราคม-ธันวาคม 2546 ทดลอง
เลี้ยง 32 กอน แบงเปน 2 กลุมคือกลุมที่น้ําหนักมากกวา 80 กรัม และกลุมที่น้ําหนัก นอยกวา 80 กรัมพบวา
ชวง 6 เดือนแรกกลุมที่น้ําหนักมากกวา 80 กรัมมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นมากกวากลุมที่มีน้ําหนักนอยกวา 80 กรัม มีการ
ทดลองซ้ําเพื่อศึกษาการเติบโตของฟองน้ําโดยน้ําหนักฟองน้ําเริ่มตนแตละกอนมากวา 100 กรัม เปรียบเทียบกัน 3 บอ
คือบอ R (บอรวมน้ําจากระบบเลี้ยง) บอ A (บอในระบบเลี้ยงหอยเปาฮื้อ) และ บอ 400 ตัน (บอเก็บน้ําดิบกอนเขาระบบ
กรอง) บอละ 6 กอน อัตราการเติบโตในบอ 400 ตัน มีน้ําหนักเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอีก 2 บอที่มีแนวโนมลดลง
Reproductive Biology of a Sponge in the Family Calthropellidae
(Demospogiae: Homoscleromorpha: Astrophorida)
C. Ritthong (Graduate Student), N. Paphavasit (Thesis Advisor), P. Jarabhand (Thesis Co-advisor)
Department of Marine Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phatumwan, Bangkok 10330

Sponges in the family Calthropellidae (Demospogiae: Homoscleromorpha: Astrophorida) are known
for their value in medicine. This study is on the distribution of such a sponge in Kong Hin Sam Pun
Yuen, Sichang Island. The reproductive biology and ecology of this sponge were also studied by
histological study and growth study in both the field and laboratory. Sponge culture was carried out
using an open system. Field observations were carried out from March 2003 to June 2004. Preliminary
results on the natural distribution of this sponge revealed that it was a rare species, growing in clumps
with low percent coverage. Percent coverage of this sponge correlated well with salinity and
temperature. As the salinity decreased, the percent coverage also decreased. On the other hand,
increasing temperature decreased the sponge coverage. Dissolved oxygen did not play a significant
role in determining sponge distribution. Reproductive patterns and times of spawning are not yet
known. However, sponge embryos were detected in tissue from February to May. Sponge culture
experiments were conducted from January-December 2003. The 32 sponge colonies were divided into
those with biomass less than 80 grams and those with more. Those with large biomass grew fastest
within 6 months. Another culture experiment was carried out in 3 tanks. One tank received water from
a closd system. Another tank used water in an Abalone culture system. A third tank, called a reservoir
tank, drew in seawater from the surrounding area. The sponges in this experiment were more than 100
grams. The highest growth rates were found in sponges cultured in the reservior tank.
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ชีววิทยาของเพรียงหัวหอม Ecteinascidia thurstoni Herdman, 1891 เพื่อการเพาะเลี้ยง
ปยะ โกยสิน1 (นักศึกษา), สุชนา ชวนิชย1 (อาจารยที่ปรึกษา), วรณพ วิยกาญจน1 (อาจารยที่ปรึกษารวม),
คณิต สุวรรณบริรักษ2 (อาจารยทปี่ รึกษารวม)
1
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330,
2
ภาควิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

พบเพรียงหัวหอมชนิด Ecteinacidia thurstoni Herdman, 1891 บริเวณทะเลอันดามันในเขตน้ําขึ้นน้ําลง ซึ่งเปนพวกที่
ดํารงชีพเปนโคโลนี ลําตัวใสทรงกระบอก บริเวณชองน้ําเขาและออกมีลักษณะเปนวงแหวนสีสม ขนาดตัวโตเต็มที่
ยาวประมาณ 1.5 ซม. กินอาหารโดยการกรองแพลงกตอนขนาดเล็กและสารอินทรียแขวนลอยในน้ําทะเล มีการสืบพันธุ
แบบอาศัยเพศโดยตัวออนที่วายน้ําอิสระและไมอาศัยเพศโดยการแตกหนอ
นอกจากนี้พบวาเพรียงหัวหอมชนิดนี้
มีความสําคัญทางดานเภสัชวิทยาโดยใหสารทุติยภูมิที่เรียกวา ecteinascidins ซึ่งสารกลุมนี้มีศักยภาพสูงในการพัฒนา
เปนยาบําบัดมะเร็งโครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาการของตัวออน
ชวงชีวิตหลังการลงเกาะ
องคประกอบของอาหารในทางเดินอาหาร และอิทธิพลของชนิดอาหารที่มีผลตอการเติบโตของเพรียงหัวหอมในระบบ
เลี้ยง ผลจากการวิจัยจะสามารถอธิบายลําดับพัฒนาการตั้งแตตัวออนจนถึงระยะวัยรุน รวมทั้งการเติบโตและการ
เปลี่ยนแปลงประชากรทั้งในธรรมชาติและระบบเลี้ยงได อีกทั้งทราบถึงชนิดอาหารของเพรียงหัวหอมในธรรมชาติ และ
ชนิดของอาหารที่มีผลตอการเติบโตในระบบเลี้ยง ซึ่งผลการวิจัยที่ไดจะเปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญเกี่ยวกับการศึกษา
เพรียงหัวหอมชนิดนี้ในอนาคต รวมทั้งเปนประโยชนดานการเพาะเลี้ยงเพื่อเปนแหลงวัตถุดิบในการผลิตยาบําบัดมะเร็ง
Biological Studies of the Tunicate, Ecteinascidia thurstoni Herdman, 1891,
for Aquaculture
P. Koeysin1 (Graduate Student), S. Chavanich1 (Thesis Advisor ), W. Wiyakarn1 (Thesis Co-advisor),
K. Suwanborirux2 (Thesis Co-advisor)
1
Department of Marine Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Patumwan,
Bangkok 10330, 2Department of Pharmacognocy, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn
University, Phayathai Road, Patumwan, Bangkok 10330

The tunicate, Ecteinascidia thurstoni Herdman, 1891, is a marine invertebrate found in intertidal to
shallow subtidal zones in the Andaman Sea, Thailand. The individual transparent zooids are barrelshaped or sac-like, and contain two siphons with orange disks on the top. The tunicate feeds on tiny
plankton and particulate organic matter. The reproductive pattern of the tunicate has two characters:
sexual reproduction by internal fertilization to produce tadpole larvae and asexual reproduction by
budding from the stolon. E. thurstoni can produce bio-active compounds named ecteinascidins.
Ecteinascidin 743 is currently approved as a new drug for cancer treatments. However, at present there
is no study on the biology of this tunicate species. Therefore, in this study the development of tadpole
larvae and the stomach contents of tunicates will be investigated. In addition, the population dynamics
in a natural habitat will be examined. Experiments will also be conducted to investigate the growth of
the tunicate when feeding on different diets. The results of this study will increase our knowledge of
the biology and ecology of this tunicate. Ultimately, the outcome of this proposed project will be
applied to the development of mass aquaculture of the tunicate for future anticancer drug production.
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สัณฐานวิทยาที่ใชในการแยกชนิดลูกออดบางชนิด
ทางภาคใต ของประเทศไทย
ประทีป มีวัฒนา1 (นักศึกษา), จารุจินต นภีตะภัฏ2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กทม.10900,
2
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ เทคโนธานี ต. คลองหา อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

ศึกษาสัณฐานวิทยาภายในโพรงชองปาก และภายนอก เชน โครงสรางปาก ขนาดลําตัว สี เพื่อจัดทํารูปวิธาน
ศึกษาถิ่นที่อยูอาศัยและพฤติกรรมของลูกออด จาก 3 พื้นที่คือ อุทยานแหงชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองนาคา จังหวัดระนอง และเขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลาบาลา จังหวัดนราธิวาส พบลูกออด
ที่ทราบชนิดแลวทั้งสิ้น 47 ชนิด 18 สกุล 3 วงศ และยังไมสามารถระบุชนิดได 5 ชนิด จาก 3 สกุล 2 วงศ ไดแก
วงศ Megophryidae สกุล Leptobrachium และวงศ Ranidae สกุล Huia และสกุล Amolops
Morphological Characters for Identification
of Some Anuran Tadpoles in Southern Thailand
1

M. Pratheep1 (Graduate Student), J. Nabhitabhata2 (Thesis Advisor)
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Paholyothin Road, Bangkhen,
Bangkok, 2National Science Museum, Technopolis, Khlong 5, Khlong Luang, Pathum Thani 12120

Studies on morphological characters of anuran tadpoles, comprising buccal cavity, mouth part, body
size and color, have been conducted in order to construct an identification key, which also includes
data on their microhabitats and behavior. The study sites included Khao-Luang National Park, Nakhon
Sri Thammarat Province, Khlong-Nakha Wildlife Sanctuary, Ranong Province, and Hala-Bala
Wildlife Sanctuary, Narathiwat Province, in which 47 species and 18 genera in 5 families of anuran
tadpoles were found as well as 5 unidentified species, in 3 genera and 2 families, namely
Leptobrachium in the Family Megophryidae, and Huia and Amolops in the family Ranidae.
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นิเวศวิทยาการสืบพันธุและการเติบโต
ของเขียดอีโม (กบหนอง : Fejervarya limnocharis (Boie, 1835))
เกื้อกูล พิมพดี 2 (นักศึกษา), จารุจนิ ต นภีตะภัฏ1 (อาจารยที่ปรึกษา), อุษา กลิ่นหอม2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ศูนยนเิ วศวิทยาและสิ่งแวดลอม องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ประทุมธานี 12120,
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกเปนสัตวกลุมหนึ่งที่คนอีสานนิยมบริโภคเปนอยางมาก จากการศึกษาในโครงการ “การใช
ประโยชนจากปาวัฒนธรรมอยางยั่งยืน” และ “โครงการการพัฒนาสัตวพื้นบานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน” พบวา
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกมีจํานวนชนิดและปริมาณลดลงอยางมาก จึงมีความจําเปนที่จะตองทําการศึกษาระบบนิเวศ
ของสัตวกลุมนี้ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการเพาะเลี้ยงเพื่อการบริโภคตอไปในอนาคต จากการสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชนในชนบทพบวาประชาชนนิยมบริโภคเขียดโม (กบหนอง : Fejervarya limnocharis(Boie,1835)) ใน
การศึกษาครั้งนี้ไดทําการวางแผนที่จะทําการศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของแตละชวงอายุ และศึกษาความตองการ
ทางนิเวศวิทยาของถิ่นอาศัย แหลงที่ใชในการขยายพันธุและชนิดของอาหาร โดยทําการศึกษาเขียดอีโมที่อยูใน
ธรรมชาติในเขตจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดรอยเอ็ด ผลจากการศึกษาครั้งนี้จะใชเปนแนวทางในการพัฒนาสัตว
ชนิดนี้ใหเปนสัตวเศรษฐกิจตอไป
Reproductive Ecology and Growth of the
Grass Frog (Fejervarya limnocharis (Boie, 1835))
K. Pimdee2 (Graduate Student), J. Nabhitabhata1 (Thesis Advisor), U. Klinhom2 (Thesis Co-advisor)
1
Ecology and Environment Centre, National Science Museum, Klong 5, Klong Luang, Pathumthani 12120,
2
Department of Biology, Faculty of Science, Mahasarakham University, Khamriang, Kantarawichai,
Mahasarakham 44150

The results of two projects, one on the sustainable use of cultural forest in the Northeast of Thailand
and the other on the ethnozoology and economy of communities in northeastern Thailand, showed that
amphibians were popular animals for consumption by people in northeastern Thailand. The Grass Frog
(Fejervarya limnocharis (Boie,1835)) was a favorite species. This animal has potential for marketing.
But there is a lack of some biological data on rearing. This study will investigate growth rate at each
stage, niche, reproductive site and food. The study sites are in Maha Sarakham and Roi-Et Provinces.
The results from this study will be used to develop this animal as an economic animal in the near
future.
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การศึกษาความหลากหลายของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก
และสัตวเลื้อยคลานในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
มงคล คําสุข, วุฒินันท พวงสาย และกิตติศักดิ์ สมศรี
เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว ตูปณ. 3 ปทจ.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน 40130

การศึกษาความหลากหลายของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน ในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว จังหวัด
ชัยภูมิ มีระยะเวลาดําเนินการตั้งแตมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2547 รวมเวลา 1 ป แตจากการรวบรวมขอมูล 5 เดือนแรก
คือ ตั้งแตมกราคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ผลการศึกษาพบวาสัตวทั้งสองกลุมมีถิ่นอาศัยหลากหลายถึง 12 ประเภท
สามารถจําแนกแตละกลุมตามการจัดลําดับหมวดหมูไดดังนี้ สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกมีทั้งหมด 2 อันดับ 6 วงศ 16 สกุล
33 ชนิด คือ อันดับ Gymnophiona พบ 1 วงศ คือ วงศเขียดงู (Ichthyophiidae) มี 1 สกุล 1 ชนิด อันดับ Anura พบ 5
วงศ คือ วงศอึ่งกราย (Megophryidae) มี 3 สกุล 3 ชนิด วงศคางคก (Bufonidae) มี 1 สกุล 1 ชนิด วงศอึ่ง
(Mycrohylidae) มี 3 สกุล 9 ชนิด วงศกบเขียด (Ranidae) มี 5 สกุล 15 ชนิด และวงศปาดโลกเกา (Rhacophoridae) มี
3 สกุล 4 ชนิด กลุมสัตวเลื้อยคลานพบทั้งหมด 2 อันดับ 10 วงศ 23 สกุล 29 ชนิด คือ อันดับ Chelonia พบ 2 วงศ คือ
วงศเตาปูลู (Platysternidae) มี 1 สกุล 1 ชนิด และวงศเตาน้ํา (Bataguridae) มี 1 สกุล 1 ชนิด อันดับ Squamata พบ
8 วงศ คือ วงศตุกแก (Gekkonidae) มี 6 สกุล 7 ชนิด วงศกิ้งกา (Agamidae) มี 2 สกุล 4 ชนิด วงศแย
(Uromastycidae) มี 1 สกุล 1 ชนิด วงศจิ้งเหลน (Scincidae) มี 5 สกุล 7 ชนิด วงศกิ้งกานอยหางยาว (Lacertidae) มี
1 สกุล 1 ชนิด วงศตะกวด (Varanidae) มี 1 สกุล 2 ชนิด วงศงูเหลือม (Boiidae) มี 1 สกุล 1 ชนิด และวงศงูพิษออน
(Colubridae) มี 4 สกุล 4 ชนิด จากจํานวนสัตวที่พบทั้งหมด จําแนกเปนสัตวที่มีถิ่นการกระจายใหมของประเทศไทย 9
ชนิด ไดแก สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 5 ชนิด และสัตวเลื้อยคลาน 4 ชนิด สัตวที่มีรายงานการพบใหมในเขตรักษาพันธุ
สัตวปาภูเขียว 21 ชนิด ไดแก สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 13 ชนิด และสัตวเลื้อยคลาน 8 ชนิด
Amphibian and Reptile Diversity
in Phu Khieo Wildlife Sanctuary, Chaiyaphum Province
Mongkol Kamsook, Wuttinan Puangsai and Kittisak Somsri
Phu Khieo Wildlife Sanctuary, P.O. Box 3, Chumphae, Khon Khean 40130

Amphibian and reptile diversity is being studied at Phu Khieo Wildlife Sanctuary, Chaiyaphum
province, between January and December 2004. This report presents the result of the first 5 months
(January - May 2004) of survey conducted in 12 habitat types for herpetiles. For amphibians, we found
a total of 2 orders, 6 families, 16 genera and 33 species. Gymnophiona were present with 1 family
(Ichthyophiidae), 1 genus and 1 species. The order Anura is represented by 5 families: Megophryidae
with 3 genera and 3 species; Bufonidae with 1 genus and 1 species; Mycrohylidae with 3 genera and
9 species; Ranidae with 5 genera and 15 species and Rhacophoridae with 3 genera and 4 species.
For reptiles, we found a total of 2 orders, 10 families, 23 genera and 29 species. In the first order,
Chelonia, 2 families were present: Platysternidae with 1 genus and 1 species; and Bataguridae with 1
genus and 1 species. The order Squamata was represented by 8 families: Gekkonidae with 6 genera
and 7 species; Agamidae with 2 genera and 4 species; Uromastycidae with 1 genus and 1 species;
Scinidae with 5 genera and 7 species; Lacertidae with 1 genus and 1 species; Varanidae with 1 genus
and 2 species; Boiidae with 1 genus and 1 species and Colubridae with 4 genera and 4 species. In this
survey, 9 species (5 amphibians, 4 reptiles) represent new records for their distribution in Thailand.
21 species (13 amphibians, 8 reptiles) are new records for Phu Khieo Wildlife Sanctuary.
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การศึกษาความหลากหลายและการกระจายทางชีวภูมิศาสตรของสัตวเลือ้ ยคลาน
และสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกในอุทยานแหงชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
จารุจินต นภีตะภัฏ1, เสถียร ชวยหนู2, ยอดชาย ชวยเงิน1 และธัญญา จั่นอาจ 1
1
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ เทคโนธานี ต. คลองหา อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120,
2
สํานักบริหารและจัดการปาอนุรักษนครศรีธรรมราช อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช 80000

การศึกษาความหลากหลายและการกระจายทางชีวภูมิศาสตรของสัตวเลื้อยคลานและสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก ในพื้นที่
อุทยานแหงชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดําเนินการตั้งแตพฤษภาคม 2546 - เมษายน 2547 เปนเวลา 1 ป
โดยการตรวจสอบจากรายงานยอนหลังทุกฉบับ เก็บขอมูลภาคสนามทุกๆ 2 เดือน สรุปยืนยันจํานวนชนิดของสัตว
ในพื้นที่ เปนสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 34 ชนิด และสัตวเลื้อยคลาน 88 ชนิด โดยไดแสดงรายชื่อของสัตวในพื้นที่ศึกษา
และรายชื่อของสัตวในพื้นที่ทั้งจังหวัดที่พื้นที่ศึกษาตั้งอยู ในการวิเคราะหการกระจายทางชีวภูมิศาสตรของสัตวทั้งสอง
กลุมที่ไดศึกษานี้ คณะผูวิจัยไดเปรียบเทียบความคลายคลึงกับพื้นที่ที่ระดับละติจูดแตกตางกัน และใชชนิดสัตวเปนดัชนี
ชี้วัด ไดผลยืนยันวา การกระจายทางชีวภูมิศาสตรของสัตวเลื้อยคลานและสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก ในพื้นที่อุทยาน
แหงชาติเขาหลวง อยูในเขตการกระจายหมวดมลายู (Malayan Division) ของเขตกระจายยอยซุนดา (Sundaic
Subregion) โดยอยูในแนวตะเข็บที่ติดตอกับหมวดอินโดจีน (Indochinese Division) ของเขตกระจายยอยอินโดจีน
(Indochinese Subregion)
Herpetofaunal Diversity and Biogeography in
Khao Luang National Park, Nakhon Si Thammarat Province
1

J. Nabhitabhata1, S. Chaui-nu2, Y. Chauynkern1, T. Chan-ard1
National Science Museum, Technopolis, Khlong 5, Khlong Luang, Pathum Thani 12120, 2Division of Conserved
Forests Organization and Management, Nakhon Si Thammarat Province 80000

By reviewing recent reports and by field survey every two months, a study on herpetofaunal diversity
and biogeography in Khao Luang National Park, Nakhon Si Thammarat Province, was carried out all
the year round between May 2003 and April 2004. We compared the species richnesses of amphibians
and reptiles, which was 34 and 88, respectively, with a list of all known animals in studied sites and
adjacent areas. Dealing with the analysis of their biogeographical range, we compared species
similarities between the two groups at several areas located in different latitudinal ranges. It finally
revealed that the animals in Khao Luang were more similar to those of Phang-nga and Narathiwat, but
far different from those of Petchaburi, Chiang Mai, Nakhon Ratchasima and Chantaburi. The study
certainly confirmed that the fauna of Khao Luang is more in the Malayan Division of the Sundaic Subregion than in the Indochinese Division of the Indochinese Sub-region.
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การบรรยายลักษณะของปลาวัยออนวงศปลาบู Gobiidae
ที่พบในบริเวณปาชายเลนคลองสิเกา จังหวัดตรัง
ประเสริฐ ทองหนูนุย
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล อ. สิเกา จ. ตรัง 92150

รวบรวมตัวอยางปลา 4,373 ตัว จากปาชายเลนคลองสิเกา จ. ตรัง จําแนกโดยอาศัยวิธี size serie method ไดมากกวา
18 ชนิด/types ในที่นี้มี 11 ชนิด ที่สามารถจัดทําไดคอนขางสมบูรณ คือ Acentrogobius malayanus,
A. viridipunctatus, A. canicus, Oxyurichthys microlepis, Yongeichtys nebulosus, Stigmatogobius sandanundio,
Gobioptherus branchyii, Pandaka lidwillii, Pseudogobius javanicus, Amoya moloanus และ Papillogobius reichei
สวนอีก 7 types ยังอยูในระหวางการศึกษาและตัดสินใจ ปริมาณปลาในแตละชนิดที่จับไดมีแนวโนมสัมพันธกับลักษณะ
ทางกายภาพของสถานีเชนลักษณะพื้นดินเปนตะกอนดินหรือทรายเปนตน ที่นาสนใจอีกประการคือ พบปลาบูสกุล
Mahidolia sp. ซึ่งไมคอยมีรายงานมากนักในปจจุบัน
A Size series Description of Gobiidae Larval specimens
in Sikao Mangrove Creek, Trang Province
P. Tongnunui
Department of Marine Science, Faculty of Science and Fisheries Technology, Rajamangala Institute of
Technology, Sikao District, Trang Province 92150

A total of 4,373 individuals of gobiid larvae and juveniles were collected from Sikao Mangrove Creek
Mangrove area. More than 18 species/types were identified, based on a size series method. The 11
species, Acentrogobius malayanus, A. viridipunctatus, A. canicus, Oxyurichthys microlepis,
Yongeichtys nebulosus, Stigmatogobius sandanundio, Gobioptherus branchyii, Pandaka lidwillii,
Pseudogobius javanicus, Amoya moloanus and Papillogobius reichei were identified. Seven types are
still being determined. The community distribution of gobiid larvae and juveniles reflects microhabitat
relationships, such as if the bottom is mud or sand. It is noteworthy that Mahidolia sp., a rare species
in Thailand, was found as a first record for Trang.
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การศึกษาผลกระทบจากไฟ และแนวปาเลื่อนตอสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็ก
บริเวณหนวยยอยคลองอีเฒา ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ
วราภรณ แกวพรหม1 (นักศึกษา), จอรจ เอ เกล1 (อาจารยที่ปรึกษา), แอนโทนี เจ ไลนัม2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
83 หมู 8 แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150, 2 สมาคมอนุรักษสัตวปา (WCS) ประเทศไทย
ตู ปณ. 170 หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

3,600 คืนที่ใชในการเก็บขอมูล มีสัตวฟนแทะ 5 ชนิดและสัตวที่กินแมลงเปนอาหาร 3 ชนิด โดยกอนเผาทุงหญา
จับไดชนิด Maxomys surifer มากที่สุดในบริเวณปา Niviventer bukit พบในปาและขอบชายปา Leopoldamys sabanus
พบที่ขอบชายปา Rattus rattus พบทั้งในปาและทุงหญา และ Mus caroli พบไดทั้ง3พื้นที่ แตพบมากที่สุดในทุงหญา
Tupaia glis พบแตในบริเวณปา ชนิดที่พบนอยในพื้นที่คือ Leopoldamys sabanus Crocidura hosfieldi และ Crocidura
estrusca และหลังจากมีการเผาทุงหญาแลวพบวา Crocidura hosfieldi และ Crocidura estrusca หายไป คาการจับได
ในปากอนเผาทุงหญามีคามากกวาหลังเผาทุงหญา เทากับ 12.17 และ 7.72 ตัวตอ 100 คืนของการตั้งกรงดัก
ตามลําดับ ในทุงหญากอนเผาและหลังเผามีคาเทากับ 3.33 และ 3.50 ตัวตอ 100 คืนของการตั้งกรงดัก ตามลําดับ
มี 3 ชนิดที่จับไดเพิ่มขึ้นหลังจากเผาทุงหญาแลว คือ R. rattus, N. bukit และ Mus caroli ผลการวิเคราะหดวย t-test
บริเวณทุงหญาและปา กอนและหลังเผาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
Responses to Burning and Edge Effects of Small Mammals
at Klong E Tao substation, Khao Yai National Park
W. Kaewprom1 (Graduate Student), George A. Gale1 (Thesis Advisor), Antony J. Lynam2 (Thesis Co-advisor)
1
School of Bioresources and Technology, Natural Resources Management, King Mongkut’s University of
Technology Thonburi, 83 Moo 8 Thakham, Bangkhuntien, Bangkok 10150, 2 Wildilfe Conservation
Society,Thailand Program, P.O. BOX 170, Laksi, Bangkok 10210

Live-trapping methods were used to determine the statuses of small mammals in forest, forest edges
and grassland areas before and after grassland burning at Khao Yai National Park. A total of 3,600
trap nights of sampling resulted in the capture of five species of rodent and three species of
insectivore. Before burning, the Yellow Rajah Rat (Maxomys surifer) was the most frequently caught
species in the forest. The Chestnut Rat (Niviventer bukit) was found in forest and on the forest edge.
The Noisy Rat (Leopoldamys sabanus) was found on the edge and the Roof Rat (Rattus rattus) was
found in the forest and grassland. The Ryukyu Mouse (Mus caroli) was found in all three areas and
was the most frequently caught species in the grassland. The Common Treeshrew (Tupaia glis) was
only found in the forest. Leopoldamys sabanus, Crocidura hosfieldi and Crocidura estrusca were rare
and only captured a few times. After burning, 2 species, Crocidura hosfieldi and Crocidura estrusca,
were lost. Capture rate in the forest before burning was 12.17 individuals per 100 trap nights and was
more than in the forest after burning, which was 7.72 individuals per 100 trap nights. Capture rate in
the grassland before burning was 3.33 individuals per 100 trap nights and after burning increased
slightly to 3.50 individuals per 100 trap nights. In general R. rattus, N. bukit and Mus caroli appeared
to increase after fire, and none of the common species appeared to decline, while the effects on the
rare species were less clear. Results from a t-test analysis in the forest showed no significant
difference before and after burning of the area. Similarly in the grassland there was no significant
difference before and after burning of the area.
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ความหนาแนน การแพรกระจาย และการบริโภคสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็ก
กรณีศึกษา: หมูบานกระเหรี่ยงเมืองแพม จ. แมฮองสอน
ณัฐฐา วัฒนรัชกิจ (นักศึกษา), สมโภชน ศรีโกสามาตร (อาจารยทปี่ รึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา ความหนาแนน การแพรกระจาย และความหลากชนิดของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็กในพื้นที่
ที่มีการใชประโยชนที่แตตางกันของชนเผากระเหรี่ยง ซึ่งเปนชนเผาที่มีวัฒนธรรมการอนุรักษที่โดดเดน การศึกษา
ทําการวางกรงในพื้นที่สํารวจอยางเปนระบบ และใชวิธีการดักจับ-ทําเครื่องหมาย และดักซ้ํา (capture-recapture
method) ในพื้นที่ ปาอนุรักษ ปาใชสอย และพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งมีสมมติฐานวาในพื้นที่ที่มีระดับการถูกรบกวนตางกัน
อาจมีโครงสรางทางสังคมที่มีสัตวเหลานี้ตางกัน กลาวคืออาจมีชนิดใดชนิดหนึ่งที่โดดเดน และมีความหนาแนนสูงกวา
ชนิดอื่นๆ ขอมูลที่ไดจะทําใหรูวาในพื้นที่ที่แตกตางกัน มีระดับการถูกรบกวนจะมีผลตอโครงสรางทางสังคมของสัตว
เลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็กในพื้นที่อยางไรบาง
นอกจากนี้การศึกษาในครั้งนี้จะทําการเก็บขอมูลในเชิงคุณภาพเพื่อ
ประเมินการบริโภคเนื้อหนูของชาวบานกระเหรี่ยงแหงนี้ รวมถึงวิธีการจับ และความเชื่อตางๆ และมุมมองของชาวบาน
ตอสัตวกลุมนี้ เพื่อดูบทบาทของสัตวเหลานี้ในวิถีชีวิตของชาวบานที่ดูเสมือนจะเปนทั้งศัตรูที่กอความเสียหายตอพืชผล
ทางการเกษตร และยังเปนแหลงโปรตีนชั้นเยี่ยมที่ไมตองเสียเงินซื้อหา
Density, Distribution and Human Consumption of Small Mammals
around a Karen Village in Mae Hong Son Province, Thailand
N. Wattanaratchakit (Graduate Student), S. Srikosamatara (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University

The objective of this study is to determine the density, distribution and diversity of small mammals
around a Karen village. Three grids (6 x 6) will be constructed in conserved forest, used forest and
agricultural land to gather data on small mammals by the capture-recapture method. The community
structure of small mammals from each area will be compared. In addition, qualitative research will be
done to estimate the amount of rat meat and meat of other small mammals that villagers harvest in one
year. Local knowledge and techniques for trapping, religious beliefs and perceptions of villagers
concerning these animals are other targets of study.
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ความอุดมสมบูรณและความหลากหลายของนก: การประเมินเทคนิค
การสํารวจประชากรนกปาณ แปลงวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพถาวร
มอสิงโต อุทยานแหงชาติเขาใหญ
ฟลลิป ดี ราวด1, จอรจ เกล2, อนรรฆ พัฒนวิบูลย1, แอนดรูว เจ. เพีรย ซ2, คิโฮโก โตคิว2, กรกฏ พบประเสริฐ2,
วังวร สังฆเมธาวี2, วอรเรณ บรอคเคลแมน3 และ ประวัติ โวหารดี4
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400, 2ภาควิชาการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 83 หมู 8 แขวงทาขาม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150, 3ศูนยชีววิทยาเชิงการอนุรักษ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ถ. พุทธมณฑลสาย 4 นครปฐม 7317, 4กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช
ถ. พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สํารวจนกโดยวิธีการมาตรฐาน 2 วิธีคือการสํารวจตามเสนแนว และการสํารวจโดยแปลงวงกลม เพื่อประเมิน
ความหนาแนนของนกทุกชนิดในแปลงถาวรศึกษาพลวัตปาไมขนาด 30 เฮกแตร ระหวางมิถุนายน 2546 - มิถุนายน
2547 ที่บริเวณมอสิงโต อุทยานแหงชาติเขาใหญ สํารวจตามเสนแนวยาว 500 เมตร จํานวน 4 เสน เสนหางกัน 160 ม.
และในพื้นที่และแนวสํารวจเดียวกันนี้ ไดสํารวจแบบแปลงวงกลม VCP จํานวนทั้งสิ้น 16 แปลง แปลงหางกัน 160 ม.
นอกจากนี้ใชวิธีการทําแผนที่จุดที่พบนก (Spot-mapping) โดยใชขายดักนก ใสหวงขานก และทําแผนที่จุดพบนก
ซึ่งถือเปนวิธีการที่ใหคาความหนาแนนนกตามจริง ผลการทดสอบนก 5 ชนิด ปรากฏวาวิธีสํารวจตามเสนแนวใหคา
ความหนาแนนต่ํากวาคาจริง 27-70% ในนกจับแมลงคอสีน้ําตาลแดง (Cyornis banyumas), นกกางเขนดง
(Copsychus malabaricus), นกกินแมลงปาฝน (Malacocincla abbotti), นกระวังไพรปากเหลือง (Pomatorhinus
schisticeps) สวนนกกินแมลงจุกดํา (Hypothymis azurea) ไดคาความหนาแนนใกลเคียงคาจริง 3-5% สรุปความ
หนาแนนทั้งสองวิธีกับคาจริงมีสัดสวนกัน โดยที่ทั้งสองวิธีใหคาความหนาแนนของนกใกลเคียงกัน แตต่ํากวาคาความ
หนาแนนจริงซึ่งไดจากวิธีการทําแผนที่จุดพบนก
Avian Abundance and Diversity: an Assessment of Monitoring methods
for Forest Birds at the Mo-singto Long-term Forest
Dynamics Plot, Khao Yai National Park
Philip D. Round1, George Gale2, Anak Pattanavibool1, Andrew J. Pierce2, Kihoko Tokue2, Korakoch
Pobprasert2, Wangworn Sankamethavee2, Warren Y. Brockelman3 and Prawat Wohandee4
1
Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University, Rama 6 Road, Bangkok 10400, 2King
Mongkut’s University of Technology Thonburi, School of Bioresources and Technology, Bangkhunthien,
Bangkok 10150; 3Center for Conservation Biology, Institute of Science and Technology for Research and
Development, Mahidol University, Salaya, Phutthamonthon 4 Road, Nakhon Pathom 731705, 4National Parks
Division, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, Phaholyothin Road,
Chatuchak, Bangkok 10900.

Between June 2003 and June 2004 we used line-transect sampling and variable circular plots (VCP) to
estimate the densities of all bird species present on the 30-ha Mo-singto Long-term Forest Dynamics
Plot in Khao Yai National Park. Four observers surveyed four 500 m-long transects, 160 m apart. The
same area was sampled on subsequent days using 16 VCPs spaced 160 m apart along the same four
transects. Additionally we used intensive mist-netting, colour-banding, and spot-mapping to precisely
estimate the numbers of birds on the plot. Transects and VCPs underestimated densities by 27%–70%
for four of the first five species tested (Hill Blue Flycatcher Cyornis banyumas, White-rumped Shama
Copsychus malabaricus, Abbott’s Babbler Malacocincla abbotti and White-browed Scimitar Babbler
Pomatorhinus schisticeps). Estimates for a fifth species, Black-naped Monarch Hypothymis azurea,
were within 3–5% of the mapped density for both sampling techniques. For three out of five species,
more detections were obtained using transects than VCPs (in two cases nearly twice as many). For
Abbott’s Babbler, the number of detections was equal, while for Scimitar Babblers more detections
were obtained with point counts. While densities obtained from transects and VCPs gave similar
results, and were correlated with mapped densities, they generally underestimated mapped densities.
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ความสัมพันธระหวางอัตราการหลั่งน้าํ หวาน
และความถี่ในการมาเยือนของคางคาวเล็บกุด (Eonycteris spelaea)
เอกพงศ ศรีเปารยะ (นักศึกษา), สาระ บํารุงศรี (อาจารยที่ปรึกษา), กําพล มีสวัสดิ์ (อาจารยที่ปรึกษารวม),
สุนทร โสตถิพันธุ (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ต.คอหงส อ.หาดใหญ สงขลา 90110

ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการกินอาหาร (น้ําหวาน) ของคางคาวเล็บกุด (Eonycteris spelaea)
โดยพิจารณาจากความถี่ในการมาเยือนดอกไมของคางคาวเล็บกุด กับความเขมขนของน้ําตาลในน้ําหวาน อัตราการ
หลั่งน้ําหวาน ปริมาณธาตุอาหารที่สําคัญตอคางคาวในน้ําหวานของดอกพืชที่มีรูปแบบการออกดอกเปน 2 รูปแบบ คือ
กลุมที่ออกดอกทีละมากๆ ในระยะเวลาสั้นๆ (Mass flowering; เหรียง (Parkia timoriana Merr.) และนุน (Ceiba
pentandra Gaertn.) และกลุมที่ออกดอกทีละนอยๆ แตระยะเวลานาน (Steady state; เพกา (Oroxylum indicum
(Linn.) Kurz.) และกลวย (Musa spp.) พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ในแนวรัศมี 40 กม. รอบถ้ําสีสอน จังหวัดสงขลา จาก
ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา เปอรเซ็นตสัดสวนของความถี่การมาเยือนของคางคาวเล็บกุดสูงสุดในชวงเวลาที่ดอกไมมีอัตรา
การหลั่งน้ําหวานสูงสุด (โดยเฉพาะในพืชกลุม Mass flowering) สวนรูปแบบการมาเยือนของคางคาวในพืชแตละชนิดก็
มีความแตกตางกัน ซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 รูปแบบคือ แบบตอเนื่องและแบบเปนชวงๆ ขึ้นอยูกับอัตราการหลั่ง
น้ําหวานของดอกพืชแตละชนิด และยังมีความแตกตางระหวางเพศของคางคาวที่เขามาเยือนทั้ง 2 กลุม คือ สัดสวนของ
คางคาวเล็บกุดเพศเมียที่มาเยือนพืชในกลุม Mass flowering มากกวาคางคาวเล็บกุดตัวผู และพบสัดสวนของคางคาว
เล็บกุดเพศผูที่มาเยือนพืชในกลุม Steady state มากกวาคางคาวเล็บกุดเพศเมีย
The Relationship between Nectar Secretion rate and Temporal Patterns
of visiting of the Nectarivorous Cave Bat (Eonycteris spelaea)
E. Sripaoraya (Graduate Student), S. Bumrungsri (Thesis Advisor), K. Meesawat (Thesis Co-advisor),
S. Sotthibandhu (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Songklanakarin University, Tumbon Khohong,
Amphoe Hatyai, Songkla 90110

This study investigated the relationship between nectar feeding behaviour of the nectarivorous cave
bat (Eonycteris spelaea) (i.e. frequency of visits) with sugar concentration, secretion rate and nutrient
concentration in the nectar of mass flowering flowers (Riang, Parkia timoriana Merr.; Cotton tree,
Ceiba pentandra Gaertn.) and steady state flowers (Peka, Oroxylum indicum Linn. Kurz.; banana,
Musa spp.). The study area covered a 40-kilometer radius around See-Sorn Cave, Songkla Province.
The highest frequency of visits of E. spelaea coincided with the highest secretion rate of nectar
(especially in mass flowering plants). The temporal patterns of visits can be divided into 2 patterns:
continuous and periodic visits. These patterns of visits were influenced by nectar secretion rates of
flowers of each plant species. There were differences in sex ratio of the nectarivorous cave bat that
visited plant groups. Higher numbers of female bats visited flowers of mass flowering plants than
males. On the other hand, higher numbers of male bats visited flowers of steady state plants than did
females.
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การติดตามสถานภาพประชากร การกระจายพันธุ และการศึกษานิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม
ของคางคาวกิตติเพื่อจัดทําแนวทางเบื้องตนในการจัดการอนุรักษ
สุรพล ดวงแข, เมธี หยกอุบล และปยทิพย ปยพันธุ
มูลนิธิคมุ ครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทย 125/88-90 ถ.พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพฯ 10220

สํารวจถ้ําในจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแตมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. 2547 จํานวน 74 ถ้ํา พบคางคาว 17 ชนิด เปนคางคาว
หนายักษ 5 ชนิด คางคาวมงกุฎ 6 ชนิด คางคาวแวมไพรแปลง 2 ชนิด คางคาวปกถุง 1 ชนิด คางคาวขอบหูขาว
1 ชนิด คางคาวอีอาอีโอ (Ia io) และคางคาวกิตติ คางคาวในกลุมคางคาวกินแมลง (Microchiroptera) ที่พบถูก
บันทึกเสียงรองและถายภาพเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับใชในการจําแนกชนิด สําหรับคางคาวกิตติพบวามีการกระจาย
พันธุทางเหนือสุดที่ 14˚46’41 N และใตสุดที่ 13˚58’58 N มีจํานวนระหวาง 7-856 ตัว/ถ้ํา และพบปจจัยคุกคามสําคัญ
ตอคางคาวในถ้ํา ไดแก การลาเพื่อนําไปเปนอาหาร และการทํารายจากทัศนคติที่ไมดี กลองวงจรปด 4 ตัวถูกติดตั้ง
ภายในถ้ําเพื่อสังเกตพฤติกรรมการใชเวลา (time-activity budget) เปรียบเทียบกันระหวางคางคาวกิตติซึ่งเปนคางคาว
ขนาดเล็กและคางคาวหนายักษทศกัณฑ (Hipposideros armiger) ซึ่งเปนคางคาวขนาดใหญ โดยชวงเวลาที่สังเกต
ครอบคลุมชวงเวลาที่คางคาวทั้งสองชนิดเลี้ยงดูลูก
เมื่อศึกษาเสร็จสิ้นจะทราบสถานภาพและการกระจายพันธุของ
คางคาวกิตติ ความหลากชนิดและขอมูลพื้นฐานของคางคาวถ้ําในจังหวัดกาญจนบุรี ปจจัยคุกคามประชากรคางคาว
และรูปแบบพฤติกรรมภายในถ้ําของคางคาวกิตติ ซึ่งสามารถนํามาใชวางแผนเพื่อการอนุรักษในขั้นตอนตอไป
Population status, Distribution, and Behavioural Ecology of
Kitti’s hog-nosed Bat for Conservation and Management Guideline Preparation
Surapon Daungkhae, Medhi Yokubol, and Piyathip Piyapan
Wildlife Fund Thailand, 125/88-90 Paholyothin Rd., Bangkhen, Bangkok 10220

Between January and July 2004, 74 caves in Kanchanaburi province were surveyed. 17 species of bats
were found and identified, including 5 roundleaf bats, 6 horseshoe bats, 2 false vampires, one
Taphozous, one Cynopterus, Ia io, and Craseonycteris. The sounds and photos of microbats were
recorded as basement data for identification. The geographical distribution of Craseonycteris is
between 14˚46’41 N and 13˚58’58 N. The number per cave is between 7-856 individuals. The most
important threats to cave-dwelling bats are hunting for food and killing with a negative attitude. 4
CCTVs were installed within a cave for behavioural study. The time-activity budgets of smaller
Craseonycteris and larger Great roundleaf bats (Hipposideros armiger) will be compared.
Observations were also done at a time when both species have their offspring. After the study is
completed, the status and distribution of Craseonycteris, basement data on Kanchanaburi cave bats,
threats to populations of bats, and in-cave behaviour of Craseonycteris, will be revealed. This useful
information will be considered in conservation planning that will be set up in the next step.
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การตรวจสอบลิงลูกผสมระหวางลิงกังเพศผูและลิงวอกเพศเมีย
ณ วัดถ้ําผาหมากฮอ จังหวัดเลย โดยใชยีน TSPY
สุจินดา มาลัยวิจติ รนนท1, โอสามุ ทาเกนะกะ2, นนทกรณ อุรโสภณ1, อิสลามูล ฮาดิ3, ยูซูรุ ฮามาดะ2
1
หนวยวิจัยไพรเมท ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2Primate Research Institute,
มหาวิทยาลัยเกียวโต, 3ภาควิชาสัตววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรโบกอร

ปจจุบันฝูงลิงมะแคคในประเทศไทยประสบปญหาจากการถูกรบกวนและทําลายแหลงที่อยูอาศัยและปญหาจากมลภาวะ
ทางพันธุกรรม (artificial genetic pollution) โดยการกระทําของมนุษย ดังฝูงลิงวอก ณ วัดถ้ําผาหมากฮอ จังหวัดเลย
gene pool ของลิงวอกไดรับการปนเปอนจากลิงกังที่เคยเปนสัตวเลี้ยงของคนมากอน จากการศึกษาพบลูกลิงในระยะ
วัยรุนที่มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาผสมกันระหวางลิงกังและลิงวอกจํานวน 3 ตัว จึงคาดวาจะเปนลิงลูกผสมจากพอแม
ลิงทั้งสองชนิดดังกลาว จึงไดทําการวิเคราะหทางพันธุกรรมและตรวจวัดสัณฐานของลิง จากการวางกรงดักสามารถ
จับลิงไดทั้งหมด 33 ตัว รวมทั้งลิงลูกผสม 2 ตัว เมื่อวิเคราะหยีน TSPY ซึ่งเปนยีนที่วางตัวอยูบน Y-chromosome และ
เปรียบเทียบลําดับนิวคลิโอไทดจํานวน 711 คูเบส ในลิงวอกเพศผูจากวัดถ้ําผาหมากฮอจํานวน 8 ตัวกับลิงวอกอินเดีย,
จีน และพมาที่มีรายงานมา (Tosi et al., 2000) พบวา มีความคลายคลึงกัน 100% และเมื่อเปรียบเทียบลําดับ
นิวคลิโอไทดของยีน TSPY ในลิงกังจากวัดถ้ําผาหมากฮอและลิงกังในประเทศไทยที่มีในรายงาน (Tosi et al., 2000)
มีคาความคลายคลึง 100% เชนกัน เมื่อเปรียบเทียบลําดับนิวคลิโอไทดของยีน TSPY ในลิงวอกและลิงกัง
มีความแตกตางกัน 7 คูเบส และมี insertion ในลิงกัง 2 คูเบส ตามลําดับ จากการวิเคราะหยีน TSPY สามารถพิสูจนได
วาลูกลิงที่คาดวาเปนลิงลูกผสมทั้ง 2 ตัว มีเพียงตัวเดียวเทานั้นที่เปนลูกผสมจริงที่เกิดจากพอที่เปนลิงกัง สวนอีกตัว
เกิดจากพอที่เปนลิงวอก และลิงทั้ง 2 ตัวมีแมเปนลิงวอกที่พิสูจนไดจากการวิเคราะหยีนไมโตรคอนเดรีย ซึ่งผลการ
ตรวจวัดสัณฐานของลิงไดแก สีขนและความยาวหางสัมพัทธ สอดคลองกับผลที่ไดจากการวิเคราะหดีเอนเอ จากการ
ทดลองนี้สรุปไดวายีน TSPY เปนยีนอนุรักษที่มีลักษณะจําเพาะในลิงมะแคคแตละชนิดและสามารถใชเปนดัชนีในการ
ตรวจสอบลิงมะแคคลูกผสมได
Hybridization Between a Released Pigtailed Macaque Male and Semi-wild
Rhesus Macaque Females at Wat Tham Pa Mak Ho,
Loei province, resolved by TSPY gene analysis
Suchinda Malaivijitnond1, Osamu Takenaka2, Nontakorn Urasopon1, Islamul Hadi3, Yuzuru Hamada2
Primate Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, 2Primate
Research Institute, Kyoto University, 3Department of Zoology, Bogor Agricultural University

1

In addition to deterioration of their habitat, macaque troops in Thailand are considered to have
suffered from artificial genetic pollution. We report here an example that was observed in a semi-wild
troop of rhesus macaques (Macaca mulatta) inhabiting Wat Tham Pa Mak Ho (WTPMH), Loei
province. The gene pool of the rhesus troop was influenced by a pet pigtailed macaque male (M.
nemestrina leonina) that was released into this troop and became the alpha male. Three juvenile males
with mixed morphological characters were found and suspected to be hybrids. Genetic and
morphometric analyses were conducted to clarify whether those juvenile males were truly sired by the
pigtailed male and rhesus females. Thirty-three individual macaques were temporarily trapped and
inspected including two of the suspected hybrids and the pigtail. One-hundred per cent homology of
711-bp of TSPY nucleotide sequences were observed between the eight investigated rhesus males of
WTPMH and the Indian, Chinese and Burma rhesuses (Tosi et al., 2000). Notably, one-hundred per
cent homology of TSPY gene sequences between the WTPMH pigtail’ and other Thai pigtails (Tosi et
al., 2000) was previously observed. When TSPY gene sequences of WTPMH’ rhesus macaques and
the pigtail were compared, 7 different nucleotide positions and 2 successive nucleotide insertions in
the pigtail were revealed. Only one of the two suspected hybrids was proven to be sired by the pigtail
male, while the other was sired by a rhesus male as indicated by TSPY gene analysis. However, both
suspected hybrids were sired by rhesus females as indicated by phylogenetic analysis of mt DNA
sequences. Morphometric results, pelage color and relative-tail length, are relevant to the mt DNA and
TSPY gene analyses. The TSPY gene, which is a conserved and species-specific gene, hence, is
evidently the marker of choice to identify hybrids between macaque species.
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นิเวศวิทยาและการอนุรักษชะนีมือขาว (Hylobates lar) ในปาเบญจพรรณผสมดิบแลง
จังหวัดแมฮอ งสอน: ศึกษาโดยใชรูปแบบการมีสว นรวมจากชุมชน
ปฐม ยิม้ ขาว (นักศึกษา) , สมโภชน ศรีโกสามาตร (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ชะนีมือขาว (Hylobates lar) จํานวนสองประชากรที่อยูติดกัน ซึ่งประกอบดวย 3 และ 4 ครอบครัว จํานวน 28 ตัว
ในพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 6-8 ตร.กม. ของปาอนุรักษชุมชนกะเหรี่ยงบานเมืองแพม บริเวณชายขอบเขตรักษาพันธุสัตว
ปาสันปนแดน มีโอกาสสูญพันธุสูงมากเพราะมีประชากรขนาดเล็ก ปาถูกแบงเปนหยอมเล็กหยอมนอย การศึกษาชีพ
ลักษณ (phenology) ของพืชอาหารหลักบางชนิด พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญในแตละป ความหลากชนิด
ของไทร (Ficus sp.) มีความสําคัญยิ่งตอการอยูรอดของชะนีในชวงแลง โดยเฉพาะในปที่องุนปา (Tetrastigma sp.) และ
ยางโอน (Polyalthia sp.) ใหผลลาชา สวนลูกหวา (Synzygium sp.), มะมวงปา (Mangifera sp.) และยอดไผ
(Bambusa sp.) มีบทบาทตอนตนหนาฝน พฤติกรรมการรอง (vocalization) ของกลุมศึกษาหลักพบวาเริ่มรองบอยที่สุด
ในชวง 7.00-8.00 น. (31.25%) สวนมากรองวันละครั้ง (93.75%) แตละครั้งนาน 3-51 นาที เฉลี่ย 15 นาที (n=32) กลุม
ศึกษาหลักใชเวลาสวนใหญในถิ่นหากินขนาด 50 เฮกแตร ที่หอมลอมดวยผืนนาไรที่กระจายอยูทั่วไป การสรางความ
เขาใจถึงสถานการณของชะนีมือขาวและการประสานงานที่ดีระหวางนักวิจัย เจาหนาที่เขตฯ และชุมชนบนพื้นฐานของ
การศึกษาวิจัยตลอดจนการบํารุงรักษาและการปลูกปา (restoration) ในบางบริเวณเพื่อเชื่อมตอประชากรทั้งสอง มี
ความจําเปนอยางมากตอการอยูรอดในระยะยาวของชะนีที่นั่น
ตามหลักการชีววิทยาเชิงอนุรักษแมวาการอนุรักษ
ประชากรชะนีแค 28 ตัวอาจฟงดูสิ้นหวัง แตหากการวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้สามารถชวยชะนีที่อยูในชวงคอขวดอยูรอดและ
ฟนคืนไดก็เปนสิ่งที่ทาทายอยางยิ่ง และถึงแมจะมีเหตุการณที่ทําใหชะนีในกลุมประชากรนี้สูญพันธุก็ยังทําใหเราเขาใจ
ขบวนการสูญพันธุของชะนีไดดียิ่งขึ้น
Ecology and Conservation of the White-handed Gibbon (Hylobates lar) in a dry
Forest at Mae Hong Son, Thailand: A local Participatory approach.
P. Yimkao (Graduate Student), S. Srikosamatara (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University, Rajdhevee, Bangkok 10400

Two separate neighbouring populations of the White-handed gibbon (Hylobates lar) were studied.
One population consisted of 4 family groups and the other of 3 groups to give at least about 28
individuals inhabiting an area of about 6-8 km2 within a reserved forest used by Karen at Ban Muang
Phaem village, which borders on San Pan Daen Wildlife Sanctuary. The gibbons are at risk of
becoming extinct locally because of the impact of low population size. From this short study, the food
available for the gibbons changes year-round depending on the dynamics of plant phenology. Diverse
species of Ficus are the most important food trees during the dry season, especially when fruiting by
Polyalthia sp. and Tetrastigma sp. is delayed. Syzygium sp., Mangifera sp. and Bambusa sp. are the
main foods at the beginning of the rainy season. The main study group started calling mostly at 7.00 8.00 hrs (31.25%) (n=32), which lasted 15 minutes on average. The group called mostly 1 time/day
(93.75%). They spent most of the time within a territory of about 50 ha adjacent to a wide-spread area
of rice and other crop fields. To sustain these two populations, forest restoration, the establishment of
forest corridors at particular locations and collaborative work with the community are needed.
Although it seems hopeless in terms of conservation biology to save these small populations, it is a
great challenge to save them from this bottle-neck situation. If, however, they cannot avoid extinction,
at least it will allow us to understand more about the extinction process in gibbons.
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ผลกระทบของถนนตอความชุกชุมของสัตวกินเนือ้ ในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
ดุสิต งอประเสริฐ1, George A. Gale1 และ Antony J. Lynam2
1
ภาควิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
83 หมู 8 แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150, 2 สมาคมอนุรักษสัตวปา (WCS) ประเทศไทย
ตู ปณ. 170 หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ถนนและการรบกวนของมนุษยสงผลกระทบหลายอยางตอการอยูรอดและพฤติกรรมสัตว งานวิจัยชิ้นนี้เปนการหา
คําตอบวาเมื่อปาถูกถนนตัดแยก มีการสัญจรของยานพาหนะ และมีมนุษยเขามารบกวนมากขึ้น ความชุกชุมของสัตว
เลี้ยงลูกดวยนมที่เปนสัตวกินเนื้อจะไดรับผลกระทบอยางไร โดยคํานวณอัตราการรบกวนเปรียบเทียบกับขอมูลความชุก
ชุมของสัตวกินเนื้อ ซึ่งรวบรวมดวยการติดตั้งกลองดักถายภาพสัตวปาและคํานวณจํานวนประชากรสัตวปาโดยจําแนก
จากภาพถายและภาพที่ถายไดซ้ํา (Capture-recapture method) จากการติดตั้งกลองตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2546-2547
พบวาในบริเวณพื้น ที่มีสัตวกินเนื้อทั้งหมด 14 ชนิด สัตวที่มีค วามชุ กชุมมากเพียงพอวิเคราะหขอมูล คือ เสือดาว
ผลกระทบจากถนนพบวาเสือดาวหลีกเลี้ยงพื้นที่ใกลถนนแตจะพบมากในบริเวณใกลแหลงน้ํา และในพื้นที่ที่มีคนปรากฏ
เสือดาวมีแนวโนวออกหากินในเวลากลางคืนมากกวาพื้นที่ที่ไมมีคนปรากฏ เสือดาวในพื้นที่มีความหนาแนน 4.78 ±
2.42 ตัว ตอ 100 ตารางกิโลเมตร จากภาพที่ถายพบวามีเสือดาวเพศผู 3 ตัว เสือดํา 1 ตัว กับเพศเมีย 2 ตัว การออก
หากินของเสือดาวโดยรวมไมมีชวงเวลาที่แนนอน แตเมื่อพิจารณาเปนรายตัวจะพบวาเสือดาวแตละตัวมีชวงเวลาออก
หากินแตกตางกันไป การจัดการปญหาและเฝาติดตามตรวจสอบผลกระทบที่เกิดตอสัตวปาเปนเรื่องเรงดวน ควรมี
ติดตามตรวจสอบในระยะยาวเพื่อตอบคําถาม เพราะการตอบสนองของสัตวปามีความสัมพันธกับปจจัยอื่นเชนฤดูกาล
ดวย การลักลอบลาสัตวเปนสาเหตุอีกขอที่ทําใหสัตวปาลดจํานวนลง ควรแกไขดวยการปองกันพื้นที่อยางเปนระบบ
รวมทั้งคําถามอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดการสัตวปา จึงจะพิจารณาหามาตรการจัดการพื้นที่อนุรักษไดอยางสมบูรณ
Effects of roads on Carnivore abundance in Kaeng Krachan National Park
Dusit Ngoprasert1, George A. Gale1 and Antony J. Lynam2
School of Bioresources and Technology, Natural Resources Management, King Mongkut’s University of
Technology Thonburi, 83 Moo 8 Thakham, Bangkhuntien, Bangkok 10150, 2 Wildilfe Conservation
Society,Thailand Program, P.O. BOX 170, Laksi, Bangkok 10210

1

Roads and other forms of human disturbance can negatively impact the survival and behavior of a
variety of large carnivores. To determine whether such factors, in addition to biophysical factors and
prey abundance, influence the abundance and distribution of Asiatic leopards, camera-trapping
techniques and capture-recapture estimation models were used for a study in Kaeng Krachan National
Park, central Thailand. The density of leopards was 4.78 ± 2.42 individuals per 100 km2, or a
minimum of 4 males and 2 females known to be alive in the 104 km2 study area. The activity patterns
of the leopards indicated substantial individual variation, some individuals being relatively diurnal
while others appeared to be more nocturnal. A logistic regression model suggested that the probability
of presence for leopards was significantly lower near the road that bisected the study area (R = 0.28, df
= 1, p = 0.002), while abundance was significantly higher near water (R = -0.20, df = 1, p = 0.016).
Although illegal hunting is probably impacting leopards, human presence in the forest by itself did not
appear to significantly affect abundance, but the activity pattern indicates that leopards are more
nocturnal in areas where people are present than in areas where people are absent. There also seemed
to be seasonal changes in which distance to water sources was more important during the dry season,
while prey abundance appeared to be more closely related to leopard abundance during the rainy
season. In addition to more effort being needed to reduce poaching, more research is needed to
determine the demographic implications of road avoidance for such species, and what, if any,
mitigation strategies are required.
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การศึกษาประชากรสัตวปา ที่เปนเหยื่อของเสือโครงในปาอนุรักษภาคตะวันตกของไทย
รองลาภ สุขมาสรวง, สมบัติ พนมเวช และสมทรง ครองชนม
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ศึกษาประชากรสัตวปาที่เปนเหยื่อหลักของเสือโครง 7 ชนิด คือ วัวแดง กระทิง ควายปา กวางปา หมูปา อีเกง และ
ชางปา ตามเสนทางศึกษาในพื้นที่ปาอนุรักษ 17 แหง ใน 4 พื้นที่หลัก (zone) ระยะทางพื้นที่ละประมาณ 150 กม.
รวม 600 กม. แลวเดินศึกษาประชากรสัตวปาทั้งที่พบเห็นตัวโดยตรงและกองมูล ประกอบกับขอมูลที่ไดจากการเดินเทา
บนเสนทางเดินในปาแตละแหง รวมกับการสํารวจปจจัยที่จําเปนสําหรับสัตวปาในพื้นที่ เพื่อศึกษาการเลือกใชพื้นที่
อาศัย ผลการศึกษาในชวง 6 เดือน พบความหนาแนนประชากรสัตวปาที่เปนเหยื่อของเสือโครงที่สามารถนํามาคํานวณ
ความหนาแนนจากขอมูลการพบเห็นโดยตรง ได 7 ชนิด คือ กระทิง วัวแดง ควายปา กวางปา หมูปา อีเกง และชางปา
เฉพาะในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง สามารถคํานวณความหนาแนนกองมูลชางปาในเขตรักษาพันธุสัตวปา
ทุงใหญนเรศวรดานตะวันออก และความหนาแนนกองมูลกระทิงในเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรดานตะวันตก
ผลการศึกษาในชวง 6 เดือนแรก ชี้ใหเห็นวา คงมีเฉพาะเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญ
นเรศวรดานตะวันออกและดานตะวันตกเทานั้น ที่มีประชากรเหยื่อของเสือโครงขนาดใหญ คือ กระทิง คอนขางดี สวน
วัวแดง ควายปา และ กวางปา พบในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง โดยพบทั้งควายปา และกวางปาเปนครั้งคราวใน
เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรดานตะวันออกบริเวณที่ติดกับเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง สวนอีเกง และหมู
ปา พบกระจายอยูเกือบทุกพื้นที่ ยังคงมีพื้นที่ที่ยังมิไดดําเนินการสํารวจในชวงแรก 3 พื้นที่ คือ อุทยานแหงชาติเอราวัณ
อุทยานแหงชาติไทรโยค และอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ
Populations of Tiger Prey Species in the Western Forest of Thailand
Ronglarp Sukmasuang, Sombat Phanomvej and Somthong Klongchon
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Paholyothin Road,
Jattujak, Bangkok 10900

The objective of this project is to determine the densities of the principal tiger prey species in the
western forest area of Thailand. The species are banteng, gaur, wild water buffalo, sambar deer, wild
boar, barking deer and elephant. The line transect method was principally used to gather data.
Seventeen protected areas were divided into 4 main zones. Transects, 150 km long, were created
within each zone to give a total length of 600 km and used to monitor tiger prey by both direct and
indirect methods. Data from occasional observations along nature trails in each area were also used.
Results from the first 6 month period indicated that densities of only 7 species of tiger prey could be
calculated based on both direct and indirect observation in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary. They
were gaur, banteng, wild water buffalo, elephant, sambar deer, barking deer and wild boar. The dung
density of gaur could be determined in Thung Yai Narae-Suang Wildlife Sactuary West. Elephant
dung density could be calculated in Thung Yai Narae-Suang Wildlife Sanctuary East. The results
indicated that the status of the gaur populations in Huai Kha Khaeng, Thung Yai Narae-Suang West
and East Wildlife Sanctuaries is good when determined in overview, although calculations were not
carried out in Thung Yai Narae-Suang Wildlife Sanctuary East. Banteng, wild water buffalo and
sambar deer were found in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary. Wild water buffalo and sambar deer
were occasionally found in Thung Yai Narae-Suang Wildlife Sanctuary East, whereas barking deer
and wild boar were found nearly throughout all sample sites. There were 3 national parks, namely
Erawan, Sai Yok and Thong Pha Phum, that were not surveyed in the first period.
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บทบาทของชะนีในการฟน ตัวของปาในแปลงศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
มอสิงโต อุทยานแหงชาติเขาใหญ
วรเรณ บรอคเคลแมน1, อนุตตรา ณ ถลาง1, จอรจ เกล2, สายวรุณ ชองโก1, อํานาจ บุญกองชาติ1 และ ประวัติ โวหารดี3
1
หนวยปฏิบัติการวิจัยกลางไบโอเทค ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 113 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.
พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120, 2สายวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี 83 หมู 8 ทาขาม บางขุนเทียน กรุงเทพฯ10150, 3อุทยานแหงชาติเขาใหญ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 61 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษานี้เปนการติดตามศึกษาชะนีกลุมหลักคือ กลุม A โดยทุกๆ เดือนจะติดตาม 5-6 วันติดตอกัน การเก็บขอมูล
จากการติดตามชะนีประกอบดวย การจดบันทึกหมายเลขตนไมทุกตนที่ชะนีไดเขาไปใชประโยชน พฤติกรรมชะนี
ที่ปรากฏ อาหารที่ชะนีบริโภค และเมล็ดที่พบในมูลชะนี จากขอมูลเหลานี้ จะสามารถสรางรูปแบบเสนทางการหาอาหาร
ของชะนีไดโดยใชโปรแกรม Arcview/GIS สําหรับไมผลที่ชะนีใชประโยชน ขณะนี้ไดเริ่มศึกษา 3 ชนิด คือ
Choerospondias axillaries, Prunus javanica, และNephelium melliferum เมื่อเดือนธันวาคม 2546 ไดศึกษาตน
Choerospondias ทุกตนที่มี dbh มากกวา 20 ซม. วามีการออกผลมากนอยเทาใด โดยกําหนดวา “ผลดก” และ
“ผลนอย” ดูจากความหนาแนนของเมล็ดบนพื้นดิน ตนที่ศึกษามีทั้งหมด 68 ตน โดยที่ 38 ตนมีผลดก และอีก 30 ตนมี
ผลนอย ขอมูลนี้จะชวยในการกําหนดการขยายผลของการใชประโยชนจากแหลงอาหารของชะนี ในชวงเดือนมีนาคม
ถึงเมษายน 2547 ไดเริ่มศึกษา Prunus javanica และ Nephelium melliferum เพื่อศึกษาถึงบทบาทของชะนีในการ
กระจายเมล็ด โดยเริ่มจากการสุมเลือกตน 8 ตนในแตละชนิด เพื่อวัดการออกผล และการบริโภคของสัตวที่กินผลไม
และสัตวที่กินเมล็ดพืช รวมทั้งศึกษาการเกิดใหมของตนกลา นอกจากนี้โครงการยังดําเนินการศึกษาสํารวจประชากรพืช
ที่มี dbh ตั้งแต 1 ซม.ขึ้นไปซึ่งขณะนี้ดําเนินการไปประมาณ 70% แลว
The Role of Gibbons in Forest Regeneration on the Mo Singto
Long Term Research Plot, Khao Yai National Park
W. Y. Brockelman1, A. Nathalang1, G. Gale2, S. Chongko1, A. Boonkongchart1 and P. Wohandee3
Biotec Central Research Unit, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, 113 Thailand
Science Park, Paholyothin Road, Klong 1, Klongluang, Pathim Thani 12120 Thailand, 2 Division of Natural
Resources Management, School of Bioresources and Technology, King Mongkut’s University of Technology,
Bangkhunthien, 83 Moo 8, Thakham, Bangkhunthien, Bangkok 10150 Thailand, 3 Khao Yai National Park,
Department of National Park, Wildlife, and Plant Conservation, 61 Paholyothin Road,
Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
1

Gibbon group A is still being followed for 5-6 days per month. The collected data are the individual
trees visited by gibbons, behaviour, foods eaten, and seed recovered from feces. From these data,
foraging paths will be produced by using Arcview/GIS. For fruiting species used by gibbons, 3 species
were studied: Choerospondias axillaris, Prunus javanica, and Nephelium melliferum. In December
2003 all Choerospondias trees over 20 cm in dbh were checked for fruiting activity and classed as
“heavy” fruiters and “light” fruiters based on the density of seeds on the ground. Out of 68 trees
checked, there were a total of 38 heavy and 30 light fruiters. This information will be used to help
determine the extent of use of this food source by gibbons. During March to May 2004, Prunus
javanica, and Nephelium melliferum were studied to determine the role of gibbons in dispersal. Eight
trees of each species were randomly selected for measurement of production and fruit consumption by
frugivores and seed predators, and measurement of seedling recruitment. In addition to these studies,
the plot census of plants with dbh down to 1 cm has been done and is about 70 % complete.
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ปฏิสัมพันธระหวางตนไมที่สรางผลแบบผลสดและสัตวกินผลไม
ณ เขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง
สายสนิท รัตนมา (นักศึกษา), กําพล มีสวัสดิ์ (อาจารยที่ปรึกษา), ศุภฤกษ วัฒนสิทธิ์ (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112

จากการติดตามการเปลี่ยนแปลงชีพลักษณของตนไมในพื้นที่อาศัยของชะนีมือขาว (Hylobates lar) 1 ครอบครัว ตั้งแต
กุมภาพันธ 2546-มกราคม 2547 ที่เขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง จ.สงขลา พบวาชวงที่มีผลไมออกผลมากที่สุด
คือ กรกฎาคมและสิงหาคม มีตนไมออกผลเดือนละ 14% ของชนิดตนไมที่ออกผลทั้งหมด สวนเดือนที่ผลไมขาดแคลน
คือ กุมภาพันธ ธันวาคม และมกราคม มีผลไมที่ออกผลเพียง 2.3–4.7 % ของชนิดตนไมที่ออกผลทั้งหมด ในฤดูกาลที่
ผลไมขาดแคลนจะสอดคลองกับชวงที่ใบไมผลิใบออนเปนจํานวนมาก ซึ่งคาดวาจะเปนอาหารที่ทดแทนหรือสัมพันธกับ
อาหารทดแทนแกสัตวกินผลไมที่อาศัยประจําในพื้นที่ ระยะเวลาที่ผลสุกในตนไมแตละชนิดแตกตางกัน โดยสัมพันธกับ
ลักษณะผล และความจําเพาะเจาะจงตอกลุมสัตวกินผลไมที่เขามาใชประโยชนและนําเมล็ดออกไป สามารถแบงเปน
2 กลุม คือ (1) กลุมตนไมที่ออกผลพรอมกันทั้งตนในเวลาสั้นเพียง 1 สัปดาห ไดแกสกุลไทร (Ficus spp.) จะมีสัตวกิน
ผลไมทุกกลุมเขามากินและแพรกระจายเมล็ดได (2) กลุมตนไมที่ทยอยใหผลสุกตั้งแต 4-8 สัปดาห จะมีสัตวกลุมเฉพาะ
เขามากิน ลักษณะผลไมจะมีผลตอความจําเพาะตอกลุมสัตวที่เขามากินและนําเมล็ดออกไป นกจะกินผลไมขนาดเล็ก
กวา 2 ซม. ไมมีเปลือกหรือมีเปลือกบาง ลิงและชะนีมือขาวกินผลไมที่มีขนาดหลากหลายและอาจมีเปลือกแข็งหุมได
สวนกระรอกสามารถกินผลไมไดทุกชนิดแตจะทิ้งเมล็ดไวใตโคน
บทบาทในการแพรกระจายเมล็ดหรือทําลายเมล็ด
ของสัตว ขึ้นกับลักษณะทางสันฐานวิทยา และพฤติกรรมของสัตว
Interactions between Fleshy Fruit Trees and Frugivores at
Ton Nga Chang Wildlife Sanctuary, Southern Thailand
Saisanit Ratanama (Graduate Student), Kumpol Meesawat (Thesis Advisor),
Suparoek Watanasit (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkhla University, Hadyai, Songkhla 90112

A phenological study of fruit trees was carried out in the home range of White-handed gibbons
(Hylobates lar) at Ton Nga Chang Wildlife Sanctuary from February 2003 to January 2004. The study
found that fruiting was highest in July and August, comprising 14% of total tree species. December,
January and February were the months having lowest fruiting, with 2.3 - 4.7% of species bearing
fruits. During this lean period, trees produced abundant new leaves that could directly be a substitute
food or indirectly be the source of other food, such as insects, for the resident frugivores. The patterns
of fruiting periods were correlated with fruit morphology and types of seed dispersal agents.
According to their fruiting patterns there were two types of trees: (1) synchronously fruiting trees with
a very brief fruiting period of only 1 week, and fruits that were available to all frugivorores, and (2)
asynchronous fruiting trees which had an approximate 4-8 week fruiting period. The fruits had
morphologies that related to specific groups of frugivores. Birds consumed only small fruits (< 2 cm)
that had thin coats or were coatless. Primates consumed fruits of various sizes, although some fruits
may be protected by hard coats. Squirrels consumed all kinds of fruits, but did not carry the seeds
away from the trees. The functions of animals as seed dispersal agents or seed predators were found to
depend on the morphology and behavior of animals.
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การติดตามตรวจสอบระยะยาวของการฟนตัวของความหลากหลายทางชีวภาพ
ในแปลงฟนฟูปาในภาคเหนือของประเทศไทย
วิไลวรรณ อนุสารสุนทร1, สตีเฟน เอลเลียต1, พุฒิพงศ นวกิจบํารุง1, เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ1, จอรจ เกล2 และ เจมส แมกสเวล1
1
หนวยวิจัยการฟน ฟูปา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

เนื่องจากการทําลายปาเปนสาเหตุหลักในการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย การเรงรัดใหเกิดการ
ฟนตัวของปาในพื้นที่อนุรักษเปนอีกวิธีหนึ่งที่จะฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพใหคืนมา
ดังนั้นจุดประสงคของ
โครงการคือ ติดตามตรวจสอบในระยะยาวถึงประสิทธิภาพของการใชพรรณไมโครงสรางในการฟนฟูปา ที่มีผลตอความ
หลากหลายทางชีวภาพและประเมินผลสัมฤทธิ์ของตนไมที่ปลูก กิจกรรมของโครงการที่ทําอยางตอเนื่อง คือ การผลิต
ตนกลาของไมยืนตนในทองถิ่น การดูแลรักษาแปลงปลูกปาเดิมและตรวจสอบประเมินผลของไมที่ปลูกและการฟนตัว
ของความหลากหลายทางชีวภาพ จากโครงการนี้ไดทําการปลูกทดลองเพิ่มอีก 30 ไร โดยใชพรรณไมโครงสรางแปลง
ทดลองเดิมยังคงงอกงามตอไป เรือนพุมแผชิดกันภายใน 3 ป และมีเศษใบไมทับถมหนาแนน จากการศึกษาทางชีพ
ลักษณพบวา พรรณไมหลายชนิดออกดอก ใหผล เปนที่พักพิงและแหลงทรัพยากรของสัตวปา เชน เกง ตัวนิ่ม หมูหริ่ง
ชะมด และนกนานาชนิด ซึ่งหลายชนิดเปนนกที่อาศัยในปาดิบดั้งเดิม สัตวเหลานี้เปนตัวกระจายเมล็ดที่เพิ่มมามากกวา
30 ชนิด (ไมใชที่ปลูก) ทําใหความมากหลายของชนิดเพิ่มขึ้นเปน 2 เทาในปาที่กําลังฟนตัวภายในระยะ 3-5 ป หลังจาก
การปลูกปาวิธีการฟนฟูปาโดยใชพรรณไมโครงสราง ดูเหมือนวาจะเปนเทคนิคแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ ในการเรงรัด
ใหเกิดการฟนตัวของความหลากหลายทางชีวภาพของปาเสื่อมโทรมในเขตพื้นที่อนุรักษ
Long-term Monitoring of Biodiversity Recovery
in Forest Restoration Plots in Northern Thailand
Vilaiwan Anusarnsunthorn1, Stephen Elliott1, Puttipong Navakitbumrung1, Cherdsak Kuarak1,
George A. Gale2 and J.F. Maxwell1
1
Forest Restoration Research Unit, Biology Department, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, 2King
Mongkut’s University of Technology-Thonburi, School of Bioresources and Technology, Division of Natural
Resources Management, Bangkhuntien, Bangkok 10150

Since deforestation is a major cause of biodiversity loss in Thailand, accelerating forest regeneration is
one way to restore biodiversity in conservation areas. The aim of this project is therefore, to monitor
the long-term effects of the framework species method of forest restoration on biodiversity and to
assess the long-term performance of planted trees. Activities included in the project are the continued
nursery production of native forest tree seedlings, the maintenance of planted plots, and monitoring the
performance of planted trees and recovery of biodiversity. Under this project 30 rai of additional
framework species trial plots are being established. Existing plots continue to thrive, achieving canopy
closure within 3 years after planting and a dense carpet of leaf litter. Phenology studies have revealed
that several of the tree species being tested produce flowers, fruits, nesting sites and other wildlife
resources within 3 years after planting. Wildlife attracted by such resources include barking deer,
pangolin, hog badger, civets and many bird species, several of which are characteristic of primary
forest. These animals disperse seeds of up to an additional 30 (non-planted) tree species – doubling the
species richness of trees in the recovering forest within 3-5 years after planting. The framework
species method of forest restoration, therefore, seems to be an effective technique to rapidly restore
biodiversity in degraded areas in conservation sites.
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การเรงการกลับคืนของความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ไรรางบริเวณภาคเหนือของไทย ปที่ 2
ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ (นักวิจัยหลังปริญญาเอก), สตีเฟน เอลเลียต (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50202

การฟนฟูปาโดยวิธีพรรณไมโครงสรางที่พัฒนา โดยของหนวยวิจัยการฟนฟูปามหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนวิธีการฟนฟู
ปาไมผลัดใบที่เสื่อมโทรมจากการเกษตรบริเวณอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุยที่ใหผลเปนที่นาพอใจ
อยางไรก็ตาม
ยังไมเคยมีการนําวิธีการฟนฟูปานี้ไปทดลองในพื้นที่อื่นๆ ในภาคเหนือของไทย รายงานวิจัยนี้เปนผลการศึกษาปที่ 2
ของการพยายามนําวิธีการฟนฟูปาแบบพรรณไมโครงสรางไปทําซ้ําที่บานทุงหญา อ.แมแจม จ.เชียงใหม ที่มีความสูง
จากระดับน้ําทะเลใกลเคียงกับบานแมสาใหม อ.แมริม จ.เชียงใหม ซึ่งเปนพื้นที่วิจัยหลักของหนวยวิจัยการฟนฟูปา
โดยปลูกกลาไม 20 ชนิด ในเดือนมิถุนายน 2545 ผลการศึกษาในปที่ 2 พบวา กลาไมมีอัตราการรอด ความสูง
ขนาดลําตน และ ความกวางเรือนยอดต่ํากวากลาไมที่ปลูกที่บานแมสาใหม กลาไมหลายชนิดตายเพราะวัวเหยียบ
และกลาไมบางชนิด ตายเพราะวัวกิน อยางไรก็ตาม กลาไมบางชนิด เชน มะเดื่อปลอง และ มะขามปอม สามารถ
แตกตาขางใหมไดหลังจากวัวกิน เนื่องจากพื้นที่วิจัยเปนพื้นที่โลง ดังนั้น ลมที่พัดแรงอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหกลาไม
มีอัตราการรอดต่ํากวาและเจริญเติบโตไดคอนขางชากวาที่คาด ไมพบวามีไฟปาเกิดขึ้นในชวงฤดูแลงของปที่ 2 จะ
ติดตามการเติบโตของกลาไมที่ยังเหลืออยูเปนปที่ 3 ในป 2547-2548 เมื่อสิ้นสุดปที่ 3 จะหาคาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชเปรียบเทียบกับกอนการปลูกกลาไม รวมทั้งปลูกกลาไมเพิ่มอีก 1,500 กลาในพื้นที่ 3 ไรที่อยูติดกัน
ในเดือนมิถุนายน 2547 โดยจะปลูกทั้งชนิดเกาที่เคยปลูกและชนิดใหม
Accelerating the Recovery of Biodiversity in an abandoned
Agricultural field in Northern Thailand
P. Wangpakapattanawong (Postdoctoral Researcher), S. Elliott (Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang, Chiang Mai 50202

The framework species method of reforestation, developed by The Forest Restoration Research Unit
(FORRU) at Chiang Mai University, has been used successfully to restore evergreen forest on
degraded former agricultural sites in Doi Suthep-Pui National Park. However, this method has never
been fully replicated in other areas of northern Thailand. This paper reports second-year results of an
attempt to duplicate the FORRU reforestation techniques at Ban Toong Yah, Mae Chaem district,
Chiang Mai, at a similar elevation as FORRU’s original plots at Ban Mae Sa Mai, Mae Rim district,
Chiang Mai. Twenty species of framework tree seedlings were planted in June 2002. The second-year
results indicate that the seedlings achieved lower survival rates than at the FORRU’s original site.
Height growth, root collar diameter, and crown width were lower than those recorded at FORRU’s
original site. Some seedlings died because they were trampled by cows, which also ate some of the
seedlings. However, several sapling species, such as Ficus fistulosa and Phyllanthus emblica, were
able to produce new shoots from their axillary buds, after having been browsed by cows. The exposed,
windy environment of the planting site might also account for lower than expected growth and
survival rates. Fire did not occur in the second dry season. Third-year growth of the remaining
saplings will be monitored in 2004-2005. Plant diversity at the end of the third year and before
planting will be compared. Fifteen hundred seedlings of previously-planted and new species were
planted in an adjacent area of 3 Rai (0.48 Ha) in June 2004.
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นิเวศวิทยาการสืบพันธุของไมยืนตนในปาเต็งรังทีห่ นองระเวียง นครราชสีมา
สุรศักดิ์ ราตรี1 (นักศึกษา), สมพงษ ธรรมถาวร2 (อาจารยที่ปรึกษา), อัจฉรา ธรรมถาวร3 (อาจารยทปี่ รึกษารวม),
บัณฑิต โพธิ์นอย4 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000,
2
สาขาวิชาชีววิทยา สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000,
3
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002,
4
สวนวนวัฒนวิจยั สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาดําเนินการระหวางป 2543–2545 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําบัญชีรายชื่อพรรณไม ศึกษาพฤติกรรม
การออกดอก ความสัมพันธของการออกดอกกับสภาพแวดลอมและพาหะถายเรณู ศึกษาคุณภาพเรณู ผลผลิตเมล็ด
การแพรกระจายของเมล็ด คุณภาพเมล็ดพันธุ และรวบรวมขอมูลทางสัณฐานวิทยาของผลและเมล็ด
สํารวจพบ
ไมยืนตน 38 ชนิดใน 33 สกุล และ 22 วงศ มีคาดัชนีความหลากชนิดของพรรณไมเทากับ 2.09 มีพันธุไมเดนใน
พื้นที่ 4 ชนิดไดแก รัง แดง คํารอก และมะคาแต ตามลําดับ ปจจัยที่มีผลตอการออกดอกของพืชมากที่สุด คือ
ความเขมแสงและการคายระเหย แมลงที่สําคัญในการถายละอองเรณูและผสมเกสรของพันธุไมเดนคือ แมลงภูและ
ชันโรง เรณูของพันธุไมเดนทั้ง 4 ชนิดมีความงอกต่ํากวา 32 % เมล็ดพันธุรัง แดง และมะคาแต มีความงอกมากกวา
80 % ยกเวนคํารอกมีความงอกเพียง 16.25 % ผลแกรัง สามารถแพรกระจายดวยลมไดไกลกวา 30 เมตร
The Reproductive Ecology of Trees in dry Dipterocarp Forest
at Nong Rawiang, Nakhon Ratchasima
S. Ratree1 (Graduate Student), S. Thammathaworn2 (Thesis Advisor),
A. Thammathaworn3 (Thesis Co-advisors), B. Ponoy4 (Thesis Co-advisors)
1
Rajamangala Institute of Technology, Northeastern Campus, Nakhon Ratchasima 30000,
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,
4
Silvicultural Research Division, Forestry Research Office, Royal Forest Department, Bangkok 10900

The study was carried out from 2000 to 2002. The objectives of the research were to make a plant
species list, to observe flowering phenomena and pollinators, to test pollen efficiency, to study seed
production, seed dispersal, and seed quality and to establish a database of fruit and seed
morphology.The trees of this forest comprised 38 species, 33 genera and 22 families. The value of the
Shannon-Wiener index of diversity was 2.09. Shorea siamensis, Xylia xylocarpa, Ellipanthus
tomentosus and Sindora siamensis were detenmined to be the 4 dominant tree species. Light intensity
and evaporation were the factors that affected the flowering the most. Xylocopa sp. and Trigona
apicalis were the most frequent and dominant flower pollinators. Pollen germination rates of the 4
dominant tree species were less than 32 %. Sh. siamensis, X. xylocarpa and Si. siamensis had seed
germination rates more than 80 %, but E. tomentosus had only 16.25 %. The dispersal radius of mature
fruit of Sh. siamensis was longer than 30 meters.
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การเปรียบเทียบผลผลิตและการยอยสลายของเศษซากพืช เพือ่ ประเมินศักยภาพ
การสะสมคารบอนในระบบนิเวศปา ในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน ประเทศไทย
สนธยา จําปานิล (นักศึกษา), นันทนา คชเสนี (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

การประเมินปริมาณการสะสมคารบอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของระบบนิเวศปาดงดิบชื้น ปาดงดิบแลง และ
ปาเบญจพรรณ ในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน พบวาชนิดพันธุที่มีคามวลชีวภาพเหนือพื้นดินสูงจะอยูในกลุมของ
พันธุไมที่มีคาดรรชนีความสําคัญสูงดวย อยางไรก็ตามสําหรับปาแตละประเภท จะมีพันธุไม 1-2 ชนิดเทานั้นที่มี
มวลชีวภาพเหนือพื้นดินสูงเดนกวาชนิดอื่นๆ ปาดงดิบชื้นมีคามวลชีวภาพเหนือพื้นดินเทากับ 264.59 ตัน/เฮกแตร
ชนิดของไมที่สําคัญไดแก กอแปน (Castanopsis diversifolia King.) กอแอบ (Quercus lamellosa Smith)
ยาง (Dipterocarpus spp.) ตาเสือ (Aphanamixis polystachya Parker) หวา (Syzegium cumini (L.) Skeels) ชมพูปา
(Eugenia aequea Burm. f.) และคอเหี้ย (Xerospermum intermedium Radlk.) เปนตน ปาเบญจพรรณมีคา
มวลชีวภาพเหนือพื้นดินรวมของพันธุไมเทากับ 241.64 ตัน/เฮกแตร ชนิดของไมที่สําคัญไดแก สมพง (Tetrameles
nudiflora R. Br.) ตะแบก (Largerstomia spp.) กระเบากลัก (Hydnocarpus ilicifolius King) และมะคาโมง (Afzelia
xylocarpa Roxb.) เปนตน ปาดงดิบแลงมีคามวลชีวภาพเหนือพื้นดินเทากับ 55.19 ตัน/เฮกแตร ชนิดของไมที่สําคัญ
ไดแก กระโดนแดง (Bhesa robusta Din Hou) ตะคร้ํา (Garuga pinnata Roxb.) และกระชิด (Biachia siamnsis
Ganep.) เปนตน ปาปฐมภูมิ (Primary forest) มีแนวโนมการสูญเสียมวลชีวภาพเหนือพื้นดินในรูปเศษซากพืชที่เปน
เนื้อไมมากกวาปาทุติยภูมิ (Secondary forest) ซึ่งจะสงผลตออัตราการยอยสลายของเศษซากพืช ปริมาณและ
การหมุนเวียนของธาตุอาหารในดิน ทําใหการอัตราเพิ่มพูนมวลชีวภาพเหนือพื้นดินและการสะสมคารบอนของตนไมใน
ปาปฐมภูมิและปาทุติยภูมิแตกตางกันออกไป ซึ่งการศึกษาผลผลิตและอัตราการยอยสลายของเศษซากพืชอยูในระหวาง
การทําการวิเคราะห เพื่อประเมินศักยภาพการสะสมคารบอนในระบบนิเวศปาแตละประเภท
Comparison of litter Production and litter Decomposition for
Assessment of Carbon Sequestration Potential in Forest Ecosystems
of Kaeng Krachan National Park, Thailand
S. Jampanin (Graduate Student), N. Gajaseni (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330

An assessment of carbon sequestration in tropical rain forest, dry evergreen forest and deciduous
forest at Kaeng Krachan National Park indicated that the highest above ground biomass species was in
the high importance value index groups. However, there are a few dominant species in terms of above
ground biomass for each forest type. The highest above ground biomass occurred in tropical rain forest
(264.59 tonne/ha) where the dominant species were Castanopsis diversifolia King., Quercus lamellosa
Smith, Dipterocarpus spp., Aphanamixis polystachya Parker, Syzigium cumini (L.) Skeels, Eugenia
aequea Burm. f., and Xerospermum intermedium Radlk. The aboveground biomass in deciduous forest
was 241.36 tonne/ha, in which Tetrameles nudiflora R. Br., Largerstomia spp., Hydnocarpus
ilicifolius King and Afzelia xylocarpa Roxb were dominant species. The lowest above ground biomass
was in dry evergreen forest and was 55.19 tonne/ha, in which the dominant species were Bhesa
robusta Din Hou, Garuga pinnata Roxb. and Biachia siamensis Ganep. There is higher potential of
losing above ground biomass especially from woody litter in primary forest than in secondary forest. It
is the impact of decomposition rate and nutrient cycling that makes the difference in terms of above
ground biomass increment and carbon accumulation between primary forest and secondary forest.
Litter production and litter decomposition are being studied for assessment of carbon sequestration
potential in each forest type.
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การเปรียบเทียบคาดัชนีพื้นที่ใบ มวลชีวภาพและปริมาณคารบอนสะสม
ที่อยูเหนือพื้นดินของระบบนิเวศปาจากการสํารวจดานปาไมและการรับรูจ ากระยะไกล
บริเวณอุทยานแหงชาติแกงกระจาน ประเทศไทย
นวลปราง นวลอุไร (นักศึกษา), นันทนา คชเสนี (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การประมาณคาดัชนีพื้นที่ใบ มวลชีวภาพ และปริมาณคารบอนสะสมที่อยูเหนือพื้นดิน ของระบบนิเวศปาชนิดตางๆ
บริเวณอุทยานแหงชาติแกงกระจาน ทําการศึกษาโดยใชภาพถายจากดาวเทียม และการเก็บขอมูลในแปลงตัวอยาง
ขนาด 30x30 เมตร ในแตละแปลงตัวอยางทําการวัดขนาดเสนผานศูนยกลางที่ระดับความสูงเพียงอก และความสูงของ
ตนไมทั้งหมด นํามาคํานวณคาดัชนีพื้นที่ใบ มวลชีวภาพและปริมาณคารบอนสะสมที่อยูเหนือพื้นดิน โดยอาศัย
ความสัมพันธทางแอลโลเมตรี การวางตําแหนงแปลงตัวอยางใชเทคนิค GPS (Global Positioning System) คาพิกัด
ตําแหนงของแปลงตัวอยางไดจากการแปลงคาพิกัดจุดภาพของขอมูลภาพถายจากดาวเทียม Landsat TM ที่นํามาหา
คาการสะทอนแบบสองทิศทาง (Bidirectional Reflectance - BDR) และ BDR Ratios ในรูปแบบตางๆ ขอมูลที่ไดทั้ง
จากภาคสนาม และภาพถายจากดาวเทียม Landsat TM นํามาหาความสัมพันธกันในทุกรูปแบบของสมการการถดถอย
Comparison of Leaf Area Index, Above–Ground Biomass and Carbon
Sequestration of Forest Ecosystems by Forest Inventory and Remote Sensing at
Kaeng Krachan National Park, Thailand
N. Gajaseni (Graduate Student), N. Nuanurai (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phayathai Road,
Patumwan, Bangkok 10330

The objective of this study is to apply remote sensing to estimate the Leaf Area Index (LAI), aboveground biomass and carbon sequestration of various forest types at Kaeng Krachan national park.
Sampling plots of 30x30 m were randomly located in each forest ecosystem type. The Diameter at
Breast Height (DBH) and total height of trees in each plot were measured. These data were then used
to estimate LAI and above-ground biomass by means of allometry. To position the sampling plots, the
Global Positioning System (GPS) was used. The pixel coordinates of Landsat TM image that
corresponded to the plot location were identified to determine the BDR and BDR Ratios.
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พลวัตของธาตุอาหารในปาดิบธรรมชาติ
บริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย
ปริญญา กลําพบุตร (นักศึกษา), สันต เกตุปราณีต (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900.

ทําการศึกษาพลวัตธาตุอาหารในปาดิบชื้น ปาดิบเขา อุทยานแหงชาติเขาคิชกูฏและปาดิบแลง เขตรักษาพันธุสัตวปา
เขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปริมาณผลผลิตมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน อัตราความเพิ่มพูนมวลชีวภาพเหนือพื้นดินรายป
อัตราการรวงหลนของซากพืช และปริมาณธาตุอาหารที่กักเก็บอยูในดิน จะมีความแตกตางกันในปาดิบทั้งสามชนิด
ซึ่งมีผลตอการเคลื่อนยายของธาตุอาหารไปยังสวนตางๆ ของปา ปาดิบแลงจะมีการกักเก็บธาตุอาหารไวในระบบดิน
และพืชสูงที่สุด รองลงมาไดแก ปาดิบชื้น และนอยที่สุดในปาดิบเขา พลวัตของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม
แคลเซียม และแมกนีเซียม ในรูปของอัตราการดูดซับอัตราการคืนกลับและปลดปลอยธาตุอาหารคืนสูดินจากการยอย
สลายของซากพืชที่รวงหลน จะมีคาสูงที่สุดในปาดิบแลง รองลงมาไดแก ปาดิบชื้น และนอยที่สุดในปาดิบเขา อัตราการ
เวียนกลับของธาตุอาหารในชั้นผิวดิน (A0–layer) จะมีคามากที่สุดในปาดิบแลง และนอยที่สุดในปาดิบเขา แตอัตราการ
เวียนกลับของธาตุอาหารทั้งระบบดิน (ในชั้นผิวดินรวมกับในดินลึก 100 ซม.) ของธาตุอาหารแตละชนิดจะมีความผัน
แปรอยางมาก โดยธาตุไนโตรเจนจะมีคามากที่สุดในปาดิบชื้น และนอยที่สุดในปาดิบเขา ธาตุฟอสฟอรัสจะมีคามาก
ที่สุดในปาดิบแลง และนอยที่สุดในปาดิบชื้น ธาตุโปแตสเซียมจะมีคามากทีส่ ุดในปาดิบชื้น และนอยที่สุดในปาดิบเขา
ธาตุแคลเซียมจะมีคามากที่สุดในปาดิบชื้น และนอยที่สุดในปาดิบแลง และธาตุแมกนีเซียมจะมีคามากที่สุดในปาดิบชื้น
และนอยที่สุดในปาดิบแลง แสดงใหเห็นวา องคประกอบของหมูไม ผลผลิตมวลชีวภาพ ปริมาณซากพืชที่รวงหลน และ
ความอุดมสมบูรณของดิน มีผลอยางเดนชัดตอพลวัตหรือระบบการเคลื่อนยายของธาตุอาหารในปาดิบธรรมชาติบริเวณ
ภาคตะวันออกของประเทศไทยในชวงเวลาที่ทําการศึกษา
Nutrient dynamics of Natural Evergreen Forests
in the Eastern region of Thailand
P. Glumphabutr (Graduate Student), S. Kaitpraneet (Thesis Advisor)
Department of Silviculture, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900.

A nutrient dynamics study was conducted in moist evergreen forest (MEF) and hill evergreen forest
(HEF) at Khaokhitchakoot national park and in dry evergreen forest (DEF) at Khaosoidao wildlife
sanctuary, Chanthaburi. The total above ground biomass production, the rate of annual aboveground
biomass increment, the rate of litterfall and nutrient accumulation in soil differed among the evergreen
forests and affected nutrient dynamics in each part of the forest. DEF showed the highest rate of
nutrient retention in plant and soil systems followed by MEF and was lowest in HEF with regard to the
dynamics of the nutrients Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K), Calcium (Ca) and Magnesium
(Mg). Uptake rate, rate of return and release from litterfall and decomposition were highest in DEF
followed by MEF and lowest in HEF. Furthermore, the turnover rate for nutrients in the soil surface
(A0 – layer) was highest in DEF and lowest in HEF, but turnover rates of nutrients at the soil system
(A0 – layer + mineral soil (100 cm. depth)) fluctuated for each kind of nutrient. The turnover rate of N
in the soil system was highest in MEF and lowest in DEF, of P was highest in DEF and lowest in
MEF, of K was highest in MEF and lowest in HEF, of Ca was highest in MEF and lowest in DEF and
of Mg was highest in MEF and lowest in DEF, thus suggesting that stand composition, biomass
production, litterfall production and soil fertility affected the nutrient dynamics systems of these
natural evergreen forests in the eastern region of Thailand during the study period.
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การประเมินมูลคาปาชายเลนในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นพจิตร เหลืองชอสิริ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถ.พหลโยธิน
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900

จากการศึกษาพบวามูลคาของการสงวนไวใชประโยชนดานการทองเที่ยวในอนาคต (option value) มีคา ประมาณ
489,968,280.62 บาทตอป และมูลคาความคงอยูตอไป (existence value) มีคาประมาณ 662,653,619.06 บาทตอป
ดังนั้น มูลคาปาชายเลนในเขตบางขุนเทียนโดยรวม (total value) มีคาประมาณ 1,152,621,899.68 บาทตอป มูลคา
ที่คํานวณไดนี้ชี้ใหเห็นวา ปาชายเลนมีความสําคัญและมีประโยชนอยางมากตอชาวกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกลเคียง
ทั้งในดานการใชประโยชนในอนาคต และความพึงพอใจเมื่อทราบวายังคงมีปาชายเลนอยู อยางไรก็ตามในปจจุบันพื้นที่
ปาชายเลนตองเผชิญกับปญหาการเสื่อมโทรมและลดลงอยางรวดเร็ว อันเนื่องมาจากถูกคลื่นทะเลกัดเซาะและถูกบุกรุก
ทําลายเพื่อเปลี่ยนสภาพไปใชประโยชนดานอื่น ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงควรดูแลฟนฟูและอนุรักษปาชายเลน
บางขุนเทียนใหคงสภาพดีและอุดมสมบูรณตลอดไป
An Evaluation of Mangrove Forest in Bang Khun Thian District, Bangkok
Luangchosiri Nopphachit
Department of Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University, Phahon Yothin Road,
Jatujak, Bangkok 10900

This study found that the option value of the Bang Khun Thian mangrove forest was an amount of
489,968,280.62 baht per year, and the existence value of this forest amounted to 662,653,619.06 baht
per year. Thus, the total value of the Bang Khun Thian mangrove forest is approximately
1,152,621,899.68 baht per year. The above value indicates that mangrove vegetation is important and
useful to the people of Bangkok and of neighboring areas both in terms of future usage and the
people’s satisfaction at its existence. However, it has been confronted with problems of degradation
and rapid reduction because of coastal erosion and encroachment for other purposes. Therefore,
Bangkok Metropolitan Administration should preserve and rehabilitate the Bang Khun Thian
mangrove forest so that it remains in good condition and abundance.
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ความหลากชนิดและการใชประโยชนพืชสมุนไพรอยางยั่งยืน
ณ อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา จังหวัดพิษณุโลก
อรพินท ครุฑจับนาค1 (นักศึกษา), เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ2 (อาจารยทปี่ รึกษา), คงศักดิ์ พรอมเทพ1 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร อําเภอเมือง พิษณุโลก 65000, 2ภาควิชาวิทยาศาสตรการเกษตร
คณะเกษตรศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร อําเภอเมือง พิษณุโลก 65000

ความหลากหลายของพืชสมุนไพรและภูมิปญญาจากการนําพืชสมุนไพรไปใชประโยชน ในการสูรบระหวางรัฐบาลไทย
กับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย ในเขตอุทยานแหงชาติภูหินรองกลา จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งขณะนี้พืชสมุนไพรและ
องคความรูเกี่ยวกับการใชประโยชนกําลังจะสูญหายไป เนื่องจากไมไดมีการศึกษาและรวบรวมไวอยางเปนระบบ
การสืบทอดภูมิปญญาและพัฒนาองคความรูในการอนุรักษพืชสมุนไพรอยางยั่งยืนจึงมีความสําคัญยิ่ง
การวิจัยนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหลากชนิดและการใชประโยชนพืชสมุนไพร ของอดีตแพทยสนามพรรคคอมมิวนิสต
แหงประเทศไทย ซึ่งมีระยะเวลาในการศึกษาตั้งแตเดือนมิถุนายน 2547 ถึงเดือนพฤษภาคม 2548 ดําเนินการโดย
เก็บตัวอยางพรรณไม ทั้งสวนใบ ดอก ผล พรอมถายภาพ บันทึกลักษณะสัณฐานวิทยาและนิเวศวิทยา แลวนํามา
ตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร เขียนคําบรรยายลักษณะวงศ สกุลและชนิด จัดทํารูปวิธานจําแนกสกุล รูปวิธานจําแนกชนิด
จัดทําตัวอยางพรรณไมแหง วาดภาพลายเสนประกอบ รวมทั้งเทียบกับตัวอยางพรรณไมอางอิงในหอพรรณไมและ
พิพิธภัณฑพืชตาง ๆ เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืนตอไป
Species Diversity and Sustainable Utilization of Medicinal Plants in
Phu Hin Rong Kla National Park, Phitsanulok.
O. Kudjabnak1 (Graduate Student), D. Wattanachaiyingcharoen2 (Thesis Advisor),
K. Proumtep1 (Thesis Co-advisor)
1
Department of Biology, Faculty of Science, Naresuan University, Muang District, Phitsanulok 65000,
2
Department of Agricultural Science, Faculty of Agriculture, Natural Resources and Environment,Naresuan
University, Muang District, Phitsanulok 65000

In the past, the species diversity of medicinal plants and local wisdom were utilized during the fighting
between the Thai government and the Thai communist party in Phu Hin Rong Kla National Park,
Phitsanulok. Nowadays, such knowledge is likely to disappear due to their being no study and no
collection system. Thus, the maintenance of local wisdom and the development of conservation
knowledge of medicinal plants is very important. The objectives of this research are to investigate the
diversity and utilization of medicinal plants, based on information provided by an old field doctor of
the Thai communist party between June 2004 and May 2005. Collecting of plant samples such as
leaves, flowers, fruits and photographs will be conducted in order to record morphological and
ecological characteristics. Scientific names and keys to the genera and species will be made using
taxonomic literature, herbarium specimens and illustrations. Collected plant specimens will be
compared with herbarium specimens deposited in major herbaria in Thailand.
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ไมวงศกอในวิถีวัฒนธรรมอีสาน
บุญยงค เกศเทศ1 และปรีชา ประเทพา2
1
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000, 2ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ไมวงศกอในวิถีวัฒนธรรมอีสาน” มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาความหลากหลายทางชีวภาพของไมวงศ
กอที่ผูกพันธเชื่อมโยงในดานวัฒนธรรมและวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนในรูปลักษณตางๆ คณะวิจัยไดกําหนดพื้นที่ปา
ชุมชนไว 4 ปาเขตอีสานเหนือ 2 ปาและอีสานใต 2 ปา แตเมื่อไดลงในภาคสนามแลวพบวา มีไมวงศกอหนาแนนอุดม
สมบูรณเฉพาะในพื้นที่อีสานเหนือเทานั้น ในเขตอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม อันไดแก ปาดงกระแสน ตําบลทา
จําปา ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร มีชุมชนใชประโยชน 15 ชุมชน พบไมวงศกอ 4 สายพันธุตามคําเรียกของชาวบาน
มีกอใหญ กอขีห้ มู กอเข็ม และกอเห็บหมา(หมากหมา) และพื้นที่ปาชุมชนดงคําเฮือ ตําบลรามราช พื้นที่ประมาณ
3,000 ไร มีชุมชนใชประโยชน 9 ชุมชน พบไมวงศกอ 4 สายพันธุ มี กอใหญ กอเข็ม กอหิน และกอหนาม ทั้ง 2 พื้นที่
มีไมวงศกอรวมกันประมาณ 15,000 ตน ชุมชน 4 กลุมชาติพันธุ ไดแก ยอ ผูไท โส และ ไทย–ลาว ใชประโยชนเก็บ
ผลผลิตเปนอาหารและขาย คณะวิจัยกําลังดําเนินการศึกษาในดานวิถีวัฒนธรรมของชุมชนที่ผูกพันกับไมวงศกอในมิติ
ตาง ๆ ซึ่งยังมิไดผลการศึกษาสมบูรณ
The Kor Tree Family in Isan Culture
B. Ketthet1 and P. Prathepha2
Faculty of Humanties and Social Sciences, Mahasarakham University, Mahasarakham 44000, Thailand,
2
Faculty of Technology, Mahasarakham University, Mahasarakham 44000, Thailand

1

This research aims at determining the diversity of the KOR tree family and its relationship to the
culture and way of life of Isan people. The research team located four local forests for the study: two
in the north Isan area and two in the south Isan area. After fieldwork, the team has found that Kor trees
are profuse only in the north Isan area, particularly in Tha Uthen district, Nakhonphanom province.
The research team selected two forests from Tha Uthen district. The first one is Dong Kra Saen forest
in Tha Jampa sub-district covering an area of 2,000 Rai. Four branches of the KOR tree family were
found, locally called Kor Yai, Kor Khee Moo, Kor Khem, and Kor Hep Ma. Fifteen communities
make use of this forest. The second forest is Dong Kham Hue local forest in Ram Ratch sub-district,
covering an area of 3,000 Rai. Four branches of the Kor tree family were found, locally called Kor
Yai, Kor Khem, Kor Hin, and Kor Nam. There were nine communities making use of the forest. There
was a total of 15,000 Kor trees in both forests. People in the areas using the two forests were divided
ethnically into four groups: Yo, Phu Tai, So and Thai-Lao. They collect forest products for food and
trading. Now, the research team is studying the relationship between Kor trees and the cultural way of
life of the local people. The research has not been completed.
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การจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นฐานองคความรูทองถิ่น
: กรณีศึกษาการจัดการปาไผรวกอยางยั่งยืน
อุปดิศร ฉัตรคํา1 (นักศึกษา), สมศักดิ์ สุขวงศ2 (อาจารยที่ปรึกษา)
1
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900,
2
ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

วิถีชีวิตคนชนบทมีความใกลชิดทรัพยากรปาไมมากกวาคนเมือง มีรายไดจากการทํางานนอย ทําใหคนชนบทตองพึ่งพิง
ทรัพยากรเพื่อยังชีพ ปาไผเปนแหลงทรัพยากรหนึ่งที่คนชนบทไดใชประโยชนอยางมาก ไผเปนพืชสารพัดประโยชน
เปนไดทั้งอาหาร ไมใชสอย ไมกอสราง สามารถเอื้อประโยชน ตอบสนองความตองการใชประโยชนและใหผลผลิต
ตอชุมชนไดเร็วกวาไมยืนตนอื่นๆ ปจจุบันความตองการใชประโยชนจากไผเพิ่มขึ้น ซึ่งความตองการสวนใหญเปน
ความตองการจากภายนอกชุมชน ทําใหปริมาณไมไผในธรรมชาติลดนอยลง ดังนั้น การตอบสนองตอความตองการ
ทั้งภายในและภายนอกชุมชน ตองมีขีดจํากัดของการนําไปใช มีการจัดการที่ดีในการใชประโยชนจากไผเพื่อผลผลิต
ที่สามารถใชไดอยางยั่งยืน ชุมชนบานเขาราวเทียนทอง หมู 10 ตําบลเนินขาม กิ่งอําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
สภาพปาชุมชนเปนปาเบญจพรรณ และปาเต็งรัง และมีทรัพยากรปาไผรวกเปนจุดเดน ชุมชนใชประโยชนจากไผ
ทั้งผลผลิตหนอไม และไมไผ เปนรายไดเสริมนอกเหนือจากอาชีพหลัก นอกจากนี้ชุมชนมีการรวมกลุมเพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรในทองถิ่นใหยั่งยืน มีการเรียนรูการจัดการทรัพยากรโดยตรงของคนในชุมชนซึ่งถือเปนความรูที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ มีการทดลองปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ปจจัยทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม องคความรูในดานการ
จัดการปาไผรวก หากนําความรูของชุมชนผนวกเขากับความรูทางวิทยาศาสตร จะสามารถพัฒนาเปนองคความรูใหมที่
ใหผลผลิตมากขึ้น และเหมาะสมกับทองถิ่นในการนําไปใชประโยชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตอไป
Local Knowledge-Based Natural Resource Management: A Case Study of the
Sustainable Management of Bamboo (Thyrsostachys siamensis Gamble)
1

U. Chatkum1 (Graduate Student), S. Sukwong2 (Thesis Advisor)
Department of Silviculture, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900, 2Regional
Community Forestry Training Center (RECOFTC), Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

The livelihood of rural people is closely linked with the forest. Bamboo is one of the most useful plants
in rural areas. Bamboos are fast growing species. Thus, their production can meet local needs faster
compared to other tree species. Many forest products come from bamboo such as food, equipment and
construction materials. Nowadays the demand for bamboo products has been increasing. Most demand
comes from outside the local community. Degraded bamboo forest has become one factor which
directly affects local livelihoods. Therefore, to serve the needs for both in and outside the local
community, the use of bamboo products has to be limited, and proper management needs to be
established for sustainable bamboo forest management. Khao Rao Thien Thong Community is in Chai
Nat Province. The community forest is Mixed deciduous forest and Deciduous dipterocarp forest.
Bamboo is very important for the villagers because it enables them to have more income. A
conservation group has been created by the villagers for studying and adapting natural resource
management to be appropriate for the landscape, especially local knowledge of bamboo management,
in which they combine their basic knowledge with scientific study in good ways to increase production
and sustainability, so that the local community can develop economically and soon.
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การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยองคกรชุมชน
ในปาชุมชนโคกหินลาด จังหวัดมหาสารคาม
เกรียงไกร เพาะเจริญ1 (นักศึกษา), ทัศนีย อนมาน2 (อาจารยที่ปรึกษา), สมศักดิ์ เพียบพรอม3 (อาจารยที่ปรึกษารวม),
รัชนี โพธิแทน4 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
โครงการสหวิทยาการ สาขาการจัดการทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900, 1,2,3,4บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษารูปแบบการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยองคกรชุมชน ตลอดจนรูปแบบของการใชประโยชนเพื่อ
ความยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพ และศึกษาถึงเงื่อนไขที่จําเปนในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยการเก็บขอมูลใชเทคนิคและเครื่องมือทางดานวนศาสตรชุมชน ประยุกตเขากับแบบการประเมินสถานภาพชนบท
อยางเรงดวน (Rapid Rural Appraisal: RRA) สวนมูลคาทางเศรษฐกิจของผลผลิตจากปา ประเมินจากแบบสอบถาม
ระดับครัวเรือน โดยใชกลุมตัวอยาง 150 ครัวเรือน จาก 3 หมูบ าน ผลการศึกษาพบวาในปาชุมชนโคกหินลาดมีผลผลิต
จากปาที่หลากหลาย โดยพบเห็ดปาถึง 34 ชนิด แมลงและผลผลิตของแมลง 12 ชนิด พืชผักปา 23 ชนิด สัตวปา
6 ชนิด ผลไมปา 20 ชนิด พืชกินหัว 2 ชนิด สวนหญาเลี้ยงสัตวนิยมใช 2 ชนิด สมุนไพร 10 ชนิด และพบไมฟนจํานวน
มาก มูลคาทางเศรษฐกิจในรอบปที่ผานมามีมูลคาทั้งสิ้น 2,038,867.00 บาท แบงเปนการบริโภคในครัวเรือน
มูลคา 1,002,409.00 บาท และการจําหนายเปนรายไดมูลคา 1,036,458.00 บาท ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเก็บหา
ผลผลิตจากปาประกอบปจจัยตางๆ ไดแก รสนิยมในการบริโภค ราคาและความตองการของตลาด ความชํานาญ
ในการเก็บหา อุปทานทางเลือกของผลผลิตจากปา และระยะทางระหวางปาชุมชนโคกหินลาดและที่อยูอาศัย
Biodiversity Management by a Local Organization
in Kok Hin Lad Community Forest, Maha Sarakham Province
K. Pohcharoen1 (Graduate Student), T. Anaman2 (Thesis Advisor), S. Preabprom3 (Thesis Co-advisor),
R. Phothithan4 (Thesis Co-advisor)
1
Interdisciplinary Program (Resource Management) Kasetsart University Phahonyothin Road, Chatuchak,
Bangkok 10900, 1,2,3,4Graduate School, Kasetsart University Phahonyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900

For collecting data, techniques and tools of community forestry were adapted to the Rapid Rural
Appraisal (RRA) technique. Non-Timber Forest Products (NTFPs) were evaluated through
questionnaires answered by a sample group of 150 households in three villages. The study identified
various kinds of forest products from Kok Hin Lad Community Forest. These included 34 kinds of
wild mushrooms, 12 kinds of insects and products of insects, 23 kinds of wild vegetables, 6 kinds of
wild animals, 20 kinds of wild fruits, 2 kinds of edible roots, 2 kinds of pasture, and 10 kinds of herbs
or medicinal plants. The data also showed that the locals use many kinds of wood as fuel. These
products have great economic importance for the families living in the area of the community forest.
The sampled households earned about 2,038,867.00 baht in the last year. Consumption represented
about 1,002,409.00 baht per year, with about 1,036,458.00 baht per year earned from cash sales. The
study determined the factors influencing the gathering of forest products useful to the community
including taste and price of the forest product, the skills required for gathering, selecting and
gathering, and distance from home to forest. Moreover, the study determined that the conditions
necessary for managing the community’s biodiversity included: (1) the presence of a group of leaders
and coordinators, (2) local people must have the right to use the forest, (3) management needs to be
accepted by other institutions, and (4) fair allocation among local people of earnings from the forest.
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กระบวนการสืบทอดภูมิปญญาดานการจัดการความหลากหลายของพืชสมุนไพรชุมชน
ปกากะญอ : กรณีศึกษาบานหนองหลักตําบลตะเคียนปม อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน
สุวรรณี ไชยชนะ (นักศึกษา), อนุรกั ษ ปญญานุวัฒน (อาจารยที่ปรึกษา)
สาขาการจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50202

กระบวนการสืบทอดภูมิปญญาตามธรรมชาติและปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการสืบทอดภูมิปญญาของชนเผาปกา
กะญอ ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพภายในบริบทชุมชนปกากะญอ บานหนองหลัก ตําบลตะเคียนปม อําเภอทุงหัวชาง จังหวัด
ลําพูน กลุมผูใหขอมูลหลัก ไดแก หมอพื้นบาน และผูที่ไดรับการถายทอดภูมิปญญา จากการศึกษาพบวา 1. ภูมิปญญา
ดานการจัดการความหลากหลายของพืชสมุนไพรเปนการใชระบบความเชื่อ คานิยม และระบบอาวุโส เปนกลไกทาง
สังคมในกระบวนการถายทอดความรู ความเขาใจและวิธีการจัดการทรัพยากรทองถิ่นที่เคยมีหรือมีอยูในชุมชนปกา
กะญอ โดยวิธีการตางๆ ดังนี้ 1.1 การถายทอดการใชสมุนไพรในระดับครอบครัว 1.2 การถายทอดจากหมอเมืองหรือ
หมอพื้นบานสูผูปวยหรือญาติผูปวย 1.3 การถายทอดจากผูปวยหรืออดีตผูปวยโดยบอกตอๆ กันไป 2. กระบวนการสืบ
ทอดภูมิปญญาดานการจัดการพืชสมุนไพร มีการเรียนรู และถายทอด โดยผานครอบครัว เครือญาติ และหมอพื้นบาน
ของชุมชนเมื่อเจ็บปวย ผานพิธีกรรมความเชื่อตางๆ จากการศึกษาพบวา ความเจ็บปวยและความจําเปนในการ
ดํา รงชี วิ ต มี ผ ลต อ การดํ า รงไว ซึ่ ง ภู มิ ป ญ ญาทํ า ให มี ก ารขยายพั น ธุ พื ช สมุ น ไพรทั้ งที่ นํ า มาปลู ก ในบริ เ วณบ า นและ
ขยายพันธุในแหลงที่อยูในปาธรรมชาติ สิ่งนี้ชวยใหเกิดการดํารงไวซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพและการพึ่งตนเอง
ของชุมชนโดยการจัดการแบบผสมผสานและกลมกลืนกับธรรมชาติ 3. ปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการสืบทอดภูมิ
ปญญาการจัดการความหลากหลายของพืชสมุนไพร ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อดั้งเดิมมีผลตอการจัดการความ
หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
The Transfer Process of the Pagagayor’s Local Wisdom on Medicinal Herbal
Diversity: A Case Study of Nonglak Village, Takhianpom Sub-district,
Thung Hua Chang District, Lamphun Province
Suwanee Chaichana (Graduate Student) Anurak Panyanuwat (Thesis Advisor)
Man and Environment Management Graduate School, Huay Kaew Rd., A. Muang, Chiang Mai 50202

The objectives of this research were to study: (1) the local wisdom concerned with medicinal herbal
diversity management of a Papakayor community in Nonglak village; (2) the transfer process of such
local wisdom; and (3) the factors affecting the process in a tribal community in Lamphun province.
This qualitative research was conducted within the Pakakayor community context of Nonglak village,
Takianpom sub-district, Thunghuachang district, Lamphun province. The key informants for this
research consisted of native medicinal herb doctors and those people with knowledge and experience
in such local wisdom application and management. The results of the research were as follows:
1. Beliefs, values and seniority systems were used as social mechanisms of the transfer process for
local wisdom relating to medicinal herbal diversity management. The process could provide the people
with knowledge and understanding of local resource management that used to be or currently exists
within the Papakayor tribal community. Such management was an integration of old and modern
styles of learning and transfer through the following groups of people within the community. 1.1 The
transfer of medicinal herb applications at a family level was informally conducted from parents to
children. The content consisted of the methods of herb collections and applications for curing sickness
of the family members. 1.2 The transfer of medicinal herb applications from the medicinal herbal
doctors to patients or their cousins was concerned with herb collections, using herbs as food
ingredients and other necessities, including for ritual practices and beliefs. 1.3 The transfer of
medicinal herb applications was found to occur from sick people or ex-patients to other ones. That
process was carried on from the individuals to other people within the same and across other
communities. 2. Local wisdom management of medicinal herb application was transferred through
families, kinship networks and native medicinal herbal doctors. In such a process, belief and ritual
systems are involved harmoniously. The researcher found that people’s sickness and necessity for
earning their daily life were related to the existence of local wisdom. These matters resulted in an
extension of native herbs both into their home gardens and natural bush, and also the existence of
native herb diversity and self-reliance of the community. 3. Factors related to the transfer process of
medicinal herb management consisted of traditions, rites, and native beliefs for managing natural
resource diversity.
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องคความรูเ รื่องพืชปาทีช่ าวเขาใชประโยชนทางภาคเหนือของไทย
สุธรรม อารีกุล
มูลนิธโิ ครงการหลวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กทม. 10900

ศึกษาองคความรูเกี่ยวกับพืชปาที่ชาวเขาทางภาคเหนือของประเทศไทยใชประโยชน
โดยเฉพาะพื้นที่ทําการของ
โครงการหลวง ประกอบดวยสถานีทดลองเกษตรหลวง 4 แหง และศูนยพัฒนาโครงการหลวง 32 แหง ในจังหวัดลําพูน
เชียงใหม เชียงราย และแมฮองสอน อันเปนที่อยูของชาวเขาเผามูเซอ กะเหรี่ยง ไทยใหญ เยา ปะหลอง ลีซอ อีกอ มง
ลัวะ จีนฮอ และพมา จากการศึกษาไดประมวลความรูที่ไดรับจากชาวเขาและผลงานวิจัยตาง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ
เกี่ยวกับพืชปาที่มีอยูในปจจุบัน ครอบคลุมถึงชื่อวิทยาศาสตรของพืช ชื่อทองถิ่น ลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืช
การขยายพันธุ ถิ่นที่พบ การใชประโยชนของชาวเขา การใชประโยชนของชาวบานพื้นลาง การใชประโยชน
ของชาวบานในประเทศเพื่อนบาน คุณคาทางโภชนาการ คุณคาของเสนใย คุณคาของสี คุณคาของน้ํามันหอมระเหย
คุณคาทางเนื้อไม ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ฤทธิ์ทางดานอื่นเชนดานอารักขาพืช บทบาททางนิเวศวิทยา และสารในพืช
ทั้งนี้แลวแตการใชประโยชนจากพืชแตละชนิดและความรูที่ไดมีผูศึกษามากอน เพื่อใหไดองคความรูในทุกดาน โดยมี
เปาหมายเพื่อใหอนุชนรุนหลังไดเห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู ภูมิปญญาทองถิ่นอันหลากหลายของชาวเขา
เพื่อใหเกิดการอนุรักษ และใชทรัพยากรที่มีอยูใหคุมคามิใหสูญหายไปตามกาลเวลา สามารถนําไปใชประโยชน
ในการเรียนการสอน ตอยอดการวิจัย การสงเสริมอุตสาหกรรมของประเทศ ในปจจุบันไดดําเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ
แลวเปนจํานวน 428 ชนิด
Current Knowledge of Wild Plants Utilized by Hilltribes of Northern Thailand
Sutharm Areekul
Royal Project Researcher, Kasetsart University, Jatujuk, Bangkok, 10900

The objective of this project is to investigate and review current knowledge of wild plants utilized by
hilltribes of Northern Thailand. The study covered the areas where Royal Projects occurred and
included four Royal Research Centers and thirty-three Royal Project Development Centers located in
Lumpoon, Chiang Mai, Chiang Rai and Mae Hong Son Provinces. These areas are inhabited by Lahu,
Karen, Shan, Yao, Palau, Lusu, Akha, Hmong, Lawa, Yunnanese and Mien Hilltribes. The
investigation covered: hilltribe knowledge; current research in literature on wild plants and
information on scientific and vernacular names; plant descriptions; propagation and distribution,
hilltribe, native and foreign uses; nutritive, medicinal, plant protective and other properties; and phyto
chemicals have been included wherever possible. A total of 428 plant species used by hilltribes has
been completed and included in this report.
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องคความรูพ ื้นบานในการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายพันธุขาว
ของกลุมชาติพันธุตามแนวชายแดนไทย-ลาว
เสถียร ฉันทะ
โรงพยาบาลเวียงแกน 115 ม.6 ต.มวงยาย อ.เวียงแกน จ.เชียงราย 57310

โครงการวิจัยเรื่อง “องคความรูพื้นบานในการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายพันธุขาวของกลุมชาติพันธุ
ตามแนวชายแดนไทย-ลาว” เปนความพยายามในการทําความเขาใจและอธิบายสัมพันธภาพระหวางความหลากหลาย
พันธุขาวกับองคความรูพื้นบานหรือภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมชาติพันธุตามแนวชายแดนไทย-ลาวในเขตภาคเหนือ
ตอนบน โดยเนนความสําคัญขององคความรูเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรชีวภาพขาว ระบบการผลิต ระบบนิเวศ และ
ระบบคิดของคนในบริบทของการปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับธรรมชาติแวดลอมงานวิจัยชิ้นนี้พบวา การดํารงอยูของ
ความหลากหลายพันธุขาวขึ้นอยูกับเงื่อนไขของการใชประโยชนจากขาวของกลุมชาติพันธุที่มีองคความรูพื้นบานเปน
พื้ น ฐานสํ า คั ญ และนํ า ไปสู ก ารจั ด การทรั พ ยากรดิ น น้ํ า และป า ที่ เ กื้ อ หนุ น ต อ การดํ า รงอยู ข องพั น ธุ ข า ว และ
การอนุรักษความหลากหลายพันธุขาว ดังนั้น การศึกษาวิจัยเพื่อฟนฟูธรรมชาติแวดลอมและนําเสนอนโยบายเกี่ยวกับ
การพัฒนาความหลากหลายพันธุขาว ควรคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและองคความรูพื้นบานหรือภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่เปนเงื่อนไขสําคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน
Local Knowledge of Conservation and Utilization of Rice
Diversity among Ethnic Communities along the Thai – Laos Border
Satian Chunta
Wiangkaen Hospital, 115 Muangyai Subdistrict, Wiangkaen District, Chiang Rai Province 57310

This research project “Local Knowledge of Conservation and Utilization of Rice Diversity among
Ethnic Communities along the Thai–Laos Border” aims to understand and explain the relationship
between rice diversity and local knowledge of ethnic groups along the Thai–Laos border in upper
northern Thailand. There is special emphasis on the repertoire of knowledge regarding rice biological
resource management, production systems, ecosystems, and modes of thought among various ethnic
groups in a community and natural interaction context. The research found that rice diversity
sustainability depended on local knowledge of rice utilization. Therefore, research on natural
rehabilitation and policy of rice diversity development should address the cultural diversity and
indigenous knowledge which are the basic conditions for the pursuit of sustainable development.
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การศึกษาแหลงอาหารทีเ่ หมาะสมในการพัฒนาเทคนิคการเลีย้ งเชื้อราจากไลเคน
เพื่อการสรางและตรวจสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
วีระ ศรีอินทรสุทธิ์, สมศักดิ์ ศิวิชัย และ ไนเจล แอล. ไฮเวล-โจนส
หองปฏิบัติการราวิทยา ศูนยพันธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 113
ถ.พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

ในชวงเดือนธันวาคม 2546 ถึงพฤษภาคม 2547 การสํารวจและเก็บรวบรวมไลเคนจาก 3 แหลงในเขตอุทยานแหงชาติ
ทางภาคตะวันตกและภาคใต พบไลเคน 87 ตัวอยาง เมื่อทําการจัดจําแนกตามหลักอนุกรมวิธานไลเคนแลว พบวา
ทั้งหมดอยูใน Phylum Ascomycota, Subphylum Ascomycetes โดยจัดจําแนกไดเปน 3 Orders, 8 Families, 21
Genera และประมาณ 57 species โดยกลุมครัสโตสที่มีรูปรางคลายริมฝปาก (lip shape) มีการแพรกระจายและ
พบความหลากหลายมากที่สุด คือ 36% เมื่อแยกเชื้อราจากไลเคนลงในอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมแลว เชื้อมีการ
เจริญเติบโตและจัดเก็บที่หองปฏิบัติการเก็บรักษาสายพันธุจุลินทรียแลว จํานวน 15 สายพันธุ การเลี้ยงเชื้อเพื่อศึกษา
แหลงอาหารที่เหมาะสมในการเจริญของราจากไลเคน เพื่อทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องตน โดยเลี้ยงเชื้อราจากไลเคน
29 ตัวอยาง ดวยอาหารเหลวมอลต-ยีสตสกัดในสภาวะเขยาที่ความเร็ว 200 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ 25°C เปนเวลา 2
เดือน เมื่อทําการสกัดสารตัวอยางที่ไดผานการระเหิดแหงภายใตสุญญากาศดวย 50:50 ของ Methanol :
Dichloromethane ในเบื้องตนพบวาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ไดสวนใหญพบในเซลลมากกวาในน้ําหมัก อยางไรก็ตาม
ขณะนี้ไดสงไปทดสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอยางละเอียด ที่หองปฏิบัติการตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพแลว
(Bioassay Research Facility Laboratory) และกําลังรอผลการทดสอบ
A study on Optimal Media for the Development of Techniques for Culturing
Lichenized Fungi for the Production and Screening of Bioactive compounds
V. Sri-indrasutdhi, S. Sivichai and N.L. Hywel-Jones
Mycology Laboratory, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, Thailand Science Park, 113
Pahonyothin Road, Khlong 1, Khlong Luang, Pathum Thani 12120

From December 2003 to May 2004, eighty-seven samples of lichen were collected from 3 National
Parks in western and southern Thailand. The samples were classified into crustose 80%, foliose 14%,
gelatinous lichen 1% and unidentified 5%. They were identified into 3 orders including 8 families, 21
genera and approximately 57 species. The common types were crustose lichens with a lirellate (lip
shape) characteristic and comprised the highest diversity with 36% of species. The lichens were
isolated from ascospores by a spore discharging technique with 15 strains showing good growing
characteristics. Cultures have been deposited and preserved in the BIOTEC Culture Collection.
Twenty-nine lichenized samples were investigated for optimal culture media and screened for the
production of primary bioactive compounds. The samples were first pretreated by shaking in a maltyeast extract medium at 200 rounds per minute and 25°C for 2 months and then extracted with 50:50
methanol:dichloromethane. More bioactive compounds were found in cell extracts than in broth.
However, these were preliminary results. More tests in detail, such as anti-tuberculosis, anti-fungal,
anti-malaria, anti-cancer and anti-Herpes simplex are now being conducted at a bioassay research
facility laboratory.
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การคัดแยกเห็ดราที่ผลิตเอนไซมฟนอลออกซิเดส
กมลชัย ชะเอม (นักศึกษา), หรรษา ปุณณะพยัคฆ (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถ. พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การเก็บตัวอยางเห็ดรากลุมไวทรอทในวงศ Ganodermataceae ในพื้นที่สํารวจ 9 จังหวัดของประเทศไทย พบเห็ดรา
จํานวน 24 ตัวอยาง ใน 2 สกุล ไดแก สกุล Ganoderma และสกุล Amauroderma ในสกุล Ganoderma
พบ 23 ตัวอยาง ดังนี้ Ganoderma sp. (5 ตัวอยาง) G. lucidum (7 ตัวอยาง) G. applanatum (2 ตัวอยาง)
G. fulvellum (2 ตัวอยาง) G. brownii (2 ตัวอยาง) และชนิดละ 1 ตัวอยางคือ G. shandongense G.kunmingense
G. multiplicatum G. gibbosum และ G. hainanense ในสกุล Amauroderma พบ 1 ตัวอยาง คือ Amauroderma
rugosum การศึกษาการเจริญของเสนใยในอาหารสูตร PDB คาความเปนกรดดาง 5.0 แสดงใหเห็นวาเสนใยทุกตัวอยาง
เจริญไดดีที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส การตรวจสอบการผลิตเอนไซมในกลุมฟนอลออกซิเดสโดยการใชสารละลาย
เคมี พบวาเห็ดราที่คัดแยกสวนใหญใหผลทดสอบบวกตอเอนไซมแลคเคสและเอนไซมเพอรออกซิเดส การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพในการยอยสลายลิกนินในขี้เลื่อยไมยูคาลิปตัส จากสายพันธุที่คัดเลือก ระยะเวลา 1 เดือน พบวา
G. gibbosum LP2 G. brownii KH2 และ G. lucidum BK2 สามารถลดปริมาณลิกนินไดสูงสุด 16.52–19.49 เปอรเซ็นต
เมื่อทําการผลิตเอนไซมฟนอลออกซิเดส (แลคเคส และแมงกานีส เพอรออกซิเดส) จากเห็ดรา 3 ชนิด โดยใช guaiacol
ความเขมขน 4 ไมโครโมล เปนตัวชักนํา และฟองน้ําสังเคราะหเปนวัสดุยึดเกาะของเสนใย ภายใตภาวะเขยา
ที่ 120 รอบตอนาที อุณหภูมิ 30 + 2 องศาเซลเซียส ใหคาแอคติวิตีของเอนไซมแลคเคส และเอนไซมแมงกานีส
เพอรออกซิเดส เทากับ 1.608 X 10-4 U/ml และ 2.532 X 10-4 U/ml สําหรับ G. brownii KH2 0.474 X 10-4 U/ml และ
2.052 X 10-4 U/ml สําหรับ G. gibbosum LP2 1.080 X 10-4 U/ml และ 5.244 X 10-4 U/ml สําหรับ G. lucidum BK2
ตามลําดับ การทําเอนไซมใหบริสุทธิ์บางสวนโดยการตกตะกอนดวยแอมโมเนียมซัลเฟต (60-80 %w/v) จากเห็ดรา
3 ชนิดใหคาแอคติวิตีของเอนไซมแลคเคสเพิ่มขึ้น 6.06-9.38 เทา และคาแอคติวิตีของเอนไซมแมงกานีส
เพอรออกซิเดส เพิ่มขึ้น 3.34-10.99 เทา
Screening for Phenoloxidase-Producing Fungi
K. Cha–aim (Graduate-student), H. Punnapayak (Thesis Advisor)
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phyathai Road,
Pathumwan, Bangkok 10330

Collection of white-rot fungi in the family Ganodermataceae was conducted in 9 provinces
in Thailand. A total of 24 samples were collected. They were found to belong to 2 genera, Ganoderma
and Amauroderma. In the genus Ganoderma, there were 23 samples identified as Ganoderma sp. (5
samples), G. lucidum (7 samples), G. applanatum (2 samples), G. fulvellum (2 samples), G. brownii (2
samples), and one sample for each of the species, G. gibbosum, G. hainanense, G. kunmingense, G.
multiplicatum, and G. shandongense. In the genus Amauroderma only one sample, Amauroderma
rugosum, was found. All fungal isolates grew well in PDB medium at 30ºc and pH 5.0. The detection
of phenoloxidase production was determined using chemical reagents. Most isolates gave positive
results for laccase and peroxidase activity. To determine the ability to degrade lignin, each selected
isolate was incubated in a medium containing eucalyptus sawdust for one month. Three isolates,
namely G. brownii KH2, G. gibbosum LP2, and G. lucidum BK2, showed superior ability to decrease
the lignin content in sawdust by 16.52-19.49 %. The production of phenoloxidases (laccase, Lac and
manganese peroxidase, MnP) from these three species using 4 μM guaiacol as an inducer and
synthetic sponge as the hyphal supporter was performed under shaking conditions at 30 ± 2ºC. The
Lac and MnP activities in crude preparations were found to be 1.608x10-4 U/ml and 2.532x10-4 for G.
brownii, 0.474x10-4 U/ml and 2.052x10-4 U/ml for G. gibbosum, and 1.080x10-4 U/ml and 5.244x10-4
U/ml for G. lucidum, respectively. After partial purification by ammonium sulfate precipitation, the
activities of Lac increased 6.06 – 9.38 fold while those of MnP increased 3.34 – 10.99 fold for all
species.
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ความสามารถในการผลิตเอนไซมยอยคารโบไฮเดรต
ที่ทํางานไดในสภาวะกรด-ดางสูงจากเชื้อราที่พบในประเทศไทย
เบญจพร บัวบาน, อุกฤษฎ รัตนโฉมศรี, พงษสุดา ผองธัญญา และกัญญวิมว กีรติกร
ศูนยพนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ปทุมธานี 12120

เอนไซมยอยคารโบไฮเดรตที่สามารถทํางานไดในสภาวะกรด-ดางสูง เชน เอนไซมเซลลูเลส เอนไซมไซลาเนส และ
เอนไซมยอยแปง เปนตน ถูกนํามาประยุกตใชเพื่อประโยชนในอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด แหลงของเอนไซมเหลานี้
สวนหนึ่งมาจากจุลินทรีย งานวิจัยนี้มุ งศึกษาหาเอนไซมดังกลาวจากจุลินทรียที่แยกไดในประเทศไทยโดยทําการ
ตรวจสอบเชื้อราจํานวน 700 สายพันธุ ซึ่งขอมูลเดิมแสดงวาสามารถผลิตเอนไซมยอยคารโบไฮเดรตไดและเพิ่มเติม
เชื้ อ ราใหม อี ก บางชนิ ด โดยมุ ง ทดสอบเอนไซม เ ซลลู เ ลส เอนไซม ไ ซลาเนส เอนไซม ย อ ยแป ง และเอนไซม
เบตากลูคาเนส ที่สามารถทํากิจกรรมไดที่พีเอช 3.0 และ พีเอช 10.0 จากเชื้อราทั้งหมด 890 สายพันธุ ซึ่งแบงเปน
เชื้อราที่ขึ้นบนขอนไมผุในปาจํานวน 189 สายพันธุ เชื้อราที่ขึ้นบนเนื้อเยื่อพืชจํานวน 136 สายพันธุ เชื้อรา
ที่ขึ้นบนเมล็ดพืชจํานวน 84 สายพันธุ เชื้อราที่พบในทรายจํานวน 48 สายพันธุ เชื้อราที่พบในดินจํานวน 376 สายพันธุ
และเชื้อราที่พบในมูลสัตวจํานวน 57 สายพันธุจากผลการวิจัยและการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา เชื้อราที่พบในทรายและ
เชื้อราที่พบในดินมีแนวโนมแสดงกิจกรรมของเอนไซมเซลลูเลส เอนไซมไซลาเนส และเอนไซมเบตากลูคาเนสไดสูง
ที่พีเอช 3.0 และไมมีเชื้อรากลุมใดที่มีแนวโนมแสดงกิจกรรมของเอนไซมยอยแปงไดสูงที่พีเอช 3.0 เชื้อราที่ขึ้นบน
เนื้อเยื่อพืช เชื้อราที่พบในทราย เชื้อราที่พบในดิน และเชื้อราที่พบในมูลสัตว มีแนวโนมแสดงกิจกรรมของเอนไซม
ไซลาเนสไดสูงที่พีเอช 10.0 และไมมีเชื้อรากลุมใดที่มีแนวโนมแสดงกิจกรรมของเอนไซมเซลลูเลส เอนไซมยอยแปง
และ เอนไซมเบตากลูคาเนสไดสูงที่พีเอช 10.0
นอกจากนี้ผลการวิเคราะหสภาวะการทํางานที่เหมาะสมแสดงวา
เอนไซมเซลลูเลส เอนไซมไซลาเนส เอนไซมยอยแปง และเอนไซมเบตากลูคาเนส ที่สามารถทํางานไดในสภาวะกรดแก
มีพีเอชที่เหมาะสมตอการแสดงกิจกรรม (optimal pH) ต่ํากวา 7.0 ผลการทดลองดังกลาวสามารถนําไปใชในการ
คัดเลือกกลุมจุลินทรียที่เหมาะสมเพื่อการวิจัยชนิดของเอนไซมที่อาจเหมาะสมกับชนิดของอุตสาหกรรมตางๆ ตอไป
Acidic and Basic Carbohydrase Enzymes
Produced from Fungi Isolated in Thailand
Benchaporn Buaban, Ukrit Rattanachomsri, Pongsuda Pongtanya and Kanyawim Kirtikara
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, National Science and Technology Development
Agency, 113 Thailand Science Park, Paholyothin Rd., Pathumthani 12120

Highly acid/basic tolerant carbohydrase enzymes such as cellulase, xylanase and starch-degrading
enzymes that function in extremely low and high pH conditions have broad applications. Some of
these enzymes can be obtained from microorganisms such as fungi. In our preliminary experiments,
we identified approximately 700 fungal isolates with carbohydrase activities at non-extreme pH’s. In
this research, we further tested these isolates and additional fungal strains for the activities of their
carbohydrase enzymes including those of cellulase, xylanase, starch degrading enzymes and βglucanase, at pH 3.0 and pH 10.0. These 890 isolates were comprised of 189 isolates of xylaria, 136
isolates of endophytes, 84 isolates of seed fungi, 48 isolates of sand fungi, 376 isolates of soil fungi
and 57 isolates of dung fungi. In conclusion, the results showed that sand and soil fungi exhibited high
levels of cellulase, xylanase and β–glucanase activities at pH 3.0. Endophytic, sand, soil and dung
fungi exhibited high levels of xylanase activity at pH 10.0. None of the fungi examined has shown
high levels of starch degrading enzyme activity at pH 3.0 or 10.0, and cellulase or β-glucanase activity
at pH 10.0. All cellulase, xylanase, starch degrading enzymes and β–glucanase that function in
extremely acidic conditions exhibited optimal pH below 7.0. Our results will provide a basis for
selecting suitable microorganisms that produce enzymes for different industrial requirements.
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องคประกอบของน้ําตาลในพอลิแซ็กคาไรด
ที่ผลิตโดย“สาหรายเห็ดลาบ” (Nostoc commune, Cyanophyta)
นารินทร จันทรสวาง1 (นักศึกษา), สุขใจ ชูจันทร1 (อาจารยที่ปรึกษา), อาภารัตน มหาขันธ2 (อาจารยทปี่ รึกษารวม)
1
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520, 2ศูนยจุลินทรีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

นําสาหรายเห็ดลาบ (Nostoc commune Vaucher, Cyanobacteria) จาก 3 แหลง คือ (1) ที่เก็บจากแหลงธรรมชาติ
ซึ่งมีลักษณะเปนแผนแบนบาง (2) จากการเพาะเลี้ยงบนอาหารวุนไดสาหรายที่มีการเจริญเติบโตลักษณะเปนกอนวุน
คลายเยลลี และ (3) จากการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวไดสาหรายที่มีการเจริญเติบโตในลักษณะของกลุมเซลลเปน
รูปทรงกลมหอหุมของเหลวหนืดอยูภายในกลุมเซลล มาสกัดสารพอลิแซ็กคาไรดดวยตัวทําละลาย 3 ชนิด ไดแก
น้ํารอน เอทานอล 80 เปอรเซ็นต และ EDTA 0.1 โมลาร พบวาการใชน้ํารอนสกัดสารพอลิแซ็กคาไรดไดดีกวาการสกัด
ดวยเอทานอลและ EDTA ตามลําดับ พอลิแซ็กคาไรดจากกลุมเซลลที่เพาะเลี้ยงบนอาหารวุนสูตร BGA ใหปริมาณ
พอลิแซ็กคาไรดมากที่สุดเทากับ 53.03 มิลลิกรัมตอกรัมน้ําหนักแหงสาหราย เมื่อนําพอลิแซ็กคาไรดที่ไดจากทั้ง 3 กลุม
สกัดดวยน้ํารอน เอทานอล และ EDTA มาวิเคราะหองคประกอบของน้ําตาล 11 ชนิด ดวยเครื่องแกสโครมาโทรกราฟ
เครื่องตรวจวัดเปน mass selective detector พบวาทุกตัวอยางสาหราย ใหองคประกอบน้ําตาลทุกชนิด ไดแก ฟูโคส
ไซโลส ไรโบส แมนโนส ฟรุคโตส กาแลคโตส กลูโคส กรดกาแลคทิวโรนิค กรดกลูคิวโรนิค อะราบิโนส และแรมโนส
ในปริมาณที่แตกตางกัน
Sugar Composition of Polysaccharides
of “Hed Lab Alga” (Nostoc commune, Cyanophyta)
N. Chansawang1 (Graduate Student), S. Choojun1 (Thesis Advisor), A. Mahakhant2 (Thesis Co-advisor)
Biotechnology, Faculty of Science, King Mongkut Institute of Technology Ladkrabang, Ladkrabang, Bangkok
10520, 2Microbiological Resources Centre, Thailand Institute of Scientific and Technological Research,
Klongluang Patumthanee 12120

1

“Hed Lab Alga” (Nostoc commune Vaucher, Cyanobacteria) with three different characteristics were
collected from 3 sources: (1) thin jelly-like sheets from a natural habitat; (2) jelly-like spheroid
colonies from solid medium cultivation; and (3) spheroidal colonies containing viscous fluid from
liquid media cultivation. All samples were extracted for polysaccharides using 3 solvents, hot water,
80% ethanol, and 0.1 M EDTA. Hot water extraction yielded the highest amount of polysaccharide,
followed by ethanol and EDTA extractions. The highest amount of polysaccharide at 53.03 mg.g-1 dry
algae was obtained from algae cultured on BGA agar medium. Samples were analysed using a Gas
Chromatography-Mass Selective Detector for the 11 monosaccharides: fucose, xylose, ribose,
mannose, fructose, galactose, glucose, galacturonic acid, glucuronic acid, arabinose, and rhamnose.
All of the monosaccharides were found in the 3 types of algae. However, the amount of each
monosaccharide was different in each group.
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วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากสาหราย “เห็ดลาบ” (Nostoc commune, Cyanophyta)
อาภารัตน มหาขันธ1, อุษา กลิ่นหอม2, มยุรี ตั้งธนานุวัฒน1, เจษฎา ทิพยะสุขศรี2, วัชรี กัลยาลัง1, วิวัธน ปฐมโยธิน1,
อินทราวุธ ฉัตรเกษ1, พรภัทรา ศรีนรคุต1, ปุณณภา บุญยะภักดิ1์ , เกษรา แซโคว1, สุวรรณา ศรีสวัสดิ1์ ,
วัลลภา อรุณไพโรจน1 และ เสียงทอง นุตาลัย1
1
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) เทคโนธานี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120,
2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44001

“สาหรายเห็ดลาบ” (Nostoc commune, Cyanophyta) เปนสาหรายสีน้ําเงินแกมเขียวที่บริโภคได สํารวจพบในพื้นที่
ดินเค็มของปา “ดูนลําพัน” ซึ่งเปนพื้นที่คุมครองทรัพยากรธรรมชาติในอําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ในฤดูฝน
เมื่อสาหรายชุมน้ําจะมีลักษณะเปนแผนวุนสีเขียวอยูบนดิน ชาวบานในพื้นที่นิยมเก็บมาบริโภค จึงนํามาซึ่งการเสี่ยง
ตอการสูญพันธุ เนื่องจากสาหรายชนิดนี้จะสามารถแพรพันธุไดกเ็ ฉพาะในฤดูฝนเทานั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
อนุรักษและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงและผลิตผลิตภัณฑอาหารจากสาหรายเห็ดลาบ
การพัฒนาสูตรอาหารแข็ง
ที่เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงสาหรายเห็ดลาบ พบวา สูตรที่เหมาะสมคือ BGA ดัดแปลงไมเติม NaCl ลด CaCl2 เปน
0.08 มก./ล. เพิ่ม K2HPO4 และ MgSO4.7H2O เปน 0.90 และ 0.10 มก./ล. ตามลําดับ ที่ pH เริ่มตน 7.5-8.0 จะทําให
ผลผลิตสูงกวาอาหารสูตร BGA ดั้งเดิม 5 เทา โดยไดผลผลิตชีวมวลเพิ่มจากเริ่มตน 34 เทา เทียบระหวางตัวอยางจาก
ธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยง พบวา สาหรายที่ไดจากการเพาะเลี้ยงมีวิตามินเอเพิ่มเปน 9 เทา กรดอะมิโนจําเปน,
เมไทโอนีน, ลูซีน, และ ทริปโตเฟน เพิ่มเปนประมาณ 5, 2 และ 3 เทา ตามลําดับ พัฒนาผลิตภัณฑอาหารวาง อาหาร
คาว-หวาน และเครื่องดื่ม จากสาหรายเห็ดลาบหลายชนิด ไดแก ทองแผนรสหวาน-เค็ม, สาหรายปรุงรส, ผงโรยขาว
(furikake), ลาบกึ่งสําเร็จรูป, ซุปสาหราย, วุนชาเขียวสาหราย, เยลลี่สาหราย และ เครื่องดื่มน้ําขาวผสมสาหราย
รสผลไมตางๆ
Research and Development of Food Products
from the “Hed Lab” alga (Nostoc commune, Cyanophyta)
A. Mahakhant1, U. Klinhom2, M. Tungthananuwat1, C. Thippayasuksri2, W. Kunlayalung1, W. Phatomyothin1,
I. Chatket1, P. Srinorakut1, P. Boonyaphak1, K. Saekow1, S. Srisawat1, V. Arunpairojana1 and S. Nutalai1
1
Thailand Institute of Scientific and Technology Research, Techno Polis, Klong Luang, Patumthani 12120,
2
Mahasarakham University (MSU), Tumbol Ta-Lad, Muang, Maha Sarakham 44001

“Hed Lab” alga (HLA, Nostoc commune, Cyanophyta) is an edible blue-green alga (cyanobacterium)
that occors on saline soil in “Dun Lampan Forest”, Na Chuak, Maha Sarakham province. During the
rainy season, the only season for propagation of HLA, local people pick and cook HLA for their
unique dishes. Thus, the HLA has become a vulnerable species. This research was conducted to
initiate the sustainable management of HLA both for conservation and for research and development
of value-added products. The experimental results indicate that long-term preservation of HLA could
be achieved by using cryopreservation techniques. An Optimal agar cultivation medium was obtained
by modification of BGA medium as follows: no addition of NaCl, reduction of CaCl2 to 0.08 mg/l,
addition of K2HPO4 and MgSO4.7H2O up to 0.9 and 1.0 mg/l, respectively, with initial pH 7.5-8. By
using this optimal medium, about a 5-fold increase in HLA yield was achieved, while the final yield
obtained was about 34-fold greater than that of the initial. Comparison of nutritional value between
natural and cultivated HLA showed that vitamin A, and the essential amino acids, methionine, leucine
and tryptophane, increased in cultivated HLA by 9, 5, 3, and 2-fold, respectively. In contrast, dietary
fiber was reduced by 16-fold. Several food products have been developed from both natural and
cultivated HLA, such as snacks (sweet and salty taste), HLA seasoning, Thai dancing (Japanese
“Furikake”), instant HLA (Lab), instant soup, HLA agar (green tea flavour), HLA jelly and HLA
drinks (various fruit flavours).
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การศึกษาลําดับเบสของยีนแวคซีที่ควบคุมการสรางแปงในเอ็นโดสเปริ์ม
ของเมล็ดขาวเพื่อคนหาขออธิบายรูปแบบการแสดงออกของยีน
ปรีชา ประเทพา
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000

แปงที่เปนองคประกอบของเมล็ดขาวมี 2 ชนิดคือ แปงอมิโลสและแปงอมิโลเพ็กติน ยีนแวคซีจะทําหนาที่ควบคุม
การสรางแปงอมิโลสโดยผานการสรางเอ็นไซม granule-bound starch synthase (GBSS) เขารวมมีบทบาทใน
กระบวนการสรางแปงอมิโลสในเอ็นโดสเปรมของขาว ยีนแวคซีมีขนาดประมาณ 5.6 kb ประกอบดวยดีเอ็นเอสวนที่เปน
อินทรอน 13 อินทรอนและสวนที่เปนเอ็กซอน 14 เอ็กซอน เอ็นไซม GBSS เปนโปรตีนที่มีขนาดโมเลกุลประกอบดวย
กรดอะมิโน 609 หนวย ซึ่งเกิดจากการแปลรหัสที่ตองใชขนาดดีเอ็นเอตนแบบในการแปลรหัสมีความยาว 1,827 คูเบส
มีรายงานวาเกิดการผันแปรของเบส 1 ตําแหนงที่บริเวณรอยตอของเอ็กซอน 1กับอินทรอน 1 จากเบส G เปนเบส T
ทําใหพันธุขาวที่มีเบส T มีการแสดงออกของยีนลดลงเมื่อเทียบกับพันธุขาวที่มีเบสเปน G ทําใหขาวกลุมที่มีเบส T
อยูในกลุมขาวเหนียวและขาวที่มีปริมาณแปงอมิโลสต่ํา (<19%) ขาวเหนียวและ ขาวเจากลุมอมิโลสต่ํา มีเบส T
เชนเดียวกัน แตมีรายงานวาไมพบเอ็นไซม GBSS ในขาวเหนียวแตพบในขาวเจาเมื่อใชเทคนิคมาตรฐานในการศึกษา
คือเทคนิค SDS-PAGE โครงการวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาลําดับเบสทั้งหมดของยีนแวคซีในขาวเหนียวและขาวเจา
กลุมอมิโลสต่ํา (ขาวดอกมะลิ 105, กข 15, กข 6 และ หอมนางนวล) เพื่อคนหาคําตอบเกี่ยวกับสาเหตุของการ
แสดงออกของยีนในระหวางขาว 2 กลุมนี้ ซึ่งคําตอบที่พบในลําดับนิวคลีโอไทดของยีนแวคซีอาจจะเปนคําตอบที่ใช
เปนหลักฐานสนับสนุนกลไกการแสดงออกของยีน
DNA sequence analysis of a Starch-Synthesizing gene (waxy gene)
of Rice for Investigating modes of Gene Expression
Preecha Prathepha
Department of Biotechnology, Faculty of Technology, Mahasarakham University,
Mahasarakham 44000, Thailand

The rice waxy gene encodes a granule-bound starch synthase (GBSS) for synthesis of amylose in
endosperm tissue. In Thailand, there are numerous 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 separate. Based on previous studies, the mutation
G to T at the 5’ splice site of the leader intron caused a low level of gene expression due to decreased
accumulation of mature mRNA. Moreover, the presence of premature translation termination codons
in cDNA sequences caused mature mRNA degradation (or nonsense-mediated decay). This study
attempts to search for molecular evidence that may exist in the DNA sequences of the representative
rice varieties, KDML105, RD 15, RD 6, and Hom Nahng Nuan. By DNA sequence comparison, we
hope to find some molecular evidence for describing and supporting the expression of the rice waxy
gene at the DNA level.
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การโคลนและการแสดงออกแบบเฮเทอโรโลกัสของยีนไคติเนส
จากแอคติโนมัยซีสในพืชเพื่อเพิ่มฤทธิต์ านเชื้อรา
ธงชัย เตโชวิศาล (นักศึกษา), สายสมร ลํายอง (อาจารยที่ปรึกษา), จอฮน เอฟ พีเบอรดี (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ถ.หวยแกว อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

ยีนควบคุมการสรางเอ็นไซมไคติเนสชนิด Chi40 ถูกโคลนจาก S. aureofaciens CMUAc130 โดยวิธี PCR cloning และ
ทําการวิเคราะหยีนที่โคลนไดโดยแปลงเปนลําดับกรดอะมิโน แลวใหชื่อวา Chi40_Sau ซึ่งประกอบดวยกรดอะมิโน
413 หนวย น้ําหนักโมเลกุลประมาณ 40-KDa จากการวิเคราะหลําดับกรดนิวคลีอิก และลําดับกรดอะมิโนของยีนนี้
พบวามีความคลายกับยีน ChiA จาก Streptomyces thermoviolaceus ถึง 95% และ 87% ตามลําดับ ยีนที่โคลนไดนี้
ถูกชักนําใหแสดงออกใน E. coli JM109 และสามารถตรวจสอบการแสดงออกโดยวิธี Western Blot เอ็นไซมไคติเนส
ที่สรางจาก E. coli JM109/pChi40_Sau มีคณ
ุ สมบัติตานเชื้อรา Fusarium oxysporum โดยยับยั้งการเจริญของเสนใย
ยับยั้งการงอกของสปอร และยอยสลายผนังเซลลของ F. oxysporum
Cloning and Heterologous Expression of the Chitinase
Gene from An Endophytic Actinomycete for Antifungal Activity Improvement
T. Taechowisan (Graduate Student), S. Lumyong (Thesis Advisor), John F Peberdy (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Hauwkaew Road, Chiang Mai 50200

The gene chi40, which codes for chitinase, was cloned from the endophytic Streptomyces aureofaciens
CMUAc130. Its complete sequence was determined, and the deduced amino acid sequence of the
enzyme designated Chi40_Sau yielded an open reading frame coding for 413 amino acids of a 40-KDa
precursor protein with a putative leader peptide at its N-terminus. The nucleotide and polypeptide
sequences of Chi40_Sau showed 95 and 87% identity with the corresponding gene and enzyme, Chia
of Streptomyces thermoviolaceus, respectively. Escherichia coli JM109 carrying the S. aureofaciens
CMUAc130 chi40 gene produced a secreted Chi40_Sau. The antifungal activity of the chitinase was
demonstrated in vitro by inhibition of hyphal extension and spore germination in Fusarium
oxysporum.
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สารยับยั้งไซคลิก เอ เอ็ม พี ฟอสฟอไดเอสเทอเรส จากหัวกวาวเครือดํา
โสภณ เริงสําราญ1, อมร เพชร สม1 และ วิชัย เชิดชีวศาสตร2
1
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330, 2ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สามารถแยกของผสม 1 ชนิดและสารประกอบ 3 ชนิดไดจากหัวกวาวเครือดํา โดยการสกัดดวยตัวทําละลายและเทคนิค
ทางโครมาโทกราฟ ทําการวิเคราะหสูตรโครงสรางของสารที่แยกได โดยอาศัยขอมูลที่เกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพ
ปฏิกิยาเคมีและขอมูลทางสเปคโตรสโคป ซึ่งของผสมชนิดแรกคือ ของผสมของ campesterol, stigmasterol และ β sitosterol สารชนิดที่สอง ชนิดที่สามและชนิดที่สี่ คือ kaempferol, quercetin และ hopeaphenol ตามลําดับ และ
ไดทําการทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้ง cyclic AMP Phosphodiesterase ซึ่ง kaempferol, quercetin และ hopeaphenol
โดยสารประกอบทั้งสามชนิดมีฤทธิ์ในการยับยั้ง cyclic AMP Phosphodiesterase สูง ซึ่งมีคา IC50 เทากับ
281.83, 80.91 และ 22.75 μg/ml ตามลําดับ โดยเปรียบเทียบกับ theophylline ซึ่งเปนสารมาตรฐานที่มีคา IC50
เทากับ 419.76 μg/ml
cAMP Phosphodiesterase inhibitors from the tubers of Mucuna collettii Lace.
S. Roengsumran1, A. Petsom1 and W. Cherdshewasart2
Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phyathai Road,
Patumwan, Bangkok 10330,
2
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University,
Phyathai Road, Patumwan, Bangkok 10330

1

One mixture and three compounds were isolated from the fresh tubers of Mucuna collettii Lace. by
extraction, which made use of solvents, and by chromatographic techniques. These compounds were
characterized by their physical properties, chemical reaction and spectroscopic data. The first mixture
was a mixture of campesterol, stigmasterol and β-sitosterol. The second, the third and the fourth
compounds were kaempferol, quercetin and hopeaphenol. The effects of each compound in inhibiting
cyclic AMP Phosphodiesterase were tested. It was found that kaempferol, quercetin and hopeaphenol
all had great effects in inhibiting cyclic AMP Phosphodiesterase. They had IC50 values of 281.83,
80.91 and 22.75 μg/ml, respectively. These values were compared to the standard compound,
theophylline, which has an IC50 value of 419.76 μg/ml.
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การคัดแยกและการจําแนกแบคทีเรียที่ผลิตกรดน้ําสมสายชูจากแหลงตางๆ
ในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ภัทรพร ยุคแผน, วันเชิญ โพธาเจริญ, มรกต ตันติเจริญ และยูโซ ยามาดะ
หองปฏิบัติการเก็บรักษาสายพันธุจ ุลินทรีย หนวยปฏิบัติการวิจัยกลางไบโอเทค ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ปทุมธานี 12120

เก็บรวบรวมตัวอยางดอกไม ผลไม และอื่นๆ จากพื้นที่ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และบริเวณอื่นๆ
ในประเทศไทย ตั้งแตมกราคม 2545 - พฤศจิกายน 2546 จํานวน 713 ตัวอยาง สามารถแยกแบคทีเรีย
จํานวน 468 สายพันธุ จาก 182 ตัวอยาง (คิดเปน 25.53% จากจํานวนตัวอยางทั้งหมด) โดยใชอาหาร enrichment
culture จํานวน 4 ชนิด ไดแก glucose-ethanol-acetic acid medium (pH 3.5) sorbitol medium (pH 3.5) sucroseacetic acid medium (pH 3.5) และ methanol medium (pH 4.0) โดยพบวามีแบคทีเรียที่มีเมตาบอลิซึมแบบการหมัก
และมีลักษณะอื่นๆ ซึ่งแตกตางจากคุณสมบัติของแบคทีเรียผลิตกรดน้ําสมสายชูจํานวน 161 สายพันธุ (คิดเปน 34.4%)
โดยแบคทีเรียที่เหลือ 307 สายพันธุ (65.6%) เปนแบคทีเรียที่จัดอยูในกลุมของแบคทีเรียที่ผลิตกรดน้ําสมสายชู และ
จากลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี chemotaxonomy และลักษณะในระดับโมเลกุลของแบคทีเรียที่ผลิต
กรดน้ําสมสายชูจํานวน 278 สายพันธุ (90.5% ของจํานวนแบคทีเรียที่ผลิตกรดน้ําสมสายชู) สามารถจําแนก
ไดเปน 4 สกุล ไดแก สกุล Asaia (155 สายพันธุ; 50.5%) สกุล Gluconobacter (109 สายพันธุ; 35.5%)
สกุล Gluconacetobacter (4 สายพันธุ; 1.3%) สกุล Kozakia (1 สายพันธุ; 0.3%) และแบคทีเรียที่ไมสามารถจําแนก
ชนิดได (Unidentified) จํานวน 9 สายพันธุ (2.9%) สําหรับแบคทีเรียที่เหลือ 29 สายพันธุนั้นอยูระหวางการศึกษา
ลักษณะตางๆ สําหรับการจําแนกชนิด และจากการศึกษานี้ไดมีการเสนอชื่อแบคทีเรียสายพันธุใหมจํานวน 1 ชนิด
ไดแก Asaia krungthepensis Yukphan และคณะ 2004 ซึ่งเปนแบคทีเรียชนิดที่สามในสกุล Asaia โดยจากการศึกษา
ทั้งหมดแสดงใหเห็นวาแบคทีเรียที่ผลิตกรดน้ําสมสายชูในสกุล Asaia นั้นเปนแบคทีเรียพบไดทั่วไปในประเทศไทย
Isolation and Identification of acetic acid bacteria from sources in Thailand,
especially at Thong Pha Phum, Kanchanaburi
Pattaraporn Yukphan, Wanchern Potacharoen, Morakot Tanticharoen and Yuzo Yamada
BIOTEC Culture Collection, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, National Science and
Technology Development Agency, Pathumthani 12120, Thailand

Seven hundred and thirteen sources, including flowers, fruits and so on, were collected for isolation of
acetic acid bacteria at Thongphaphum, Kanchanaburi, and other districts in Thailand between January
2002 and November 2003. Four hundred and sixty-eight bacterial strains were isolated from
182 sources (25.5% of all sources) by using four kinds of enrichment culture media: glucose-ethanolacetic acid medium (pH 3.5), sorbitol medium (pH 3.5), sucrose-acetic acid medium (pH 3.5) and
methanol medium (pH 4.0). One hundred and sixty-one isolates (34.4%) were not oxidative but
fermentative bacteria. The remaining 307 isolates (65.6%) were assumed to be acetic acid bacteria.
On the basis of their morphological, physiological, biochemical, chemotaxonomic and molecularbiological characteristics, 278 isolates (90.5% of all the acetic acid bacteria) were divided into four
genera, viz. Asaia (155 isolates, 50.5%), Gluconobacter (109 isolates, 35.5%), Gluconacetobacter
(4 isolates, 1.3%) and Kozakia (1 isolate, 0.3%), and one group comprised unidentified isolates
(2.9%). The remaining 29 isolates (9.5%) are under investigation for their characterization. A new
species, Asaia krungthepensis Yukphan et al. 2004, was proposed as the third species of the genus
Asaia among the isolated strains. These results indicated that anomalous acetic acid bacteria such as
Asaia strains, which hardly produce any acetic acid from ethanol and have a low tolerance toward
acetic acid, exist mostly in sources collected in Thailand.
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ความหลากหลายของสาหรายขนาดใหญและไดอะตอมพื้นทองน้ํา
ในพื้นที่โครงการทองผาภูมิ 72 พรรษามหาราช อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
สุทธวรรณ สุพรรณ (นักศึกษา), ยุวดี พีรพรพิศาล (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 50200

เริ่มดําเนินการศึกษาตั้งแตพฤศจิกายน 2544 – มกราคม 2546 จากจุดเก็บตัวอยาง 8 จุด พบสาหรายขนาดใหญ
ทั้งหมด 61 สปซีส จัดอยูใน 4 ดิวิชัน สวนใหญเปนสาหรายสีเขียว Zygnema spp. และ Stigeoclonium spp.
ใน Division Chlorophyta สาหรายสีแดง Batrachospermum spp. และ Audouinella spp. ใน Division Rhodophyta
และสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน Nostochopsis lobatus Wood และ Phormidium spp. ใน Division Cyanophyta
สวนไดอะตอมพื้นทองน้ํา พบ 162
สปซีส ใน Division Bacillariophyta สวนใหญเปน Pennate diatoms
เชน Achnanthes spp., Navicula spp. และ Gomphonema spp. นอกจากนี้พบสาหรายชนิดที่ยังไมมีรายงานมากอน
ในประเทศไทย 56 สปซีส โดยเปนสาหรายขนาดใหญ 11 สปซีส และไดอะตอมพื้นทองน้ํา 45 สปซีส จากการศึกษา
ปจจัยทางกายภาพและเคมีบางประการเพื่อประเมินคุณภาพน้ํา
พบวาในจุดเก็บตัวอยางที่ไมไดรับการรบกวนจาก
ชุมชนนั้นมีคุณภาพน้ําโดยรวมอยูในระดับดีถึงปานกลาง สวนในจุดเก็บตัวอยางที่ไดรับการรบกวนจากชุมชนนั้นพบวา
คุณภาพน้ําโดยรวมอยูในระดับปานกลางคอนขางเสีย จากการใชโปรแกรม Multivariate Statistical Package (MVSP)
เวอรชั่น 3.1 เพื่อนํามาหาชนิดของสาหรายที่สามารถบงชี้คุณภาพน้ําได พบวาสาหรายขนาดใหญ Batrachospermum
gelatinosum (Linnaeus) de Candolle และไดอะตอมพื้นทองน้ํา Achnanthes minutissima Kützing var. minutissima
สามารถใชติดตามตรวจสอบน้ําที่มีคุณภาพดีถึงปานกลางได สวนสาหรายขนาดใหญ Stigeoclonium lubricum
(Diltwyn) Kützing และ Nostochopsis lobatus Wood และไดอะตอมพื้นทองน้ํา Achnanthes biasolettiana Grunow
var. biasolettiana สามารถใชติดตามตรวจสอบน้ําที่มีคุณภาพปานกลางคอนขางเสียได
Diversity of Macroalgae and Benthic Diatoms in the Area of 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 50200

A study was carried out between November 2001 and January 2003. Samples were collected from 8
sites. Sixty-one species of macroalgae were found and classified into 4 Divisions. The majority were:
green algae, Zygnema spp. and Stigeoclonium spp., in the Division Chlorophyta; red algae,
Batrachospermum spp. and Audouinella spp., in the Division Rhodophyta; and blue green algae,
Nostochopsis lobatus Wood and Phormidium spp., in the Division Cyanophyta. One hundred and
sixty-two species of benthic diatoms were found and classified in the Division Bacillariophyta. Most
were pennate diatoms e.g. Achnanthes spp., Navicula spp. and Gomphonema spp. Fifty-six species of
algae were new records for Thailand; eleven of them were macroalgae and forty-five were benthic
diatoms. Some physical and chemical factors were investigated for evaluating water quality. It was
found that water quality, based on trophic level, in the undisturbed area could be classified as
oligotrophic – mesotrophic. In the disturbed area, the water quality was mesotrophic-eutrophic. The
Multivariate Statisical Package (MVSP) version 3.1 was used to determine indicator species for water
quality. It was found that the macroalgae, Batrachospermum gelatinosum (Linnaeus) de Candolle, and
the benthic diatom, Achnanthes minutissima Kützing var. minutissima, could be used as indicators of
clean – moderate water quality, whereas the macroalgae, Stigeoclonium lubricum (Diltwyn) Kützing
and Nostochopsis lobatus Wood, and the benthic diatoms, Achnanthes biasolettiana Grunow var.
biasolettiana, could be used as indicatiors of moderate – polluted water quality.
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ความหลากหลายของคลาโดเซอรา ความชุกชุม และความสัมพันธกับแหลงที่อยูอาศัย
ในแหลงน้ําจืด ต.หวยเขยง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
พรรณี สอาดฤทธิ์ 1(ผูชวยวิจยั BRT), เอฟ บีมีช 2(อาจารยที่ปรึกษา)
1
โครงการ BRT 73/1 อาคารสวทช. ชั้น 5 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400,
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

ความหลากหลายของคลาโดเซอราในแหลงน้ําจืด ตั้งแตบริเวณตนน้ําจนถึงปากแมน้ําที่เชื่อมตอกับเขื่อนวชิราลงกรณ
ตั้งแตเมษายน2546 - กันยายน 2546 พบคลาโดเซอราทั้งสิ้น 7 วงศ 27 สกุล 40 ชนิด คลาโดเซอราที่พบสวนใหญ
อาศัยอยูในแหลงน้ํานิ่งมากกวาแหลงน้ําไหล
โดยมีความชุกชุมมากที่สุดในเดือนกันยายนโดยเฉพาะบริเวณน้ําทวม
ใกลปากแมน้ําที่ปลอยลงเขื่อนวชิราลงกรณ
และความหลากชนิดที่พบในหวยเขยงแปรผันตามความชุกชุมของ
คลาโดเซอราที่พบ ชนิดที่พบมากที่สุด ไดแก Ceriodaphnia cornuta Sars, 1885 รองลงมาไดแก Diaphanosoma
excisum Sars, 1885 และ D. sarsi Richard, 1894 ตามลําดับ การแพรกระจายของคลาโดเซอราขึ้นอยูกับปจจัยสภาวะ
แวดลอมภายในแหลงน้ํา ไดแก คาการนําไฟฟา อัตราเร็วของกระแสน้ํา ความเปนกรดดางและอุณหภูมิตามลําดับ
พบการปรากฏและการรวมกลุมของคลาโดเซอราแตกตางออกไปตามปจจัย โดยสามารถแบงกลุมแหลงน้ําตามปริมาณ
และความชุกชุมของคลาโดเซอราที่พบออกไดเปน 4 กลุม คือ กลุมที่ 1 ไดแกแหลงน้ําสวนใหญที่ศึกษา แหลงน้ํา
ดังกลาวมีความชุกชุมของคลาโดเซอราต่ําถึงปานกลาง ชนิดที่พบบอยในกลุมนี้ไดแก Karualona sp., Macrothrix
flabelligera Smirnov, 1992, and Ceriodaphnia cornuta Sars, 1885 กลุมที่ 2 เปนแหลงน้ําที่พบคลาโดเซอรา
มีความชุกชุมต่าํ ชนิดเดนๆ ที่พบในแหลงน้ํากลุมนี้ ไดแก Dunhevedia crassa King, 1853 และ Karualona sp.
จํานวนคลาโดเซอราที่พบในแหลงน้ําในกลุมที่ 1 และ 2 จะมีความสัมพันธโดยตรงกับคาการนําไฟฟาและอัตราเร็ว
กระแสน้ําแตจะแปรผกผันกับความเปนกรด-ดางและอุณหภูมิ กลุมที่ 3 เปนแหลงน้ําที่พบคลาโดเซอราเพียงชนิดเดียว
คือ Dunhevedia serrata Daday, 1898 โดยจะพบในบริเวณที่มีคาการนําไฟฟาต่ํา และแหลงน้ํากลุมที่ 4
พบความหลากหลายของคลาโดเซอราต่ํา โดยทุกชนิดที่พบมีความชุกชุมต่ําดวย
Cladocera diversity, Abundance and Habitat in Stream
in Thong Pha Phum, Kanchanaburi Province
1

P. Sa-ardrit1 (BRT Assistant researcher), F.W.H. Beamish2 (Research Advisor)
BRT, 5 Floor, NSTDA Building, 73/1 Rama VI Road, Rajdhevee, Bangkok 10400, 2Department of Biology,
Faculty of Science, Burapha University, Muang District, Chonburi 20131
th

Longitudinal and temporal distribution was determined for the cumulative total of 7 families, 27
genera and 40 species of cladocera found at sites between the headwaters and the mouth of Khayeng
Stream, a relatively pristine waterway in western Thailand. Cladocera were confined mostly to lentic
areas and abundance between April and September 2003 was highest in September, largely as a
consequence of a floodplain that developed near the mouth. Species richness was related directly to
Cladocera abundance. Cladocera were dominated numerically by three species, Ceriodaphnia cornuta
Sars, 1885, Diaphanosoma excisum Sars, 1885, and D. sarsi Richard, 1894. Most species assemblages
fell within four groups. Conductivity, water velocity, pH and temperature were important to species
distribution, particularly velocity and conductivity. The largest group of assemblages was also the
most speciose and occurred in moderate abundance. Commonly occurring species in this group were
Karualona sp., Macrothrix flabelligera Smirnov, 1992, and Ceriodaphnia cornuta Sars, 1885. The
second group was also speciose but low in overall abundance. Prominent species included Dunhevedia
crassa King, 1853, and Karualona sp. Species abundance in groups 1 and 2 tended to be positively
related to conductivity and negatively, but weakly, related to pH and temperature. The third group of
assemblages consisted of a single species, Dunhevedia serrata Daday, 1898, and occurred in water of
low conductivity. The fourth group of assemblages contained few species and was low in abundance.
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พรรณไมที่มรี ะบบทอลําเลียงบริเวณพุ
ในพื้นที่อําเภอทองผาภูมิฝงตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี
ปริญญนุช ดรุมาศ, ชุมพล คุณวาสี, ตอศักดิ์ สีลานันท และสรอยนภา ญาณวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การสํารวจและเก็บตัวอยางพันธุไมบริเวณพื้นที่พุ 3 แหงใน ต.หวยเขยง อ.ทองผาภูมิ คือ โปงพุรอน พุปูราชินีบานไรปา
และพุชุมชนบานทามะเดื่อ ไดเริ่มดําเนินการตั้งแตธันวาคม 2544 - พฤศจิกายน 2546 สามารถรวบรวมตัวอยางพืช
ที่สมบูรณไดทั้งสิ้น 493 หมายเลข ในจํานวนนี้ไดดําเนินการตรวจหาชื่อวิทยาศาสตรไปแลว 300 หมายเลข ไดจํานวน
219 ชนิด จัดอยูใน 165 สกุล 74 วงศ เปนพืชพวกเฟรนและกลุมใกลเคียงเฟรน 23 ชนิด 17 สกุล 12 วงศ
วงศที่พบมากที่สุดคือ Polypodiaceae พบจํานวน 8 ชนิด ใน 5 สกุล พืชมีทอลําเลียงมีเมล็ด แยกเปน
พืชใบเลี้ยงคู 124 ชนิด 99 สกุล 49 วงศ พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 72 ชนิด 49 สกุล 13 วงศ วงศที่พบจํานวนมากที่สุด คือ
วงศ Orchidaceae โดยพบทั้งสิ้น 55 ชนิด ใน 33 สกุล วงศที่พบมากเปนอันดับสองคือวงศ Convolvulaceae
พบจํานวน 9 ชนิด ใน 5 สกุล วงศ Labiatae และ Asclepiadaceae พบวงศละ 8 ชนิด ใน 5 สกุล และ 4 สกุลตามลําดับ
ในพื้นที่พุทั้งสามแหงมีสองพื้นที่ คือ พุปูราชินีบานไรปาและพุชุมชนบานทามะเดื่อ ซึ่งมีสภาพทางนิเวศวิทยาและ
ลักษณะพันธุไมเดนที่คลายคลึงกัน ไดแก Elaeocarpus grandiflorus Sm., Glochidion lanceolarium (Roxb.) Voigt,
Syzygium diospyrifolium (Wall. ex Duthie) S.N. Mitra, Pandanus unicornutus St. John, Tacca chantrieri Andre,
พืชพวกระกํา (Salacca sp.) และหวายตางๆ (Calamus sp.) สวนโปงพุรอนมีลักษณะทางนิเวศวิทยาที่แตกตางออกไป
ซึ่งคาดวานาจะมีอิทธิพลมาจากองคประกอบของน้ําและบรรยากาศ รวมถึงการเปนพื้นที่ที่อยูในเสนทางเดินของชางปา
จึงทําใหโปงพุรอนมีความแตกตางจากพื้นที่พุสองแหงคอนขางมาก
Vascular Plants in Phu areas
of Western Thong Pha Phum, Kanchanaburi Province
P. Darumas, T. Seelanan, C. Chunwasi and S. Dhannawat
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phayathai Rd.,
Pathumwan, Bangkok 10330

Accordingly, many plant species have used the areas as refuges that at present have been diminishing.
We carried out an expedition to 3 phu areas in Tambon Huai Khayeng, Thongphaphum District,
namely (i) Pong Phu Ron at Ban Huai Khayeng, (ii) Phu Poo Rajinee at Moo 5 Ban Rai Pa, and (iii)
Phu Chumchon at Ban Tha Madua at Moo 1 Ban Tha Madua, from December 2001 to November
2003. We collected 493 specimens, of which 300 were identified to 219 species in 165 genera and 74
families. These were categorized into pteridophytes and seed plants. There were 23 species in 17
genera and 12 families that belonged to the former, of which the family Polypodiaceae was the richest
in terms of species number, i.e., 8 species in 5 genera. For the seed plants, only flowering plants were
found, which comprised 124 species in 99 genera and 49 families of dicots and 72 species in 49 genera
and 13 families of monocots. Among the flowering plants, the family Orchidaceae was the richest with
55 species in 33 genera. The second was Convolvulaceae with 9 species in 5 genera while the third
were Labiatae and Asclepiadaceae each with 8 species in 5 and 4 genera, respectively. Phu Poo
Rajinee and Phu Chumchon are similar ecologically and share the same dominant plant species
including Elaeocarpus gradiflorus Sm., Glochidion lanceolarium (Roxb.) Voigt., Syzygium
diospyrifolium (Wall. ex Duthie) S.N. Mitra, Pandanus unicornutus St. John, Tacca chantrieri Andre,
Salacca sp., and rattans. In contrast, Pong Phu Ron is markedly different ecologically; this may be due
to factors such as having hot spring water, and atmospheric components, and the fact that this phu is
part of an elephant food and mudding area.
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การศึกษาอนุกรมวิธานของพรรณไมวงศถั่ว–อนุวงศราชพฤกษ
ในพื้นที่ปาทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ธรรมรัตน พุทธไทย (นักศึกษา), ดวงใจ ศุขเฉลิม (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา การกระจายพันธุ ความหลากหลายดานชนิดพันธุและถิ่นอาศัย รวมทั้งการ
จัดทํารูปวิธานในการจําแนกสกุลและชนิดของพรรณไมในพื้นที่ศึกษา โดยรวบรวมขอมูลจากเอกสารอางอิง ตัวอยาง
พรรณไมแหง จากนั้นทําการสํารวจพืชในปาทองผาภูมิ พรอมทั้งบันทึกภาพ ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและนิเวศวิทยา
นําตัวอยางที่ไดมาตรวจวินิจฉัยโดยเทียบกับตัวอยางพรรณไมแหงที่หอพรรณไม
กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและ
พันธุพืช และ พิพิธภัณฑพืชสิรินธร กรมวิชาการเกษตร เพื่อใหไดชื่อที่ถูกตอง บรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร
ของพรรณไมแตละชนิดอยางละเอียด พรอมทั้งวาดภาพลายเสนประกอบ และจัดทํารูปวิธานจําแนกชนิด จากการสํารวจ
ในพื้นที่เปนเวลา 1 เดือน พบพืชจํานวน 5 สกุล ไดแก สกุลอรพิม (Bauhinia) สกุลฝาง (Caesalpinia)
สกุลราชพฤกษ (Cassia) สกุลมะขามเบี้ย (Chaemaecrista) สกุลขี้เหล็ก (Senna) สวนพืชที่วินิจฉัยไดในระดับชนิด
ไดแก หนามขี้แรด (Caesalpinia cucullata Roxb.) ชาเรือด (C. mimosoides Lam.) ราชพฤกษ (Cassia fistula L.)
ขี้เหล็ก (Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby) ขี้เหล็กเลือด (S. timorensis (DC.) Irwin & Barneby)
Systematic Studies of the Leguminosae–Caesalpinioideae
in Thong Pha Phum Forest, Kanchanaburi Province.
T. Putthai (Graduate Student), D. Sookchaloem (Thesis Advisor)
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Phaholyothin Road,
Chatuchak, Bangkok 10900

Systematic studies of the Leguminosae-Caesalpinioideae in Thong Pha Phum Forest, Kanchanaburi
Province, are focused on morphological characters, ecology, distribution, diversity of species and
habitats and the production of taxonomic keys. The study was conducted by survey and collection of
plants from various vegetation types in Thong Pha Phum Forest. Photographs that showed
morphological and ecological data were recorded for each plant species. Specimens were identified
using morphological characters and compared with identified specimens deposited at the Forest
Herbarium, National Parks, Wildlife and Plant Conservation Department, and the Sirindhorn
Herbarium, Department of Agriculture. Keys to genera and species with full descriptions supported by
line drawings are provided. As a result of surveying in the area for a period of one month, plant
specimens were found in five genera as follows: Bauhinia, Caesalpinia, Cassia, Chaemaecrista,
Senna. The plants were identified to species level as follows, Caesalpinia cucullata Roxb., C.
mimosoides Lam., Cassia fistula L., Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby and S. timorensis (DC.)
Irwin & Barneby.
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การศึกษาอนุกรมวิธานของพรรณพืชวงศเข็ม (Rubiaceae)
ในพื้นที่ปาทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
สุธิดา ศิลปสุวรรณ (นักศึกษา), ดวงใจ ศุขเฉลิม (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เริ่มดําเนินการตั้งแตพฤษภาคม 2546–พฤษภาคม 2547 มีเพื่อศึกษาความหลากชนิด ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
การกระจายพันธุ ลักษณะทางนิเวศวิทยา และจัดทํารูปวิธานในการจําแนกสกุลและชนิดของพรรณพืชวงศเข็ม โดยการ
เก็บรวบรวมพรรณพืชจากปาชนิดตาง ๆ ที่มีสภาพนิเวศแตกตางกันในพื้นที่ศึกษา ทําการวิเคราะหจําแนกพรรณพืช
ทั้งในภาคสนามและในหองปฏิบัติการ ขณะนี้ไดเก็บตัวอยางจากพื้นที่ศึกษาไดประมาณ 70 หมายเลข จําแนกตัวอยาง
ที่มีดอกไดในระดับสกุล จํานวน 21 สกุล ดังนี้ สกุลเข็มขาว (Aidia) สกุลเคล็ดหนู (Canthium) สกุลมะเค็ด
(Catunaregam), สกุลหญาใบเล็ก (Galium), สกุลคํามอกหลวง (Gardenia) สกุลมะลิดิน (Geophila) สกุลหญาลิ้นงู
(Hedyotis) สกุลเข็ม (Ixora) สกุลปดใบเข็ม (Lasianthus) สกุลยอ (Morinda) สกุลคัดเคา (Oxyceros) สกุลขมิ้นตน
(Metadina) สกุลหญาจุกขาว (Mitracarpus) สกุลกระทุม (Mitragyna) สกุลดอนยา (Mussaenda) สกุลกะเสิมหิน
(Ophiorrhiza) สกุลพาโหม (Paederia) สกุลเข็มขาว (Pavetta) สกุลกระดุมใบใหญ (Spermacoce) สกุลจันทนา
(Tarenna) สกุลหนามเจาชู (Uncaria) และสกุลแขงกวาง (Wendlandia) ชนิดที่วิเคราะหชื่อแลวไดแก มะลิดิน
(Geophila herbacea Ktze.) ผักเบี้ยหิน (Hedyotis ovatifolia Cav.) วังอด (H. coronaria Craib) โหมแจวนา (H.
diffusa Willd.) กระทอมหมู (Mitragyna brunonis Craib) เข็มปา (Ixora butterwickii Hole) เข็มทอง (I. javanica
DC.) ยอเถื่อน (Morinda elliptica (Hook.f.) Ridl. โสมภูเขา (M. scabrida Craib) เข็มขาว (Pavetta tomentosa A.
Rich) หนามเจาชู (Uncaria lanosa Wall. var. ferrea (Blume) Ridsdale.) และเขาควายแมหลูบ (U. macrophylla
Wall.) แขงกวาง (Wendlandia paniculata DC.) และ W. tinctoria DC.
Systematic Studies of Rubiaceae
in Thong Pha Phum Forest, Kanchanaburi Province.
S. Sillapasuwan (Graduate Student), D. Sookchaloem (Thesis advisor)
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Paholyothin Road,
Chatuchak, Bangkok 10900

Systematic studies of Rubiaceae were carried out in Thong Pha Phum Forest from May 2003 to May
2004. Species diversity, morphological characteristics, ecology, and natural distributions were
recorded, and taxonomic keys were produced. Plants from various forest types with different
ecological habitats were collected for identification and preparation of herbarium specimens. Up to
now, 70 specimens have been collected from study areas. Plant specimens were examined and
identified to generic level with 21 genera: Aidia, Canthium, Catunaregam, Galium, Gardenia,
Geophila, Hedyotis, Ixora, Lasianthus, Morinda, Oxyceros, Metadina, Mitracarpus, Mitragyna,
Mussaenda, Ophiorrhiza, Paederia, Pavetta, Spermacoce, Tarenna, Uncaria and Wendlandia. Plant
species named are as follows: Geophila herbacea Ktze., Hedyotis ovatifolia Cav., H. coronaria Craib,
H. diffusa Willd., Mitragyna brunonis Craib, Ixora butterwickii Hole, I. javanica DC., Morinda
elliptica (Hook.f.) Ridl., M. scabrida Craib, Pavetta tomentosa A. Rich), Uncaria lanosa Wall. var.
ferrea (Blume) Ridsdale., U. macrophylla Wall., Wendlandia paniculata DC.and W. tinctoria DC.
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การศึกษาความหลากชนิดของพืชวงศกลวยไม (Orchidaceae)
ในพื้นที่ปาทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
สลิล สิทธิสัจจธรรม (นักศึกษา), ดวงใจ ศุขเฉลิม (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เริ่มดําเนินการตั้งแตเมษายน 2545-กันยายน 2546 เพื่อศึกษาความหลากชนิด ลักษณะทางสัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา
บางประการ การกระจายพันธุ และสถานภาพของกลวยไม จากการสํารวจเก็บตัวอยางไดทั้งสิ้น 226 ชิ้นตัวอยาง
จําแนกสกุลกลวยไมไดทั้งหมด 34 สกุล 56 ชนิด โดยพบวาเปนกลวยไมดิน 12 ชนิด ในจํานวนนี้ 1 ชนิด จัดเปน
กลวยไมกินซาก คือ กลวยมด (Epipogium roseum) และกลวยไมอิงอาศัย 44 ชนิด กลวยไมทั้งหมดนี้พบทั้งเปน
กลวยไมที่อาศัยในปาเบญจพรรณ เชน เข็มแดง (Ascocentrum curvifolium) วานนางบัวปอง (Brachycorythis henryii)
ลิ้นมังกร (Habenaria rhodocheila) เปนตน กลวยไมที่อาศัยในปาดิบแลง เชน ขาวดง (Tropidia angulosa), เอื้องกลีบ
มวนปากแฉก (Liparis wrayii) เปนตน และกลวยไมที่อาศัยในปาดิบเขา เชน สรอยระยา (Otochilus fascus)
เอื้องกระดุมลายใหญ (Porpax gigantea) เอื้องสายมานพระอินทร (Dendrobium devonianum) เปนตน และจาก
การศึกษาสถานะภาพของกลวยไม พบวาเปนกลวยไมหายากทั้งหมด 18 ชนิด เชน เอื้องกระดุมลายใหญ (Porpax
gigantea) เอื้องใบพลู (Nervilia plicata) เปนตน และกลวยไมที่พบไดโดยทั่วไป 38 ชนิด เชน บัวสันโดษ (Nervilia
aragoana) เอื้องเบี้ยไมใบขน (Trichotosia dasyphylla) เปนตน กลวยไมที่พบทั้งหมด มีกลวยไม 1 ชนิด จัดเปนพืชถิ่น
เดียว (endemic species) คือ สิงโตแคระทองผาภูมิ (Bulbophyllum nanopetalum) อีก 2 ชนิด เปนกลวยไมที่พบเปน
ครั้งแรกในประเทศไทย (new record) คือ สิงโตทองผาภูมิ (Bulbophyllum reichenbachii) และเอื้องหมากทองผาภูมิ
(Coelogyne ustulata) และกลวยไมอีกจํานวน 4 ชนิดไมสามารถจําแนกชนิดได และเปนไปไดวาเปนกลวยไมชนิดใหม
ซึ่งตองรอการตรวจสอบอยางถูกตองตอไป
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

A study was conducted from April 2002 to March 2003. The study aimed to determine species
diversity, morphological characteristics, ecology, distribution and status of orchid species. Orchids
were collected for identification and classification. At present, 226 specimens have been collected.
Fertile specimens were identified to genus level and were categorized into 34 genera and 56 species.
Orchids consisted of 12 species of terrestrial orchid, one species of saprophytic orchid (Epipogium
roseum), and 44 species of epiphytic orchid. Species found living in mixed deciduous forest included
Ascocentrum curvifolium, Brachycorythis henryii, and Habenaria rhodocheila, in dry evergreen forest
were Tropidia angulosa and Liparis wrayii, and in mountain evergreen forest included Otochilus
fascus, Porpax gigantea, and Dendrobium devonianum. Based on plant abundance status, the orchids
were separated into 2 types. First are rare species, which comprise 18 species and include Porpax
gigantea and Nervilia plicata. Second are common species, which comprise 38 species including
Nervilia aragoana and Trichotosia dasyphylla. One endemic species was found, namely Bulbophyllum
nanopetalum, and 2 species, namely Bulbophyllum reichenbachii and Coelogyne ustulata, are newly
recorded in Thailand. Five species could not be identified as follows: 3 species of Bulbophyllum, 1
species of Oberoniua and 1 species of Porpax.
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การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชวงศขงิ (Zingiberaceae)
ในพื้นที่ปาทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
กมลทิพย สุวรรณเดช (นักศึกษา), ดวงใจ ศุขเฉลิม (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชวงศขิง จะทําใหทราบถึงความหลากชนิด ลักษณะวิสัย นิเวศวิทยา การกระจายพันธุ และ
การใชประโยชนของพรรณพืช
เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ใหคงไวซึ่งการอนุรักษ
การศึกษาการใชประโยชนของชนิดพันธุในสาขาที่เกี่ยวของ การศึกษาในชวงเวลา 1 ป ที่ผานมา ตั้งแตพฤษภาคม
2546–พฤษภาคม 2547 สํารวจและเก็บรวบรวมตัวอยางพรรณพืชวงศขิงในภาคสนามใหครอบคลุมทุกสังคมพืช สํารวจ
พบพืชวงศขิงทั้งหมด 55 หมายเลข สามารถจําแนกในระดับสกุลได 9 สกุล คือ สกุลขา (Alpinia) สกุลกระวาน
(Amomum) สกุลกระชาย (Boesenbergia) สกุลขมิ้น (Curcuma) สกุลดาหลา (Etlingera) สกุลหงสเหิน (Globba)
สกุลมหาหงส (Hedychium) สกุลเปราะ (Kaempferia ) และ สกุลขิง (Zingiber) ชนิดที่ตรวจสอบระดับชนิดแลว
ไดแก กระเจียวขาว (Curcuma parviflora Wall.), ขมิ้นแดง (Curcuma roscoeana Wall.) ปุดคางคก (Etlingera
littoralis (Koenig) Giseke), Globba albiflora Ridl., ตาเหินหลวง (Hedychium stenopetalum Lodd.),
ดอกดิน (Kaempferia candida Wall.), เปราะปา (Kaempferia puchra Ridl.), วานหาวนอน (K. rotunda L.),
กระชาย (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.), กระชายสยาม (B. siamensis (Gagnep.) P.Sirirugsa) และ
กระทือ (Zingiber zerumbet (L.) Sm.)
Systematic Studies of Zingiberaceae
in Thong Pha Phum Forest, Kanchanaburi Province
K. Suvandech (Graduate Student), D. Sookchaloem (Thesis Advisor)
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Paholyothin road,
Chatuchak, Bangkok 10900

Thong Pha Phum Forest, Kanchanaburi province, is an abundant forest with a high diversity of plant
species especially in the family Zingiberaceae. Systematic studies of Zingiberaceae are needed in
order to enumerate species diversity, characteristics, habits, ecological habitats and uses. A data base
from this research will be used for management, maintenance of biological resources and studies of
uses for related subjects. In one year of study from May 2003 to May 2004, survey and collection of
specimens was conducted in every plant community. A total of 55 specimens were collected from this
area. Fertile specimens have been examined and identified to generic level for 9 genera: Alpinia,
Amomum, Boesenbergia, Curcuma, Etlingera, Globba, Hedychium, Kaempferia and Zingiber. Some
taxa have been named, for instance Curcuma parviflora Wall., C. roscoeana Wall., Etlingera
littoralis (Koenig) Giseke, Globba albiflora Ridl., Hedychium stenopetalum Lodd., Kaempferia
candida Wall., K. pulchra Ridl., K. rotunda L., Boesenbergia rotunda (L.) Mansf., B. siamensis
(Gagnep.) P.Sirirugs and Zingiber zerumbet (L.) Sm.
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การศึกษาทางอนุกรมวิธานของหญา (Gramineae)
ในโครงการทองผาภูมิตะวันตก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
สุคนธทิพย ศิริมงคล1 (นักศึกษา), กองกานดา ชยามฤต2 (อาจารยทปี่ รึกษา)
1
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900, 2หอพรรณไม สวนวนวัฒนวิจยั และ
พฤกษศาสตร กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ดําเนินการศึกษาทางอนุกรมวิธานของหญา ในโครงการทองผาภูมิตะวันตก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อใหทราบถึงจํานวนชนิดของหญาทั้งหมดในพื้นที่ทองผาภูมิตะวันตก ตลอดจนศึกษาการกระจายพันธุ นิเวศวิทยา
และการใชประโยชนของหญา จัดทํารูปวิธานจําแนกสกุลและชนิด บรรยายลักษณะของหญาแตละชนิดโดยละเอียด
พรอมทั้งขอมูลดานการกระจายพันธุ นิเวศวิทยาและการใชประโยชนของหญาเหลานั้น นอกจากจะไดคูมอื จําแนกชนิด
ของหญาในบริเวณโครงการทองผาภูมิตะวันตกแลวยังไดขอมูลสนับสนุนการศึกษาพืชวงศหญาในประเทศไทยอีกดวย
ในปที่ 1 ไดเก็บตัวอยางหญาครอบคลุมพื้นที่ศึกษาไดประมาณรอยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมด จํานวนตัวอยางประมาณ
79 ตัวอยาง จําแนกตัวอยางไดระดับสกุล 32 สกุล และระดับชนิด 45 ชนิด
Taxonomic Study of Grasses (Gramineae) in Western Thong Pha Phum,
Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province
S. Sirimongkol1 (Graduate Student), K. Chayamarit2 (Thesis Advisor)
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900,
2
The Forest Herbarium, Silviculture and Botany Division, National Parks Wildlife and Plant Conservation
Department, Chatuchak, Bangkok 10900
1

A taxonomic study of grasses (Gramineae) in Western Thong Pha Phum has been conducted since
March 2003. The study focuses on morphological characters, distribution and ecology, and also
includes uses. Keys to genus and species will be constructed after examining all specimens collected
from the study area. The characteristics of all species will be described, together with data of
distribution, ecology and uses. In the first year, surveys and plant collection covered 80% of the study
area. At present there are 79 specimens which have been identified to 32 genera and 43 species.
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ความหลากหลายของเทอริโดไฟตในปาธรรมชาติ
และปาที่ถูกรบกวนในพืน้ ที่ทองผาภูมิตะวันตก
ทวีศักดิ์ บุญเกิด และรสริน พลวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาความหลากหลายทางอนุกรมวิธานของเทอริโดไฟตในพื้นที่ทองผาภูมิตะวันตก
จากการสํารวจตามเสนทางเดินปาและถนนในพื้นที่ เก็บตัวอยางพืชกลุมนี้ได 515 หมายเลข ตรวจหาชื่อไดจํานวน
171 ชนิด และหมวดหมูต่ํากวาชนิด 9 พันธุ ในจํานวนนี้ มี 5 ชนิด และ 1 พันธุ ที่เปนการรายงานครั้งแรกของ
ประเทศไทย (new records) คือ Adiantum philippense L. var. subjunonicum H. Christ, Arachniodes coniifolia
(Moore) Ching, Belvisia spicata (L.f.) Mirbel ex Copel., Loxogramme centicola M.G. Price, Polystichum
pseudotsus-simense Ching และ Polystichum scariosum (Roxb.) C. Morton เฟรน 3 ชนิดที่เปนพืชชนิดใหมของ
ประเทศไทยคือ Arachniodes coniifolia, Polystichum pseudotsus-simense และ Polystichum scariosum
พบเพียงครั้งเดียวและมีจํานวนตนนอยมากจึงนาเปนหวงวาจะสูญพันธุไปจากประเทศไทย ถาถิ่นอาศัยในปจจุบันยังคง
ถูกรบกวน ในจํานวน 180 หนวยอนุกรมวิธาน ยังมี 8 ชนิดที่ยังไมสามารถตรวจหาชื่อชนิดได เนื่องจากขาดโครงสราง
ที่ใชในการสืบพันธุหรือขาดรูปวิธานที่ใชจําแนกชนิด ซึ่ง 3 จาก 8 ชนิด คือ Cyathea sp. 1 ชนิด และ Pteris spp.
2 ชนิด จําเปนตองศึกษาตอไปวาจะเปนชนิดใหมของไทยหรือของโลก
Diversity of Pteridophytes in Undisturbed and
Disturbed Forest in West Thong Pha Phum Area
T. Boonkerd and R. Pollawatn
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn Unversity, Prathumwan, Bangkok 10330

This research aimed to investigate the taxonomic diversity of pteridophytes in West Thong Pha Phum
area. The pteridophytes were collected along existing forest trails/roads. So far, 515 specimens have
been collected, and 171 species and 9 infraspecific taxa have been determined. It was found that 5
species and 1 variety are new records for Thailand, i.e. Adiantum philippense L. var. subjunonicum H.
Christ, Arachniodes coniifolia (Moore) Ching, Belvisia spicata (L.f) Mirbel ex Copel., Loxogramme
centicola M.G. Price, Polystichum pseudotsus-simense Ching and Polystichum scariosum (Roxb.) C.
Morton. It is important to note that three of these newly recorded species, namely Arachniodes
coniifolia, Polystichum pseudotsus-simense and Polystichum scariosum, were found only once and in
rather small numbers. These species may be extirpated from the country soon if their present habitats
continue to be disturbed. Among the 180 taxa, 8 species could not be determined due to the lack of
fertile structures as well as keys to species. It seems likely that 3 out of the 8 unknown species are
probably newly recorded taxa for Thailand or new to science, viz. 1 species of Cyathea and 2 species
of Pteris, and are worth further investigation.

รวมเลมบทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ : การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 8
14-17 ตุลาคม 2547 โรงแรมไดมอนดพลาซา จ. สุราษฎรธานี

117

ความหลากหลายของเทอริโดไฟตตามแนวเกรเดียนตของพื้นที่ที่ถูกรบกวน
บริเวณเหมืองแร ในอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
อภิรดา สถาปตยานนท (นักศึกษา), ทวีศักดิ์ บุญเกิด (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถ. พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ศึกษาความหลากหลายของเทอริโดไฟต ตามแนวเกรเดียนตของพื้นที่ที่ถูกรบกวนบริเวณเหมืองแรที่อําเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแตกรกฎาคม 2545 - มีนาคม 2546 โดยวางแปลงทดลองขนาด 5 ม. x 20 ม. จํานวน 12 แปลงใน
แตละพื้นที่ศึกษา ไดแก พื้นที่เหมืองทิ้งราง พื้นที่เหมืองที่ยังคงสภาพธรรมชาติ และพื้นที่ปาธรรมชาติ
รวมทั้งสิ้น 36 แปลง วิเคราะหคา Species richness index คา Species diversity index คา Species evenness index
และคาความเหมือนของชนิด พบวา Species richness index และ Species diversity index ของพื้นที่เหมืองทิ้งราง
มีคาต่ํากวาบริเวณพื้นที่เหมืองที่ยังคงสภาพธรรมชาติและพื้นที่ปาธรรมชาติ แต Species evenness index มีคาสูงกวา
พื้นที่อื่นๆ คาความเหมือนของชนิดมีคาต่ํามากแสดงใหเห็นวา แตละพื้นที่ศึกษามีเทอริโดไฟตตางชนิดกัน ศึกษาปจจัย
ทางกายภาพ คือ ความเขมแสง และอุณหภูมิใบของเทอริโดไฟต วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดังกลาวกับ
คา Species richness index คา Species diversity index และ คา Species evenness index พบวาทั้งสองปจจัย
มีความสัมพันธเชิงลบตอคา Species richness index แตมีความสัมพันธเชิงบวกกับคา Species evenness index และ
ไมมีความสัมพันธกับคา Species diversity index ในการศึกษาครั้งนี้เก็บตัวอยางเทอริโดไฟตได 184 หมายเลข
จําแนกเปน 65 ชนิด 1 ชนิดยอย 5 พันธุ ใน 40 สกุล จาก 20 วงศ การศึกษาครั้งนี้พบเทอริโดไฟต 3 ชนิด ไดแก
Cheilanthes tenuifolia (Burm. f.) Sw., Sphenomeris chinensis (L.) Maxon var. divaricata (H. Christ) K.U. Kramer
และ Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm. เฉพาะในพื้นที่เหมืองทิ้งรางเทานั้น โดยมีแนวโนมวาจะเปนชนิดบงชี้ถึง
สภาพพื้นที่ที่ถูกรบกวนได นอกจากนี้ยังสามารถพบLindsaea ensifolia Sw. และ Pteris biaurita L. ไดในทุกพื้นที่
ศึกษา
Pteridophyte Diversity along a Gradient of Disturbance within Mine Sites
in Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province
A. Sathapattayanon (Graduate Student), T. Boonkerd (Thesis Advisor)
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn Uinversity, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand

The diversity of pteridophytes in Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province, was investigated
along a gradient of disturbance within mine sites from July 2002 to March 2003. Twelve plots of 5 x
20 meters have been established in each of three study sites, i.e. abandoned mines, forest remnants in
mine areas and natural forests. Species richness, species diversity, species evenness and species
similarity were estimated. Other physical factors related to pteridophyte diversity were examined,
including light intensity and leaf temperature. Species richness and species diversity of abandoned
mines were lower than those in forest remnants in mine areas and in natural forests, while species
evenness was the highest of all. Low species similarity was observed, thus indicating the differences in
pteridophyte species between each site. Light intensity and leaf temperature showed negative
significant correlations with species richness, but was positively significantly correlated with species
evenness. However, significant correlations between these physical factors and species diversity were
not found. One hundred and eighty-four specimens of pteridophytes were collected from the 36
sampling plots and identified to 65 species, 1 subspecies, and 5 varieties in 40 genera from 20
families. It was found that Cheilanthes tenuifolia (Burm. f.) Sw., Sphenomeris chinensis (L.) Maxon
var. divaricata (H. Christ) K.U. Kramer and Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm. only occurred in
abandoned mines and tended to be indicator species for disturbed areas. Two terrestrial ferns, namely
Lindsaea ensifolia Sw. and Pteris biaurita L., were commonly found in all study sites.
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การศึกษาความหลากหลายและการใชประโยชนของพรรณพืชสมุนไพร
ในบริเวณตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ยงยุทธิ์ อํานักมณี
ชั้น 5 อาคารสวทช. 73/1 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ศึกษาความหลากหลายและการใชประโยชนจากพรรณพืชสมุนไพรในบริเวณตําบลหวยเขยง
อําเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแตกันยายน 2545 - กันยายน 2546 โดยการสอบถามสวนของพืชที่นํามาใชประโยชน วิธีการใช
สรรพคุณและชื่อทองถิ่น พรอมทั้งบันทึกภาพ เก็บตัวอยางพืชและตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร ผลจากการสํารวจรวบรวม
สูตรตํารับยาได 35 สูตร และรวบรวมพืชสมุนไพรได 100 ชนิด 88 สกุล 64 วงศ พืชสมุนไพรที่เปนตัวยาหลัก
ไดแก โดไมรูลม (Elephantopus scaber L.) ดีปลี (Piper chaba Hunt.) หนุมานประสานกาย (Scheffera venulosa
Harms.) สะคาน (Piper aurantiacum Miq.) กีบแรด (Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm.) ฟาทลายโจร
(Andrographis paniculata Wall. ex. Ness.) คางคาวดํา (Tacca chantrieri Andre.) ไพล (Zingiber cassumunar
Roxb.) บอระเพ็ด (Tinospora tuberculata Beaumee.) พญาเทาเอว (Oxyceros horridus Lour.) และ
ระยอม (Rauvolfia serpentine Benth. ex. Kurz.)
Diversity and Uses of Medicinal Plants
in Huai Kayeng, Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province
Yongyuth Amnakmanee
5th Floor, NSTDA Building, 73/1 Rama VI Road, Radhevee, Bangkok 10400

The purpose of this research was to study the diversity and uses of medicinal plants at Huai Kayeng,
Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province. The work was conducted between September 2002
and September 2003. Specimens were collected, identified and photographed. A total of 35 tincture
formulations and 100 species, 77 genera and 66 families of utilized plant were collected. Some high
value medicinal plants used for making spiritual liquor in Huai Kayeng are Elephantopus scaber L.,
Piper aurantiacum Miq., Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm., Andrographis paniculata Wall. ex.
Ness., Tacca chantrieri Andre., Zingiber cassumunar Roxb., Tinospora tuberculata Beaumee.,
Oxyceros horridus Lour., and Rauvolfia serpentine Benth. ex. Kurz.
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การประเมินคาทางเศรษฐศาสตรของผลผลิตจากปาที่มิใชเนื้อไม
ดานแหลงทรัพยากรชีวภาพของชุมชนทองถิ่นในตําบลหวยเขยง
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
โสภณ นฤชัยกุศล (ผูชวยนักวิจัยโครงการ BRT)
สถานีวิจัยโครงการ BRT ทองผาภูมิตะวันตก ตู ปณ. 5 อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

ศึกษาถึงความสัมพันธของชุมชนกับการพึ่งพิงการใชประโยชนจากปาไม ในสวนของผลผลิตจากปาที่มิใชเนื้อไมหรือ
ของปา สัตวปา และสัตวน้ํา ตลอดจนการสํารวจเพื่อประเมินมูลคาของผลผลิตจากปาที่มิใชเนื้อไมออกมาเปนตัวเงิน
รวมถึงการอธิบายรูปแบบและกระบวนการในการเก็บหาของปา เพื่อทําความเขาใจถึงลักษณะความสัมพันธระหวาง
ชุมชนกับทรัพยากรปาไม โดยมุงเนนดานการใชประโยชนจากทรัพยากรปาไมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ของปาถือไดวามี
ความสําคัญตอการดํารงชีวิตของชุมชนในตําบลหวยเขยงมาโดยตลอด แตละปมีผลผลิตจากปาที่สามารถเก็บหามาใช
อุปโภค/บริโภค และเปนแหลงสรางรายไดใหแกชุมชนเปนจํานวนมาก เชน เห็ด หนอไม ผักปา ผลไมปา และสมุนไพร
เปนตน จากการคํานวณเบื้องตนพบวาชุมชนมีการพึ่งพิงการใชประโยชนจากของปาคิดเปนมูลคาเฉลี่ยสุทธิประมาณ
8,926.79 บาท/ครัวเรือน/ป หรือคิดเปนมูลคาสุทธิจากการใชประโยชนของชุมชนหวยเขยงประมาณ 12,231,490 บาท/
ป การประเมินคาผลผลิตจากปาที่มิใชเนื้อไมจะชวยใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนที่ไดรับจาก
ทรัพยากรปาไม ตลอดจนชวยใหหนวยงานหรือผูมีสวนเกี่ยวของในการดูแลรักษาพื้นที่สามารถนําผลการวิจัยที่ไดไปใช
เปนขอมูลประกอบการพิจารณาการตัดสินใจกําหนดแนวนโยบายดานการจัดการรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดการใชประโยชนอยางยั่งยืน
Economic Valuation of Non-Timber Forest Products
in Terms of Biological Resource Use in Huai Kayeng Sub-District,
Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province
S. Naruchaikusol (BRT Research Assistant)
BRT Research Station (Thong Pha Phum), P.O. Box 5 Thong Pha Phum, Kanchanaburi 71180

An economic valuation of Non-Timber Forest Products (NTFPs), in terms of biological resource use
by local people in Huai Kayeng sub-district, Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province, was
conducted to determine the relationship between local communities and their dependence on forest
resources, wildlife, and aquatic animals, as well as to investigate the value of NTFPs and describe the
collecting process. This will lead to a better understanding of relationships between the community
and forest resources by emphasizing utilization patterns in relation to culture and living conditions of
the local community in the study area. Hence, NTFPs play an important role in the livelihood of local
people because each year many NTFPs, such as mushrooms, bamboo shoots, wild vegetables, herbs,
etc, are extracted for local consumption and income by local communities. As a preliminary
calculation, the net value of local NTFPs is approximately 8,926.79 baht/household/year and equal to
approximately 12,231,490 baht per annum. This research will help local communities understand the
importance and benefits of forest resources. Moreover, it can be used as basic information for
government or relevant stakeholders to make decisions concerning natural resource and environmental
policies in the future and encourage sustainable resource utilization.
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ความหลากหลายของมวน (Suborder Heteroptera)
ที่อาศัยในแหลงน้ําบริเวณพื้นที่ปาทองผาภูมิ
จริยา เล็กประยูร, สุรชัย ลีพิทักรัตน และสมมุก มงคลชัยชนะ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กทม. 10330

การศึกษาความหลากหลายทางชนิดของมวนน้ําในแหลงน้ํา 6 พื้นที่ ที่เปนแหลงน้ําไหลและน้ํานิ่งในเขตชุมชน
และเขตติดกับปาเปนเวลาหนึ่งป ตั้งแตพฤษภาคม 2545 - เมษายน 2546 พรอมบันทึกขอมูลทางกายภาพที่สําคัญ
พบตัวอยางมวนน้ํา 11 วงศ 41 สกุลและ 47 ชนิด และพบมวนน้ําอยางนอย 35 รูปแบบสัณฐานที่ยังไมสามารถวินิจฉัย
ได พบ Gerridae 14 สกุล 20 ชนิดและพบ Pleciobates tuberculatus และ Rheumatogonus intermedius เปนครั้งแรก
ในประเทศไทย ในแหลงน้ําไหล Ptilomera tigrina (Gerridae) มีจํานวนตัวสูงที่สุด 16.49% และ 17.27% ของมวนน้ํา
ที่เก็บไดทั้งหมดในฤดูฝนและฤดูแลงตามลําดับ คาความชุกชุมของมวนน้ําในฤดูแลงสูงกวาในฤดูฝนอยางเปนนัยสําคัญ
(Mann-Whitney U Test; P<0.05) อยางไรก็ตามคาดัชนีความหลากหลายทางชนิด (H’) ไมแตกตางกันระหวาง
สองฤดูกาล พบ Limnogonus fossarum, L. nitidus, Limnometra ciliata, L. matsudai, Idiotrephes asiaticus และ
I. polhemusi ในแหลงน้ําพุรอนซึ่งมี อุณหภูมิ 40 °ซ–43 °ซ และคาออกซิเจนละลายในน้ําต่ํากวา 4 มิลลิกรัม/ลิตร
ไดนําเสนอคียจัดจําแนกของ Gerridae, Naucoridae, Helotrephidae, Nepidae Hydrometridae และลักษณะสําคัญทาง
อนุกรมวิธานระดับชนิด จัดทํารายชื่อชนิด พิกัดทางภูมิศาสตรของสถานที่เก็บเพื่อการจัดลงในระบบ GIS
Diversity of Aquatic and Semi-Aquatic Bugs
(Suborder Heteroptera) in the Thong Pha Phum Forest area
Chariya Lekprayoon, Surachai Leepitakrat and Sommuk Mongkolchaichana
Biology Department, Faculty of Science, Chulalongkorn University Bangkok, 10330

This study was conducted at six locations in both disturbed and undisturbed lotic and lentic habitats in
the Thong Pha Phum area from May 2002 to April 2003. Physical factors data were recorded during
the time of aquatic and semiaquatic bug collection. Eleven families, forty-one genera and forty-seven
species were identified and at least thirty-five unidentified species were found. Twenty species and
fourteen genera of Gerridae, the largest group, were found. Pleciobates tuberculatus and
Rheumatogonus intermedius are first records for Thailand. In lotic habitats, Ptilomera tigrina
(Gerridae) was the most abundant species, with 16.49 % and 17.27 % of total collected bugs in the
rainy and dry seasons, respectively. The abundance values of aquatic and semiaquatic bugs in the dry
season was significantly higher than in the rainy season (Mann-Whitney U Test; P<0.05). However,
there were no significant differences in the species diversity index (H’) between seasons. Limnogonus
fossarum, L. nitidus, Limnometra ciliata, L. matsudai, Idiotrephes asiaticus and I. polhemusi were
found in lentic habitats that contained dissolved oxygen lower than 4 mg/l and 40–43 °C spring water.
Keys to genera of Gerridae, Naucoridae, Helotrephidae, Nepidae, and Hydrometridae are presented.
Species and locality lists were compiled using global information system data.
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ความหลากหลายของ Stoneflies (Order Plecoptera)
และริ้นดํา (Order Diptera: Family Simuliidae) ในเขตปาทองผาภูมิ
จริยา จันทรไพแสง, จํานงจิต ผาสุก และกรกต ดํารักษ
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เก็บตัวอยางในแหลงน้ําไหลจํานวน 5 แหลง เดือนละครั้ง ซึ่งแบงเปนพื้นที่ที่ถูกรบกวน 3 แหลง ไดแก สถานี
เก็บตัวอยางที่ 1: โปงพุรอน สถานีเก็บตัวอยางที่ 2: บานลําปล็อก และสถานีเก็บตัวอยางที่ 3: บานประจําไม และ
พื้นที่ที่ไมถูกรบกวน 2 แหลง ไดแก สถานีเก็บตัวอยางที่ 4: บานพัสดุกลาง และสถานีเก็บตัวอยางที่ 5: แมน้ํานอย
ในระหวางมีนาคม 2545-กุมภาพันธ 2546 พบตัวออนสโตนฟลาย 9 ชนิด ไดแก Etrocorema sp.P1,
Neoperla fallax P2, N. gordonae? P3, Phanoperla sp. P4, Kamimuria sp. P5, Subfamily Perlinae P6,
Cryptoperla sp. P7, Amphinemura sp P8. และ Indonemoura sp. P9 โดยในพื้นที่ที่ถูกรบกวนพบ 7 ชนิด ไดแก
ชนิดที่ P1, P2, P3, P5, P6, P7, และ P8 จํานวน 423 ตัว สวนในพื้นที่ที่ไมถูกรบกวนพบ 8 ชนิด ไดแก ชนิดที่
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 และ P9 จํานวน 676 ตัว สวนตัวหนอนและดักแดริ้นดํา สามารถจําแนกชนิดได 17 ชนิด
คือ Simulium (Gomphostilbia) decuplum S1, S. (G.) dentistylumS2, S. (G.) duolongumS3, S. (G.) parahiyangum S4,
S. (G.) siamense S5, S. (G.) asakoae S6, S. (G.) sheilae S7, S. (G.) burtoni S8, S. (G.) chumpornense S9, S. (G.)
novemarticulatum S10, S. (Nevermannia) aureohirtum S11, S. (Simulium) nodosum S12, S. (S.) nakhonense S13,
S. (S.) quinquestriatum S14, S. (S.) tani S15, Simulium sp. 1 S16 และ Simulium sp. 2 S17 โดยพบในแหลงน้ําพื้นที่
ที่ถูกรบกวน 13 ชนิด คือ S3, S4, S5, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16 และ S17 จํานวน 2,042 ตัว
ในขณะที่พบในแหลงน้ําพื้นที่ที่ไมถูกรบกวน 15 ชนิด คือ S1, S2, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S12, S13, S14,
S15, S16 และ S17 จํานวน 621 ตัว สรุปไดวาแหลงน้ําปนเปอนมีผลตอความหลากชนิดและความชุกชุมของ
สโตนฟลายและริ้นดํา
Diversity of Stoneflies (Order Plecoptera) and Black Flies
(Order Diptera: Family Simuliidae) in Thong Pha Phum Forest
J. Chanpaisaeng, J. Phasuk and K. Damrak
Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

A study of the diversity of stoneflies and black flies was conducted in lotic habitats at Thong Pha
Phum forest. Three disturbed areas, namely Pong Pu Ron, Ban Lam Pilok and Ban Prajammai, and 2
undisturbed areas, namely Ban Patsaduklang and Mae Nam Noi, were sampled. Specimens were
collected once a month from March 2002 to February 2003. Nine species of stoneflies nymphs were
identified as follows: Etrocorema sp.P1, Neoperla fallaxP2, N. gordonae?P3, Phanoperla sp.P4,
Kamimuria sp.P5, Subfamily PerlinaeP6, Cryptoperla sp.P7, Amphinemura sp.P8 and Indonemoura sp.P9
In disturbed areas were found 7 species, i.e., P1, P2, P3, P5, P6, P7 and P8 (423 samples), whereas in
undisturbed areas 8 species were found, i.e., P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 and P9 (676 samples). There
were 17 species of black flies in this study: Simulium (Gomphostilbia) decuplum S1, S. (G.) dentistylum
S2
, S. (G.) duolongum S3, S. (G.) parahiyangum S4, S. (G.) siamense S5, S. (G.) asakoae S6, S. (G.) sheilae
S7
, S. (G.) burtoni S8, S. (G.) chumpornense S9, S. (G.) novemarticulatum S10, S. (Nevermannia)
aureohirtum S11, S. (Simulium) nodosum S12, S. (S.) nakhonense S13, S. (S.) quinquestriatum S14, S. (S.)
tani S15, Simulium sp. 1 S16 and Simulium sp. 2 S17. Thirteen blackfly species were found in disturbed
areas, i.e., S3, S4, S5, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16 and S17, whereas in undisturbed
areas were found 15 species, i.e., S1, S2, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S12, S13, S14, S15, S16 and
S17. The results of this study indicate that polluted watercourses have an influence on species richness
and abundance of stoneflies and black flies.
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ความหลากหลายและชีววิทยาของไรฝุนในอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
อํามร อินทรสังข และสุภคั ชา หอมจันทร
ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

เก็บตัวอยางฝุน 10 หมูบาน 240 หลังคาเรือน ในพื้นที่ อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี ตั้งแตมกราคม-ธันวาคม 2545
โดยใชหองนอนและหองนั่งเลนเปนสถานที่เก็บตัวอยาง ใชเครื่องดูดฝุนที่ติดดวยหลอดดักจับไรฝุนเปนเครื่องมือในการ
เก็บตัวอยางฝุน ชนิดของไรที่พบมากที่สุด คือ Dermathophagoides pteronyssinus (Trouessart) 47.28%
รองลงมาคือ Blomia tropicalis (Bronswijk) 41.97%, Cheyletus sp. 9.61%, Dermathophagoides farinae (Hughes)
0.76% และTyrophagus putrescentiae (Schrank) 0.38% ปจจัยที่มีผลตอจํานวนของไร คือ ชนิดของที่นอน โดยพบวา
ที่นอนทําจากนุนจะพบไรฝุนมีจํานวนมากที่สุด 63 ตัว/ฝุน 1 g รองลงมาที่นอนใยสังเคราะห เสื่อ และ ใยมะพราว พบไร
เฉลี่ย 34, 21 ตัว และ 10 ตัว/ฝุน 1 g พบวาที่นอนที่ทําจากนุนมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ ที่นอนที่มีอายุ
การใชงานที่มากกวา 9 ปจะพบปริมาณของไรฝุนเปนจํานวนมากที่สุด 83 ตัว/ฝุน 1g รองลงมาคือ ชวง 7-9 ป ชวง 4-6
ป และชวงอายุที่นอน นอยกวา 3 ป โดยพบไร 41, 26 และ 8 ตัว/ฝุน 1 g. โดยชวงอายุของที่นอนมากกวา 9 ปมีความ
แตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ และการศึกษาตารางชีวิตของไรฝุน D. pteronyssinus และ B. tropicalis ที่อุณหภูมิ
25±1 °C, 61±2% และ 29±1 °C, 71±2% พบวาที่อุณหภูมิ 25±1 °C ไรทั้งสองชนิดมีคาลักษณะทางชีววิทยาคือคา
อัตราการขยายพันธุสุทธิ (Ro) 16.8059 และ 29.3551 ชั่วอายุขัยของกลุม (TC) มีคา 34.0332 วันและ 23.91 วัน คา
สัมประสิทธิการเพิ่มทางพันธุกรรม (rc ) มีคา 0.0829 และ 0.1413 อัตราการเพิ่มที่แทจริง (λ) มีคา 1.0864 และ 1.1518
และคาการเพิ่มประชากรเปนสองเทา (DT) มีคา 8.3612 และ 4.9055วัน ตามลําดับ ขณะที่อุณหภูมิ 29±1 °C ไรทั้งสอง
ชนิดมีคาอัตราการขยายพันธสุทธิ (Ro ) 25.3227 และ 34.5174 ชั่วอายุขัยของกลุม (TC ) มีคา 27.2227 วันและ
20.8001 วัน คาสัมประสิทธิการเพิ่มทางพันธุกรรม (rc ) มีคา 0.1187 และ 0.1703 อัตราการเพิ่มที่แทจริง (λ) มีคา 1.1260
และ 1.1857 และคาการเพิ่มประชากรเปนสองเทา (DT) มีคา 5.8390 และ 4.0702 วัน ตามลําดับ
Species Diversity and Biology of House Dust Mites
in Thong Pha Phum, Kanchanaburi Province
A. Insung and S. Homchan
Department of Plant Pest Management Technology, Faculty of Agicultural Technology, King Mongkut’s
Institute of Technology, Ladkrabang 10520

House dust samples were collected from 240 houses in 10 villages in Aumpure Thong pha phum,
Kanchanaburi province, between January and December, 2002. Dust samples were collected using a
vacuum cleaner connected with a mite trap. A total of 791 mites was found in bedrooms and living
rooms. Dermathophagoides pteronyssinus (Trouessart) was the most abundant species (47.28%),
followed by Blomia tropicalis (Bronswijk) (41.97%), Cheyletus sp. (9.61%), Dermathophagoides
farinae (Hughes) (0.76%) and Tyrophagus putrescentiae (Schrank) (0.38%). The number of mites
usually depended on the type as well as the age of the mattress. Kapok mattresses showed the highest
number of mites (63 mites/g dust), followed by synthetic fiber (34 mites/g dust), mat (21 mites/g dust) and
coconut fiber (10 mites/g dust). Mattresses more than 9 years old showed the highest number of mites
(83 mites/g dust), followed by 7-9 year old mattresses (41 mites/g dust), 4-6 year old mattresses (26
mites/g dust) and less than 3 year old mattresses (8 mites/g dust). Biological life tables of D.
pteronyssinus and B. tropicalis were constructed at 25±1 °C, 61±2% RH and 29±1 °C, 71±2% RH. At
25±1 °C, values of biological parameters for both mites, respectively, were: the net reproductive rate
of increase (Ro ) = 16.8059 and 29.3551; the cohort generation time (TC ) = 34.0332 and 23.91 days; the
capacity for increase ( rc ) = 0.0829 and 0.1413; the finite rate of increase (λ) = 1.0864 and 1.1518; and the
population doubling time (DT) = 8.3612 and 4.9055 days. At 29±1 °C, the values of biological
parameters for both mites were: the net reproductive rate of increase (Ro ) = 25.3227 and 34.5174; the
cohort generation time (TC ) = 27.2227 and 20.8001 days; the capacity for increase ( rc ) = 0.1187 and
0.1703; the finite rate of increase (λ) = 1.1260 and 1.1857; and the population doubling time (DT) =
5.8390 and 4.0702 days, respectively.
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ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิด
ตอไรฝุน, Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart)
อํามร อินทรสังข1, วรรณะ มหากิตติคุณ2 และพรพิมล ชื่นชม1
ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,
2
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะเภสัชศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 10700

1

ทดสอบสารสกัดจากพืชสมุนไพร 30 ชนิด ในการกําจัดไรฝุน Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart)
สกัดดวยเครื่องซอคเลตตโดยใชแอลกอฮอล (เอทานอล 95%) เปนตัวทําละลาย ทดสอบดวยวิธี direct spray
ที่ความเขมขน 1, 2 และ 3% เปรียบเทียบกับการทดลองควบคุมโดยใชน้ํากลั่นผสมอะซิโตน 14% และนับอัตราการตาย
ที่ 24 ชั่วโมง พบวา พืชสมุนไพร 4 ชนิดคือ กานพลู (Eugenia caryophyllata) วานน้ํา (Acorus calamus) หางไหลขาว
(Derris malaccensis) และนอยหนา (Annona squamosa) สามารถฆาไรฝุนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสารสกัด
กานพลูมีประสิทธิภาพดีที่สุด คือ มีอัตราการตายของไรฝุนที่ความเขมขน 2 และ 3% เทากับ 100% รองลงมา
คือ สารสกัดวานน้ํามีอัตราการตายของไรฝุนที่ความเขมขน 1, 2 และ 3% เทากับ 87.2, 99.6 และ 100% ตามลําดับ
สารสกัดหางไหลขาว มีอัตราการตายของไรฝุน 78, 85.2 และ 99.4% ตามลําดับ และสารสกัดนอยหนา มีอัตราการตาย
ของไรฝุน 64.4, 99.6, และ 99.2% ตามลําดับ เมื่อนําพืชสมุนไพรทั้ง 4 ชนิด มาสกัดตอดวยวิธี Solvent partitioning
ทดสอบดวยวิธี direct spray เปรียบเทียบกับการทดลองควบคุม 4 ชนิดคือ น้ํากลั่นผสมผงชวยละลายน้ํา (wettable
powder) น้ํากลั่นผสมอะซิโตน 14% น้ํากลั่น (negative control) และน้ํากลั่นผสมสารเคมี Benzyl benzoate 0.1%
(positive control) พบวา สารสกัดในกลุม Neutral fraction (NE fraction) ของสารสกัดกานพลู วานน้ํา และหางไหลขาว
มีประสิทธิภาพดีมาก โดยสารสกัดกานพลูมีคา LC50 ของ NE fraction และ crude extract เทากับ 0.017% และ 0.01%
ตามลําดับ สารสกัดวานน้ํามีคา LC50 ของ NE fraction และ crude extract เทากับ 0.06% และ 0.13% ตามลําดับ
สารสกัดหางไหลขาวมีคา LC50 ของ NE fraction และ crude extract เทากับ 0.34% และ 0.61% ตามลําดับ
สวนสารสกัดนอยหนาเมื่อนํามาแยกองคประกอบดวยวิธีดังกลาว พบวา กลุมของสารออกฤทธิ์โดยเฉพาะในกลุม NE
fraction ไมมีประสิทธิภาพในการควบคุมไรฝุน โดยที่ crude extract มีคา LC50 เทากับ 0.54%
Effects of Some Medicinal Plant Extracts
on The House Dust Mite, Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart)
A. Insung1, V. Mahakittikun2 and P. Chunechom1
Department of Plant Pest Management Technology, Faculty of Agicultural Technology, King Mongkut’s
Institute of Technology, Ladkrabang 10520, 2Department of Parasitology, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital,
Mahidol University, Bangkok 10700
1

Ethanolic extracts obtained from 30 selected medicinal plants were tested against adults of the house
dust mite, Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart). The mite was tested using directly sprayed
application with various concentrations of 1, 2 and 3% in a special mite cage. The effects of these
plant extracts were compared with 14% acetone in distilled water. The mortality of mites was observed
at 24 hours after treatment. The four most effective plant extracts were flowers of clove (Eugenia
caryophyllata), rhizomes of sweet flag (Acorus calamus), roots of derris (Derris malaccensis) and
seed of sugar apple (Annona squamosa). Extracts from clove at the concentrations of 2 and 3% were
considerably effective against the house dust mite and both resulted in 100% mortality. Next was
sweet flag extract at the concentrations of 1, 2 and 3% which resulted in 87.2, 99.6 and 100%
mortality, respectively, derris extract with 78, 85.2 and 99.4% mortality, respectively, and sugar apple
extract with 64.4, 99.6 and 99.2% mortality, respectively. Fractions of these plant extracts were also
tested against adults of the house dust mite using the same method. The effects of these group
fractions were compared with the following different controls: distilled water mixed with wettable
powder, 14% acetone in distilled water, distilled water (negative control), and distilled water mixed
with Benzyl benzoate 0.1% (positive control). The most toxic fractions to D. pteronyssinus were the
neutral fractions (NE fraction) of clove, sweet flag and derris. The LC50 values of the NE fraction and
crude the extract of clove were 0.017% and 0.01%, respectively, whereas those of sweet flag were
0.062% and 0.133%, and those of derris were 0.34% and 0.61%, respectively. In contrast, very low
activity was observed for the fraction of sugar apple, for which the LC50 of its crude extract was
0.54%.
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การปองกันกําจัดไรฝุนดวยวิธีการรมสารสกัดจากพืช
อํามร อินทรสังข และ อนุพงษ เจริญวัฒนาชัยกุล
ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

การทดสอบประสิทธิภาพการรมของสารสกัดจากพืชสมุนไพร 2 ชนิดคือ หางไหลขาว (Derris malaccensis) และ
กานพลู (Eugenia caryophylius) โดยใชเอทานอล 95 % เปนตัวทําละลายทดสอบกับไรฝุน Dermatophagodes
pteronysinus (Troussart) โดยใชเครื่อง knockdown chamber ทดสอบที่ความเขมขน 0.1, 0.5 และ 1% นําไรฝุน
10 ตัวใสในกรง รมดวยสารสกัดระเหยในภาชนะนาน 30 นาที ทํา 4 ซ้ําในแตละความเขมขน และตรวจนับอัตราการ
ตายที่ 24 ชั่วโมงหลังการรม พบวา สารสกัดจากกานพลูมีประสิทธิภาพในการฆาไรฝุนมากกวาหางไหลขาว โดยสาร
สกัดจากกานพลูมีอัตราการตายที่ความเขมขน 0.1, 0.5 และ 1% เทากับ 22.5, 57.5 และ 80% ตามลําดับ ในขณะที่
หางไหลขาวมีอัตรการตาย 5, 5 และ 12.5% ตามลําดับ และเมื่อรมดวยสารสกัดระเหยในภาชนะนาน 60 นาที พบวา
สารสกัดจากกานพลูความเขมขน 0.1, 0.5 และ 1% มีอัตราการตาย 95, 100 และ 100% ตามลําดับ ในขณะที่หางไหล
ขาวมีอัตราการตาย 5, 7.5 และ 17.5% ตามลําดับ สารสกัดกานพลูจึงมีประสิทธิภาพสูงมากที่จะนําไปใชในการรมเพื่อ
กําจัดไรฝุน
Control of House Dust Mites by Fumigants Prepared from Botanical Extracts
A. Insung and A. Chalearnvattanachaikul
Department of Pest Management Technology, Faculty of Agicultural Technology King Mongkut’s Institute of
Technology Ladkrabang, Ladkrabang, Bangkok 10520

Fumigation by ethanolic extracts of Derris, Derris malaccensis, and Clove, Eugenia caryophylius, was
tested against the house dust mite, Dermatophagodes pteronysinus (Troussart). Ten mites were
transferred to a mite cage, which was kept in a knockdown chamber. Ethanolic extracts were applied
at various concentrations of 0.1, 0.5 and 1%. Four replications were performed at each concentration.
The fumigation periods were 30 minutes and 1 hour, and mortality of house dust mites was observed
at 24 hours after fumigation. It was found that for a fumigation period of 30 minute the extract of
Eugenia caryophylius at the three mentioned concentrations were toxic to the house dust mite and
resulted in 22.5, 57.5 and 80% mortality, respectively. In contrast, the extract from Derris malaccensis
was low in toxicity to the mite; only 5, 5 and 12.5% mortalities, respectively, were observed. A
remarkable result was found for a fumigation period of 1 hour, where the extract of Eugenia
caryophylius at 0.1, 0.5 and 1% concentration caused 100, 100 and 95% mortality, respectivitely,
whereas, the extract of Derris malaccensis still showed low toxicity to the mite, with 5, 7.5 and
17.5 % mortality, respectively. It was concluded that the extract of Eugenia caryophylius seems very
promising for use as a botanical fumigant in controlling the house dust mite.
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การใชประโยชนสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากรากินไร
ในปาเขตอําเภอทองผาภูมิ เพื่อใชกําจัดศัตรูพชื
นวรัตน นุศาสตรเลิศ (นักศึกษา), อังศุมาลย จันทราปตย (อาจารยทปี่ รึกษา)
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900

ศึกษาการเจริญเติบโตของเชื้อรา H. thompsonii ทั้ง 114 ไอโซเลท บนอาหารเข็ง MEA เปนเวลา 4 สัปดาห พบวา
โคโลนีของเชื้อรามีขนาดเสนผานศูนยกลางอยูในชวง 1.42-5.39 เซนติเมตร และอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน
0.06-0.23 เซนติเมตร ลักษณะการยกของขอบโคโลนีเชื้อรา H. thomsonii เปนแบบแบนราบ (flat), ฟูปานกลาง
(moderate) และพองฟู (elevate) 38.60%, 43.86% และ 17.54% ตามลําดับ เชื้อราบางไอโซเลทสรางหยดน้ํา (water
droplet), บริเวณใสรอบโคโลนี (clear zone) และ synnemata ได โครงสรางสืบพันธุของเชื้อรา H. thomsonii เรียกวา
phialide รูปขวดคอคอด (flask-shaped) conidia มีรูปรางคลายผลมะนาว ผิวขรุขระ กวาง 2.03-3.89 ไมครอน
ยาว 2.11-4.27 ไมครอน การศึกษาปริมาณ conidia โดยวิธี direct count และ viable plate count พบวาเชื้อรา
ไอโซเลท 2220 สามารถผลิต conidia ไดมากที่สุดโดยจะใหปริมาณ conidia 191.68x104 conidia/ตารางเซนติเมตร
และ 181.70x104 CFU/ตารางเซนติเมตร ตามลําดับ การเจริญเติบโตของเชือ้ ราในอาหารเหลว MEB, pH 6.5 เวลา 4 วัน
พบเชื้อราไอโซเลท 2459 ใหน้ําหนักมวลชีวภาพอบแหงมากที่สุด 0.93 กรัม/MEB 50 มิลลิลิตร และทําใหอาหารเหลว
มีคาความเปนกรด-ดางเทากับ 8.6 การศึกษาประสิทธิภาพของสารพิษที่เชื้อราสรางขึ้นในอาหารเหลว MEB นาน 4 วัน
โดยการฉีด crude filtrate จํานวน 20 ไมโครลิตรที่บริเวณขาเทียมคูแรกของหนอนกระทูผัก (Spodoptera litura
(Fabricius)) วัย 4 พบวา สารพิษใน crude filtrate มีผลตอการเจริญเติบโตของหนอนโดยทําใหหนอนตาย, เขาดักแด
ไมสมบูรณ, ตัวเต็มวัยผิดปกติ และดักแดไมสามารถออกเปนตัวเต็มวัย สารพิษของเชื้อราจํานวน 63 ไอโซเลททําให
หนอนแสดงอาการผิดปกติมากกวา 50% โดยสารพิษจากเชื้อราไอโซเลท 2444 ทําใหหนอนแสดงความผิดปกติ 100%
การเพิ่มปริมาณความเขมขนของ crude filtrate โดยตกตะกอนโปรตีนดวยเกลือ amonium sulphate 90% ทําใหหนอน
แสดงอาการผิดปกติมากขึ้น โดยเชื้อราไอโซเลท 2485 ทําใหหนอนแสดงอาการผิดปกติ 100%
Ultilization of Toxic Metabolites from Pathogenic Fungi Collected
from Thong Pha Phum Forest to control Phytophagous Pests
N. Nusartlert (Graduate Student), A. Chandrapatya (Thesis Advisor)
Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkhen, Bangkok 10900

A growth study of H. thompsonii (114 isolates) colonies on malt extract agar (MEA) for 4 weeks
showed colony diameters ranging from 1.42 to 5.39 cm with an average growth rate of from 0.06 to
0.23 cm per day. Colony formations were flat (38.60%), moderately elevated (43.86%) and highly
elevated (17.54%). Special characteristics of H. thompsonii included the production of a water droplet,
a clear zone and a synnemata. H. thompsonii’s reproductive structure, the phialide, was flask-shaped.
Conidia were lemon-shaped with a rough surface; the width and the length ranged from 2.03-3.89 μm and
2.11-4.27 μm, respectively. The number of conidia from direct counts and plate counts produced by H.
thomsonii (114 isolates) showed that fungus #2220 could produce the most conidia by both direct
counts (191.68x104 conidia/cm2) and plate counts (181.70x104 CFU/cm2). After growing in MEB (pH
6.5) for 4 days, H. thompsonii fungus #2459 produced the greatest dry weight of fungal biomass of
0.93 g/50 ml MEB and made the pH of the MEB equal to 8.9. Toxicity of the crude filtrate of each
isolate cultured in MEB for 4 days was studied. Crude filtrates (20 ml) were injected into the first
prolegs of 4th instar larvae of the cutworm, Spodoptera litura (Fabricius). The toxic metabolites were
found to cause mortality in the larval stages, incomplete pupation, abnormal adults and incomplete
adult emergence. Toxicity bioassays also showed that 63 isolates caused more than 50% abnormality
in cutworms. Among the 114 isolates, toxic metabolites of fungus #2444 caused 100% mortality and
abnormality. When the concentrations of crude filtrates of selected fungal isolates was increased by
protein precipitation with 90% saturated ammonium sulphate, abnormality of larvae increased in all
treatments, with 100% abnormality and mortality occurring in the tested larvae for isolate #2485.
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รูปแบบความหลากหลายและความสัมพันธกับถิ่นที่อยูอาศัย
ของชุมชนหอยทากบกบริเวณปาทองผาภูมิ
สมศักดิ์ ปญหา, ปโยรส ทองเกิด, จิรศักดิ์ สุจริต, และผองพรรณ ประสานกก
หนวยปฏิบัติการวิจัยมอลลัส ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถ. พญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ทําการศึกษาความผันแปรในรูปทรงของเปลือกและขนาดของหอย 162 เปลือกจาก 16 สปชีส ในบริเวณปาทองผาภูมิ
เมื่อนํามาสรางกราฟแสดงคาความสัมพันธของความสูงและความกวางของเปลือก (h/d) พบมีการกระจายเปนรูปแบบ
เดี่ยว หอยที่เปลือกมีความสูงนอยกวากวาง (h<d) เปนกลุมเดนของชุมชนหอยทาก หรือบางครั้งเรียกวา
หอยเปลือกทรงแบน ไดแกวงศหอยทากสยาม หอยขัดเปลือก วงศหอยหางดิ้น และวงศหอยหอม มีเพียงหอยสองสปชีส
ที่พบวาเปลือกมีความสูงมากกวาความกวางคือ Amphidromus atricallosus และ Diplommatina sp. หอยทากสยาม
Cryptozona siamensis เปนสปชีสเดนที่พบเปนจํานวนมากในทุกถิ่นที่อยูอาศัยบนพื้นและบริเวณสวนลางของลําตนไม
ในขณะที่ A. glaucolarynx พบเพียงสปชีสเดียวที่จัดวาเปนหอยตนไม แมวาจะมีหอยเล็บเมือกและหอยหางดิน้
ที่พบอาศัยอยูบนบางสวนของตนไม แตก็เปนการปรับตัวใหดํารงชีพอยูไดโดยเฉพาะในสภาพมีฝน
Patterns of Diversity and Habitat Relationships of Terrestrial Mollusc
Communities of Thong Pha Phum Forest Area
S. Panha, P. Tongkerd, C. Sutcharit and P. Prasarnkok
Molluscs Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University,
Phyathai Road, Patumwan, Bangkok 10330

Variation in shell shape and size among one hundred and sixty two shells of sixteen species of
indigenous terrestrial mollusc taxa in Thong Pha Phum forest area was studied. A shell heightdiameter (h/d) plot for pooled sites indicates an essentially unimodal shell-shape distribution pattern.
The fauna is strongly dominated by snails with rather flat shells (h<d). The flat shell shape
predominates in the Ariophantidae, Helicarionidae and Cyclophoridae. The only camaenid,
Amphidromus glaucolarynx, and diplommatinid, Diplommatina sp., have shells in which the height
exceeds the diameter. Cryptozona siamensis was found in abundance in all ground habitat surveys and
on lower tree trunks while A. glaucolarynx is the only tree dweller, although succinid and helicarionid
semi-slugs also have tree dwelling habits, but they adapt themselves for their usual lives especially in
rainy conditions.
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อนุกรมวิธานของผีเสื้อหนอนมวนใบวงศยอย Olethreutinae (Lepidoptera; Tortricidae)
ในอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
นันทศักดิ์ ปนแกว (นักศึกษา), อังศุมาลย จันทราปตย (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สํารวจและเก็บตัวอยางผีเสื้อหนอนมวนใบโดยใช black light ในพื้นที่ของอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ ตั้งแตป 20012003 รวม 145 คืนพบผีเสื้อหนอนมวนใบในวงศยอย Olethreutinae เปนจํานวนมาก จําแนกชื่อวิทยาศาสตร
ไดแลว 67 สกุล (genus) 115 ชนิด (species) อยูระหวางการจําแนก 95 morpho-species ซึ่งในจํานวนนี้หลายตัวอยาง
อาจเปนชนิดและสกุลใหม
ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุนไดเขามารวบรวมผีเสื้อหนอนมวนใบในวงศยอย
Olethreutinae ในประเทศไทยและทําการจําแนกชนิดของผีเสื้อหนอนมวนใบไวเปนจํานวนมาก จําเปนตองทําการ
เปรียบเทียบตัวอยางที่รวบรวมไดกับตัวอยางแมลงในประเทศไทยที่จัดเก็บอยูในพิพิธภัณฑแมลงของประเทศญี่ปุนดวย
เพื่อยืนยันวาตัวอยางที่เก็บไดเปนชนิดใหมหรือไม
Taxonomy of Olethreutinae (Lepidoptera: Tortricidae)
in Thong Pha Phum National Park, Kanchanaburi Province
N. Pinkaew (Graduate Student), A. Chandrapatya (Thesis Advisor)
Department of Agriculture, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900

A survey of the Olethreutinae fauna in various habitats of Thong Pha Phum National Park was
conducted on 145 nights using black light during 2001-2003. Hundreds of specimens of moths in the
subfamily Olethreutinae were collected and 67 genera and 115 species were identified. A total of 95
morpho-species is not yet identified. Many of these specimens are probably new to science, either at
the generic or species level. Since many Olethreutinae moths from Thailand have been collected and
described by Japanese taxonomists, hence, comparison of collected specimens with described
specimens designated in Japanese museums must be performed in order to clarify a new genus or
species.
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ความหลากชนิดของมดบริเวณหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ชมัยพร บัวมาศ (นักศึกษา), เดชา วิวัฒนวิทยา (อาจารยที่ปรึกษา)
สาขาวิชาชีววิทยาปาไม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาความหลากชนิดของมดบริเวณหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อทราบความหลากชนิด
ของมดในการนํ า ไปสู ก ารวางแผนแนวทางการอนุ รั ก ษ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ โดยทํ า การสํ า รวจทั้ ง สิ้ น 4
สัง คมพื ช ได แ ก สั ง คมพื ช ปา ดิ บ แล ง สั ง คมพื ช ป า ผสมผลั ด ใบ สั งคมพื ช ป า เต็ ง รั ง และสั ง คมพื ช ป า ไผ การเก็ บ มด
ในแตละสังคมพืชใช 4 วิธี คือ การใชเหยื่อน้ําหวาน การจับดวยมือ การใชตะแกรงรอนซากใบไมและการใชตะแกรง
รอนดิน เก็บขอมูลในฤดูแลง เดือนกุมภาพันธ และเมษายน 2547 พบมดทั้งสิ้น 7 วงศยอย 43 สกุล 128 ชนิด
แตละสังคมพืชจะมีจํานวนชนิดมดที่แตกตางกัน ในปาดิบแลงพบมด 56 ชนิด ปาผสมผลัดใบ 44 ชนิด ปาไผ 44 ชนิด
และปาเต็งรัง 41 ชนิด มดในปาดิบแลงมีจํานวนชนิดมากที่สุดคิดเปน 43.75 เปอรเซ็นตของมดทั้งหมดที่พบ
ในชวงฤดูแลง มดในวงศยอย Myrmecinae มีจํานวนชนิดมากที่สุดในทั้ง 4 สังคมพืช
Species Diversity of Ants at Huai Khayeng,
Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province
C. Bourmas (Graduate Student), D. Wiwatwittaya (Thesis Advisor)
Forest Biology, Graduate School, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

Studies on the species diversity of ants were conducted at Huai Khayeng, Thong Pha Phum District,
Kanchanaburi Province. The object was to study species diversity for maintaining biodiversity
resources. Four plant communities, dry evergreen forest, mixed deciduous forest, dry dipterocarp
forest and bamboo forest, were selected. Ants were collected by 4 methods, honey bait traps, hand
collecting, leaf litter sifting and soil samples, in February and April, 2004. Seven subfamilies, 43
genera and 128 species of ants were identified. Ant species richness differed among plant
communities, with 56 species in dry evergreen forest, 44 in mixed deciduous forest, 44 in bamboo
forest and 41 in dry dipterocarp forest. Dry evergreen forest showed greatest species diversity in the
dry season with 43.75 % of the total ant species. Subfamily Myrmecinae had the highest number of
species in the study area.
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ความหลากหลายของผึ้งชันโรงและชนิดของพืชอาหาร
ในโครงการทองผาภูมิ72 พรรษามหาราช อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ยุวรินทร บุญทบ (นักศึกษา), สาวิตรี มาไลยพันธุ (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผึ้งชันโรงเปนแมลงสังคมแทจริงที่มีพัฒนาการสูงมาก อยูรวมกันเปนรวงรังจากรอยจนถึงหลายพันตัวตอรังขึ้นอยูกับ
ชนิดของผึ้ง ชันโรงจะออกหากินพรอมทั้งเก็บน้ําหวานและละอองเรณูจากดอกไมกลับมายังรัง เพื่อเปนอาหารใหตัวออน
และเก็บสะสมไวในรังเพื่อเตรียมพรอมในยามขาดแคลน จากพฤติกรรมนี้เองจึงกอใหเกิดประโยชนกับการผสมเกสร
พันธุไมตางๆ ทั้งการสงเสริมการติดผล เพิ่มผลผลิต และเกิดความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุพืชมากขึ้น จึงได
เลือกศึกษาถึงความหลากหลายของชนิดผึ้งชันโรงและพืชอาหารจากปาประเภทตาง ๆ ไดแก ปาดิบแลง ปาผสมผลัดใบ
และปาเต็งรังในพื้นที่โครงการทองผาภูมิ 72
พรรษามหาราช อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยศึกษา
ความหลากหลายชนิดของชันโรงโดยใชน้ําผึ้งผสมน้ําเปนอาหารดึงดูดผึ้งงานชนิดตาง ๆ ที่ออกหากินในทองถิ่น ศึกษา
ชนิดของพืชอาหารจากขอมูลที่ไดจากละอองเรณูที่ผึ้งเก็บมาเขารังในชวงเวลา 07.00 – 17.00 น. ทุก 10 วัน เปนเวลา
1 ป และยังศึกษาถึงความหนาแนนของจํานวนรังผึ้งเปรียบเทียบในปาแตละประเภท รวมทั้งขอมูลและปจจัยอื่นๆ ที่
อาจมีผลตอปริมาณรังและชนิดของชันโรง เชน ความแตกตางของแหลงอาหารและประสิทธิภาพในการหาอาหาร ตัวห้ํา
ตั ว เบี ย น และชนิ ด ต น ไม ที่ เ หมาะสํ า หรั บ การสร า งเป น ที่ อ ยู อ าศั ย ของรั ง แต ล ะชนิ ด ของผึ้ ง ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จ ะ
ประยุกตใชเพื่อการอนุรักษผึ้งและเพิ่มปริมาณรังผึ้งสําหรับสรางความสมบูรณของปาและการเขาผสมเกสรพืชไดอยาง
ยั่งยืน
Diversity of Stingless bees and host Plants in the Golden Jubilee Thong Pha
Phum Project, Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province
Y. Boontop (Graduate Student), S. Malaipan (Thesis Advisor)
Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Kasetsart University 50 Pahonyotin,
Chatuchak, Bangkok 10900

Stingless bees (Apidae: Trigona sp.) are advanced eusocial insects. In a hive, a few hundred up to
several thousand bees can be found depending on the species. Stingless bees always forage for nectar
and pollen for themselves; they also collect provisioning for their broods of which some is kert in
storage cells during the drought season. The pollinating activities of these bees give enormous benefits
to the plant in terms of fruit set, increasing yield and the biodiversity of plant species. A diversity of
bee species and food sources can be observed in dry evergreen forest, mixed deciduous forest, and
deciduous dipterocarp forest in Golden Jubilee Thong Pha Phum Project, Thong Pha Phum District,
Kanchanaburi province. The diversity of bee species was observed by using standardized honey water
baiting assays at each experimental site. Pollen source information of bees was determined from the
pollen loads of the foragers collected at hive entrances from 07.00–17.00 h every ten days during one
year. Also, the bee species and nest density in different types of forest have been compared. In
addition, basic information on the factors that limit bee populations, such as plant habitats, bee
foraging efficiency, parasites, predators, and the species of plant substrate suitable for bee nests, has
been determined. The knowledge gained from these studies can be applied to preserve and increase
populations of stingless bees for sustainable pollination and forest enrichment.
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ความหลากหลายของชนิดชันโรงและพฤติกรรมการเก็บพรอพอลิส
และแหลงยางไมจากธรรมชาตินํามาใชในการสรางรัง
ในโครงการทองผาภูมิ72 พรรษามหาราช อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
สุภาพ อินซอน (นักศึกษา), สาวิตรี มาไลยพันธุ (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ชันโรงมีพฤติกรรมการเก็บพรอพอลิสในปริมาณมาก เพื่อใชเปนสวนผสมหลักในการสรางรังและใชปองกันโรคในรัง
อีกทั้งบริเวณปากทางเขารังมีลักษณะเปนยางเหนียวใชเปนสารขับไลและปองกันศัตรู ประสิทธิภาพของพรอพอลิส
ขึ้นอยูกับชนิดของชันโรง สถานที่ตั้งของรัง และสิ่งแวดลอม ชันโรงจะเลือกเก็บยางไมเฉพาะจากพืชบางชนิด จึงเหมาะที่
จะทําการศึกษาเปนครั้งแรกในประเทศไทยถึงความหลากหลายของชนิดชันโรงและพฤติกรรมการเก็บพรอพอลิสและ
แหลงยางไมจากธรรมชาติที่นํามาใชในการสรางรังจากปาประเภทตางๆ ไดแก ปาดิบแลง ปาผสมผลัดใบ และปาเต็งรัง
ในพื้นที่โครงการทองผาภูมิ 72 พรรษามหาราช อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งผลการศึกษาที่ไดใชเปนขอมูล
พื้นฐานในการนําพรอพอลิสไปใชประโยชนตอไป
Diversity of Trigona spp., their Propolis Collecting Behavior and Resin
or Gum Sources from Nature for Nest Construction in the Golden Jubilee
Thong Pha Phum Project, Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province
S. Inson (Graduate Student), S. Malaipan (Thesis Advisor)
Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Kasetsart University,50 Pahonyotin Road,
Chatuchak, Bangkok 10900

Stingless bees typically collect a large amount of propolis as a major component of nest construction
and to prevent pests and diseases. The nest entrance always has sticky gum or resin to protect from
and repel natural enemies. Propolis properties depend on the species of stingless bee, the nesting site,
the resin plant source and the environment. Stingless bees also select gum or resin from specific
plants. Therefore, these bees may be considered to be a first priority for study in Thailand, especially
in terms of diversity studies of Trigona species, propolis collecting behavior, and gums and resins
from natural sources for each part of nest construction, in different types of forest at Thong Pha Phum.
There are three types of forest, namely dry evergreen forest, mixed deciduous forest and deciduous
dipterocarp forest in the Golden Jubilee Thong Pha Phum Project, Thong Pha Phum District,
Kanchanaburi Province.
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อนุกรมวิธานแมงมุมวงศ Araneidae ในพื้นที่โครงการทองผาภูมิตะวันตก
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (Araneae: Araneidae)
ประสิทธิ์ วงษพรม
สถานีวิจัย BRT ทองผาภูมิตะวันตก โครงการ BRT ตู ปณ. 5 อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180

ศึกษาอนุกรมวิธานแมงมุมในวงศ Araneidae ในพื้นที่โครงการทองผาภูมิตะวันตก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งแตธันวาคม พ.ศ. 2545 - ธันวาคม 2546 พบแมงมุมจํานวน 243 ตัวอยาง จําแนกได 39 ชนิด และ
19 สกุล 4 วงศยอย เปนแมงมุมที่ไมเคยมีการรายงานพบในประเทศไทยมากอน 22 ชนิด ไดแก Arachnura cf. angura
Tikader,1970, Cyrtophora beccarii Thorell,1895, C. moluccensi s Doleschall,1857, C. cicatrosa Stoliczka,1869,
Argiope versicolor Doleschall,1859,และ Neogea nocticolor Thorell,1887 ,Cyrtarachne bufo Bosenberg &
Strand, 1906, Caerostris sumatrana Strand, 1906, Macracantha arcuata Simon,1864, Gasteracantha
diadesmia Thorell,1887, Acusilus cf.gentingensis Murphy & Murphy, 1983, A. cf. malaccensis Murphy &
Murphy, 1983, Neoscona mukerjei Tikader, 1980, N. bengalensis Tikader & Bal,1981, N. cf. chrysanthusi
Tikader & Bal, 1981, C. cf. fissicauda Simon,1889, C. haxaberculata Tikader, 1982, C. simoni Tikader, 1982,
C. cf. spirifera Simon, 1889, Parawixia dehaani Doleschall, 1859, Heurodes cf. turritus Keyserling,1886,และ
Anepsion cf.depressum Thorell, 1877
Taxonomy of the Araneidae in Western Thong Pha Phum Project Arae,
Kanchanaburi Province. (Araneae : Araneidae)
P. Wongprom
BRT Research Station (Thongphaphum), P.O. Box 5 Thongphaphum, Kanchanaburi 71180

A taxonomic study of the Araneidae in the Western Thongphaphum Project Area, Kanchanaburi
Province, was conducted between December 2002 and December 2003. A total of 243 specimens were
collected belonging to 39 species and 19 genera.This is the first report for Thailand and includes 22
species comprising: Arachnura cf. angura Tikader, 1970, Cyrtophora beccarii Thorell, 1895, C.
moluccensis Doleschall, 1857, C. cicatrosa Stoliczka, 1869, Argiope versicolor Doleschall, 1859,
Neogea nocticolor Thorell, 1887 Cyrtarachne bufo Bosenberg & Strand, 1906, Caerostris sumatrana
Strand, 1906, Macracantha arcuata Simon, 1864, Gasteracantha diadesmia Thorell, 1887, Acusilus
cf.gentingensis Murphy & Murphy, 1983, A. cf. malaccensis Murphy & Murphy, 1983, Neoscona
mukerjei Tikader, 1980, N. bengalensis Tikader & Bal, 1981, N. cf. chrysanthusi Tikader & Bal, 1981,
Cyclosa cf. fissicauda Simon, 1889, C. haxaberculata Tikader, 1982, C. simoni Tikader, 1982, C. cf.
spirifera Simon, 1889, Parawixia dehaani Doleschall, 1859, Heurodes cf. turritus Keyserling, 1886,
and Anepsion cf.depressum Thorell, 1877.
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ความหลากหลายของปลาที่อาศัยอยูในแหลงน้ําไหล:
รูปแบบความสัมพันธระหวางชนิดและแหลงที่อยูอาศัยและการแตกออกเปนชนิดใหม
F.W.H. Beamish, A. Cooper, B. Ward-Campbell and C. Kongchaiya
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง ชลบุรี 20131

ตรวจสอบปริมาณของปลาและสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดิน รวมทั้งปจจัยทางเคมีและกายภาพจาก 86 และ 44 สถานี
ใน 9 ลําธารที่ไหลลงอางเก็บน้ําเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรีตั้งแตมีนาคม 2545 - เมษายน 2547 พบวามีความชุกชุม
ของปลาตอพื้นที่ลดลง ขณะที่ความหลากหลายเพิ่มขึ้นตามระยะทางที่หางจากตนน้ําและพบจํานวนชนิดในแตละสถานี
1-30 ชนิด ความหลากหลายของชนิดขึ้นอยูกับความชุกชุมและปริมาตรของน้ําที่สุมตัวอยางมากกวาการเปลี่ยนแปลง
ตามฤดูกาล ผลการศึกษาสามารถแบงปลาไดเปน 4 กลุม กลุมละ 38-80 ชนิด ซึ่งแตละกลุมพบชนิดเดนๆ
เพียง 2-4 ชนิด ทั้งนี้โครงสรางการรวมกลุมของปลาขึ้นอยูกับลักษณะของแหลงที่อยูอาศัย ไดแก ความกวางของลําน้ํา
การปลอยกระแสน้ํา อุณหภูมิ สีของน้ํา อัลคาไลน การนําไฟฟา คากรด-ดาง ปริมาณออกซิเจน ซิลิกา และเหล็ก
อีกทั้งพบวาปลาหลายชนิดสามารถอาศัยอยูรวมกันในพี้นที่เดียวกัน
Biodiversity of Riverine Fish, Patterns in Species Associations
with Habitat and the Divergence of Species
F.W.H. Beamish, A. Cooper, B. Ward-Campbell and C. Kongchaiya
Department of Biology, Burapha University, Bang Saen, Chonburi, 20131

We sampled fish and benthic invertebrates along with a large number of physicochemical habitat
characteristics at 86 and 44 sites, respectively, within nine watersheds that discharge into Khao Laem
reservoir in Kanchanaburi province between March 2002 and April 2004. In general, abundance per
unit area decreased and species diversity increased with distance from stream source, a function of
improved physical stability and greater habitat diversity downstream. The number of species captured
at a site varied from 1 to 30. However, approximately 75% of the species are represented by fewer
than 2% of the total number of fish captured. Species diversity is related to actual fish abundance and
volume of water sampled. Four assemblages have been identified in the Thong Pha Phum region.
Species richness varied from 38 to 80 per assemblage but each assemblage was dominated by only 2-4
species. Habitat characteristics of statistical significance to assemblage structure included stream
width and discharge, water temperature, color, alkalinity, conductivity, pH and ambient concentration
of oxygen, silica and total iron. How fish of many species coexist within habitats is being examined
from ecomorphological relationships, specifically those pertaining to feeding. Cohabiting fish of
diverse phylogenetic background showed a clear dispersion of mouth shape and size and intestinal
length allowing them to exploit different food resources. Ontogenetic changes in mouth dimensions of
the predatory, Channa limbata, accounted for the associated shift in diet, additionally supported by
ontogenetic changes in body morphology and diet. Morphological characteristics and diet of seven
cohabiting species of Cyprinidae also suggest adaptation in their feeding morphology allowing them to
exploit different portions of the food resource base. We have also monitored temporal changes and
found fish abundance to be more closely related to water volume and discharge than season.
Invertebrate assemblages of similar structure were found for the 44 sites but habitat was not
responsible.
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รายงานการพบปาดยักษ Rhacophorus maximus Günther, 1858
ที่อุทยานแหงชาติทองผาภูมิ
วิเชฏฐ คนซือ่ 1, มาซาฟุมิ มัตซุย2 และธงชัย งามประเสริฐวงศ1
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พญาไท ปทุมวัน กทม 10330, 2Graduate School of Human and
Environmental Studies, Kyoto University, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Japan

ปาดยักษ (Rhacophorus maximus) มีรายงานพบเฉพาะที่จังหวัดราชบุรีและเพชรบุรีเทานั้น จากการสํารวจ
ที่อุทยานแหงชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2546 พบปาดยักษอาศัยอยูบนตนไม
ในแองน้ําใกลที่ทําการของอุทยานฯ ในคืนหลังฝนตกหนัก ปาดยักษมีขนาดใหญสีเขียวและนอกจากนั้นปาดชนิดนี้ยังไม
ถูกจัดใหมีการคุมครองโดยกฏหมายของประเทศไทยอีกทั้งยังไมมีรายงานการศึกษาวิจัยปาดชนิดนี้ในประเทศไทย
การคนพบในครั้งนี้นับวาเปนการคนพบในบริเวณใหมที่ยังไมเคยมีรายงานการคนพบมากอน
A New Locality Record for the Giant Tree Frog, Rhacophorus maximus
Günther, 1858 (Amphibia: Anura: Rhacophoridae)
from Thong Pha Phum National Park, with Habitat Notes
1

Wichase Khonsue1, Masafumi Matsui2 and Thongchai Ngamprasertwong1
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phayathai, Bangkok, Thailand 10330,
2
Graduate School of Human and Environmental Studies, Kyoto University, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Japan

Previously, the giant tree frog was reported only in Ratchburi and Petchburi provinces (Chan-ard,
2003). In this note we report a new locality record for Thailand. The new locality for Rhacophorus
maximus is at Thongphaphum National Park, Karnchanaburi province, western Thailand. The tree
frogs were captured at night after heavy rainfall. The habitat in which these tree frogs were captured is
characterized by a small group of bushes and bamboo surrounding a depression. This tree frog is not
categorized by any conservation status criteria, such as protected species, in Thailand.
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สถานภาพ, ความหลากหลายและโครงสรางภายในชุมชนของสัตวกินเนื้อขนาดเล็ก
และสัตวเลี้ยงลูกดวยนมอื่นๆ ในเขตปาอนุรักษทองผาภูมิ 72 พรรษามหาราช,
อําเภอทองผาภูมิ, จังหวัดกาญจนบุรี
นพดล ประยงค (นักศึกษา), สมโภชน ศรีโกสามาตร (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เพื่อใหทราบถึงสถานภาพ และความหลากหลายของสัตวกินเนื้อขนาดเล็ก และสัตวเลี้ยงลูกดวยนมอื่นๆ ในระบบ
นิเวศปาทองผาภูมิตะวันตก ทําการศึกษาภายในพื้นที่ประมาณ 57 ตร.กม. ของปาอนุรักษทองผาภูมิ 72 พรรษา
มหาราช และบางพื้นที่ในอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่ทั้งสวนบนและสวนลางของปาอนุรักษ
แหงนี้ ทําการเก็บขอมูลอยางเปนระบบและใชหลายวิธีการรวมกัน ไดแก การใชกลองดักถายภาพสัตวปา การใชสถานี
ที่สัตวเหยียบ และการสํารวจตามทางสํารวจ เปนตน นอกจากนี้ ยังศึกษาปจจัยการรบกวนของมนุษย เชน การลาสัตว
และการเขาไปใชประโยชนในพื้นที่ปา ดวยการสัมภาษณและการสํารวจในพื้นที่โดยตรง โดยจะนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหความหลากหลาย ความมากนอย และความสัมพันธภายในชุมชนและถิ่นที่อยูอาศัย โดยใชวิธีทางสถิติและ
การวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร
Status and Species Diversity of Small Carnivores and Other Mammals,
and Small Carnivore Community Structure in PTT Forest Reserves, Western
Thong Pha Phum Forest, Kanchanaburi Province, Thailand
N. Prayong (Graduate Student), S. Srikosamatara (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University, Rajdhevee, Bangkok 10400

A study will be conducted to assess the status and diversity of small carnivores and other mammals in
the Western Thong Pha Phum Forest (WTPPF) ecosystem. The study will be concentrated in 57 km2
of PTT Forest Reserves (PTTF) and some areas of Thong Pha Phum National Park. Twelve study sites
will be set up distributed over 2 areas within PTTF. The data will be systematically collected by
combining several methods including camera trapping, track station and intensive survey. Scats will
be collected for dietary analysis whenever possible. In addition, human disturbance factors, such as
habitat use, wildlife use, etc., will be studied by surveying and interviewing. The data will be analyzed
for species richness, abundance and relationships within the community, including relations with
habitat types, using statistics and the ArcView GIS program.

รวมเลมบทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ : การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 8
14-17 ตุลาคม 2547 โรงแรมไดมอนดพลาซา จ. สุราษฎรธานี

135

การประเมินมูลคาจากการใชประโยชนจากพื้นที่ลมุ น้ํา กรณีศึกษา
: ลุมน้ําหวยทึม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
เจิดนภางค ไชยเลิศ (นักศึกษา), สันติ สุขสอาด (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ความพยายามที่จะเสนอแนวคิดและวิธีการทางเศรษฐศาสตรหรือที่เรียกวา การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตร เพื่อ
สะทอนตนทุนทางสังคม
อันสืบเนื่องมาจากคุณลักษณะพิเศษของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งเปนสินคา
สาธารณะ ไมมีราคา ไมสามารถดําเนินการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการศึกษาครั้งนี้เนนไปที่ มูลคาจากการใช
ประโยชนสามารถแบงออกเปน ประโยชนดานการเกษตร, ดานผลผลิตหลักจากปาหรือเนื้อไม, ดานผลผลิตรองหรือการ
เก็บหาของปา โดยมีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อประเมินมูลคาการใชประโยชนทางดานการเกษตร 2) เพื่อประเมินมูลคา
การใชประโยชนดานผลผลิตหลักและผลผลิตรองจากปาไม โดยใชมูลคาตลาดเปนเทคนิคในการประเมิน 3) เพื่อประเมิน
มูลคาที่เกิดจากความเต็มใจจายเพื่อการอนุรักษ ปกปอง และฟนฟู ทรัพยากรตางๆบริเวณพื้นที่ลุมน้ํา โดยใชตลาด
สมมติ และ 4) เพื่อศึกษาถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการกําหนดคาความเต็มใจจาย ซึ่งการประเมิน มูลคาจัดไดวาเปนการ
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
จะเห็นไดจากวิธีการประเมินมูลคาลวนแตมีการรวบรวมความคิดเห็นและ
ทัศนคติ จากสาธารณชน ไมวาทางตรงหรือทางออม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของงานที่นําไปสูกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป
Determination of the Use Value of a Watershed: A Case Study of Huai Thuem
Watershed, Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province
J. Chailerd (Graduate Student), S. Suksa-ard (Thesis-Advisor)
Department of Forest Management, Faculty of Kasetsart University, Phahonyothin Road,
Chatuchak, Bangkok 10900

This study attempts to present the concepts and economic methods of economic valuation in order to
reflect social costs. The background to the problem is that natural resources that are public goods have
no market price and are therefore unable to be managed efficiently. In this case, emphasis will be
placed only on use values that comprise benefits from agriculture and benefits from major and minor
forest products. The main objectives of the study are: 1) to evaluate the use for agriculture; 2) to
evaluate the forest products values (major and minor forest products) by the market value method; 3)
to evaluate the willingness to pay to protect and to restore all the resources in the watershed by the
contingent valuation method; and 4) to study factors affecting willingness to pay. The results of this
study could be used for sustainable development because they are derived from the ideas and attitudes
of the public in this area.
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การใชระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS)
เพื่อการสนับสนุนงานวิจยั ดานความหลากหลายทางชีวภาพในโครงการทองผาภูมิตะวันตก
อัง เพียะ คันท, สมโภชน ศรีโกสามาตร
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 กรุงเทพ 10400

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพื้นที่เพื่อใหมองเห็นภาพรวมนั้นมักจะประสบปญหาเนื่องจากมีนักวิจัยเพื่อ
ศึกษาในแตละสวนไมเพียงพอ ทําใหนอกจากตองการการวางแผนและการประสานงานที่ดีแลว การเสาะหาเทคโนโลยี
มาชวยเสริมในการเชื่อมโยงเนื้อหาดังกลา ว ก็จะชวยทําใหการศึกษาวิจัยบรรลุเปาประสงคมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เปนเครื่องมือที่มีศักยภาพในการรวบรวมขอมูลที่หลากหลายมิติและเนื้อหาอันจะชวยเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพของการวิ เ คราะห แ ละสั ง เคราะห และสามารถนํ า เสนอทั้ ง ในเชิ ง คุ ณ ภาพ ปริ ม าณ และเชิ ง พื้ น ที่ ไ ด
หลากหลายแบบ และยิ่งถามีการพัฒนาใหงายตอผูใช ก็จะทําใหสามารถนําไปใชประโยชนกับคนหลาย ๆ ระดับ รวมทั้ง
ใชในการวางแผนงานวิจัยในชวงตอไปไดอีกดวย ขอมูลที่ใชประกอบดวยขอมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ (Base-line data)
ฐานขอมูลชนิดและปริมาณของพืชและสัตวหลากหลายชนิด และ โปรแกรมเชื่อมขอมูลใหออกมาเปนภาพ หรือ Graphic
User Interface (GUI) ในโปรแกรม ArcView GIS โดยพัฒนาใหเขากับโครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพใน
พื้นที่ทองผาภูมิตะวันตก โดยขอมูลทั้งหมดถูกรวบรวมไวอยางละเอียดและจัดแบงตามลุมน้ํายอยหลักๆ 4 ลุมน้ํา (หวย
เขยง, หวยบานไร, หวยประจําไม และหวยทึม) โดยใชแผนที่ภูมิศาสตร (มาตราสวน 1: 50,000) และภาพถายดาวเทียม
ระบบดิจิตอล (IRS-1D) กําลังขยาย 24 เมตรตอหนึ่งหนวยพิกเซล แนวทางการวิจัยเปนแบบเชิงปฏิบัติการบนฐานพื้นที่
ซึ่งนอกจากรวบรวมองคความรูที่หลากหลายแลวยังสามารถประยุกตใชไดกับการจัดการ และใหเขากับความสนใจของ
ผูใช ทําใหเกิดความรวมมือในการทํางาน การสรางเสริมศักยภาพและการพัฒนาเครือขาย
Using GIS to Support Biodiversity Research in the
Western Thong Pha Phum Project, Thailand
Aung Pyeh Khant, Sompoad Srikosamatara
Department of Biology, Mahidol University, Rama 6 Road, Bangkok 10400, Thailand

Due to limited manpower, scattered expertise, high specialization and the complexity of biodiversity
research at the area-based level, well planned and careful co-ordination is needed to help start a
project. However, it will be better if we can use recent and advanced information technology to
compile information from various research projects, so that it can be analyzed and presented both
quantitatively and spatially. GIS technology has been developed to be more and more user friendly so
that output in various forms can be used to communicate with a wide range of stakeholders. This
project is aimed at using GIS not only for compiling information but as a tool for communicating
among various researchers. It is also used for planning research in the next phase. Base-line data
(spatial), a database (non-spatial) and a Graphic User Interface (GUI) on an ArcView GIS platform
have been developed to facilitate and accelerate ecology and biodiversity research work in the Western
Thong Pha Phum Area. Data have been prepared in detail within four main sub-watersheds (Huai
Khayeng, Huai Ban Rai, Huai Pracham Mai and Huai Thuem) using topographic maps (1 : 50,000)
and Digital Satellite Imagery (IRS-1D) with a spatial resolution of 24 meters. This action research
using the “Area-based Concept” can incorporate knowledge at various scales, not only in terms of
technical knowledge of the ecosystem but also in terms of management, user interests, co-operation,
capacity building and networking.
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แหลงอําพันยุคจูแรสสิกในภาคใตของไทย
Marc Philippe4, วราวุธ สุธีธร1, Eric Buffetaut2, Gilles Cuny5, Jean Le Loeuff3, นราเมศวร ธีระรังสิกุล1
และ Haiyan Tong Buffetaut2
1
สํานักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร 10400,
2
Centre National de la Recherche Scientifique,16 cour du Lie′gat,75013 Paris,France, 3 Muse′e des Dinosaures,11260
Espe′raza,France, 4 UMR 5125 du CNRS & Universite′ Claude Bernard Lyon 1,7 rue Dubois F 69622 Villeurbanne –
France, 5 Geological Museum, University of Copenhagen, øster Voldgade 5-7,1350 Copenhagen K,Denmark:

อําพันเปนฟอสซิลที่หายากมากกอนยุคครีเทเชียสตอนปลาย แตก็มีรายงานการคนพบบางในอดีตเชนอําพันยุคครีเทเชีย
สตอนตน ที่เพิ่งจะศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้ อําพันที่พบในชั้นหินซึ่งมีอายุเกาถึงยุคแอบเทียน หายากมากและพบเปนกอน
เล็กๆ ขนาด เสนผาศูนยกลางนอยกวา 5 มม. เชนที่พบในแอฟริกาใต และเวลเด็นของอังกฤษ ในยุควาลังจิเนียน หรือที่
ฝรั่งเศสในยุคบาโธเนียน ในยุคไทรแอสสิก พบรองรอยของอําพันเปนกอนเล็กๆ เทานั้น การพบแหลงอําพันในชวงสิ้น
ยุคครีเทเชียสตอนตนไปแลว เพิ่มขึ้นมากมาย เนื่องจากขนาดโดยเฉลี่ยของอําพันใหญมากขึ้น จากการศึกษาวิจัย
ทางดานอนุกรมวิธานพืชพบวาแหลงที่ใหอําพันมาจากสนโบราณ วงศสนฉัตร (อะรอเครีเอซี) และวงศสนหนามจีน (เทก
โซดิเอซี) ซึ่งแพรหลายตั้งแตเริ่มยุคจูแรสสิกตอนกลาง และยางไมก็เปนที่รูจกั ตั้งแตยุคเพอรเมียน จากประสบการณของ
เราในชวงยุคจูแรสสิก
ฟอสซิลยางไมพบไดทั่วไปในตัวอยางไมจากชวงไลแอสสิก
ทั้งสวนที่เปนทวีปลอเรเชียและ
กอนดวานา การคนพบแหลงอําพันในยุคจูแรสสิกทางภาคใตของไทยนี้นาสนใจเปนอยางยิ่ง อําพันพบกระจายอยู
มากมายในชั้นหินซึ่งโผลใหเห็นเปนกอนกลมบางแบนบาง มีขนาดเสนผาศูนยกลางถึง 2 ซม. แหลงอําพันที่พบใหมแหลงนี้
นับเปนปาที่ใหอาํ พันเกาแกที่สุด
A Jurassic Amber deposit in Southern Thailand
M. Philippe5, V. Suteethorn1, E. Buffetaut2 , G. Cuny7, J. Le Loeuff4 , N. Teeratungsigul1 and H. Tong Buffetaut2
1
UMR 5125 du CNRS & Universite´ Claude Bernard Lyon 1,7 rue Dubois F 69622 Villeurbanne–France,
2
Geological Survey Division, Department of Mineral Resources, Rama VI Road, Bangkok 10400, Thailand, 3 Centre National
de la Recherche Scientifique,16 cour du Lie´gat, 75013 Paris, France, 4Geological Museum, University of
Copenhagen, øster Voldgade 5-7,1350 Copenhagen K, Denmark, 5 Muse´e des Dinosaures, 11260
Espe´raza, France

Amber is a rare fossil before the Late Cretaceous. Although some have been known for a long time,
Early Cretaceous amber deposits, which are not outstandingly rare, were studied only recently. Amber
in sediments that predate the Aptian are rare, and only yield small marbles of amber, generally not
exceeding 5 mm in diameter. Such is the case, for example, in the Valanginian of South-Africa, the
English Wealden or the Bathonian of France. There are some indications of Triassic amber, but again
as small marbles and droplets. One intriguing problem is thus the explosion of the number of localities
yielding amber at the end of the Early Cretaceous and its correlation with a strong increase of the
average amber piece size, all the more so since the botanical taxa which are known as a source of
amber, i.e, Araucariaceae and Taxodiaceae, already existed as early as the Middle Jurassic, and resin
is known in woods as early as the Permian. From our experience of the Jurassic, fossil wood resin is
common in wood samples at least from the Liassic onward, in both Laurasia and Gondwana. The
discovery of an amber locality in the Jurassic of Peninsular Thailand is thus of great interest. Amber is
abundant in the outcrop, and occurs as flattened spheres and biconvex lenses reaching 2 cm in
diameter. This new amber locality is an exceptional witness the very first amber forests.

138

รวมเลมบทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ : การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 8
14-17 ตุลาคม 2547 โรงแรมไดมอนดพลาซา จ. สุราษฎรธานี

ไฮโบดอนทกลุมใหม (คอนดริไทอิส อีลาสโมบรานคิอิ)
จากชั้นหินหมวดเสาขัว (ยุคครีเทเชียสตอนตน) ของไทย
Gilles Cuny5, วราวุธ สุธีธร1, สุชาดา คําหา3, Eric Buffetaut2, และ Marc Philippe4
1
สํานักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร 10400,
2
Centre National de la Recherche Scientifique,16 cour du Lie′gat,75013 Paris,France, 3 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม 44150, 4 UMR 5125 du CNRS & Universite′ Claude
Bernard Lyon 1,7 rue Dubois F 69622 Villeurbanne –France, 5Geological Museum, University of Copenhagen, øster
Voldgade 5-7,1350 Copenhagen K,Denmark

การศึกษาวิจัยฟนของฉลามไฮโบดอนท 5 ชนิด (ไฮโบดัส ,พาโวดัส ,ลอนคิเดียน โคราชเอนซิส ชนิดใหม, อิสานโนดัส
พลาเดชอิ สกุล ใหมแ ละชนิ ด ใหม เฮตเทอโรไทโคดัส สเตนแมนนิ)
จากชั้น หิน ตะกอนน้ํ า จืด หมวดหินเสาขัว
(ยุคครีเทเชียสตอนตน) ของไทยกลุมของฉลามเหลานี้เมื่อเทียบกับพวกที่อยูในยุโรปแลวมีลักษณะที่ยังใกลเคียงกัน
มากกวากลุมของฉลามไฮโบดอนทที่พบในยุคแอปเทียน/แอลเบียนในหมวดหินโคกกรวดของไทยซึ่งจะมีลักษณะที่เปน
เฉพาะถิ่ น ปรากฏชั ด อิ ส านโนดั ส พลาเดชอิ และ เฮตเทอโรไทโคดั ส สเตนแมนนิ แสดงถึ ง ต น กํ า เนิ ด ของ
วงศไทโคดอนทิเด นาจะมาจากบางพวกของ ลอนคิดิอิเด ในเอเชีย
A New Hybodont Assemblage (Chondrichthyes: Elasmobranchii)
from the Sao Khua Formation (Early Cretaceous) of Thailand
G. Cuny7, V. Suteethorn1, S. Kamha3, E. Buffetaut2, and M. Philippe5
Geological survey Division Deparment of mineral resources Rama VI Road,Bangkok 10400,Thailand, 2Centre
National de la Recherche Scientifique,16 cour du Lie´gat,75013 Paris,France, 3 Faculty of
Science,Mahasarakham University Tambon Kamriang Kantharawichai District Maha Sarakham
44150,Thailand, 4UMR 5125 du CNRS & Universite´ Claude Bernard Lyon 1,7 rue Dubois F 69622 Villeurbanne
–France, 5Geological Museum, University of Copenhagen, øster Voldgade 5-7,1350 Copenhagen K,Denmark
1

Isolated teeth of five hybodont taxa (Hybodus sp., Parvodus sp., Lonchidion khoratensis nov. sp., Isanodus
paladeji nov. gen., nov. sp., Heteroptychodus steinmanni) are described from the freshwater Sao Khua
Formation of Thailand (Early Cretaceous). This fauna appears less endemic, with some European
affinities, than the hybodont fauna found in Thailand in the Aptian/Albian Khok Kruat Formation.
Isanodus paladeji and Heteroptychodus steinmanni seem to indicate an origin of the family
Ptychodontidae from some Asian Lonchidiidae.
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แหลงปลาน้าํ จืดดึกดําบรรพแหงใหมอายุ 150 ลานปจากภาคอีสานของไทย
Lionel Cavin1, วราวุธ สุธีธร2, Eric Buffetaut3, สุวรรณา จิตรสิงห4, คมสร เลาหประเสริฐ5, Jean Le Loeuff6, Petra Lutat3, Marc
Philippe5, Ute Richter3 และ Haiyan Tong Buffetaut2
1
Department of Palaeontology, The Natural History Museum, Cromwell Road, London SW7 5BD-UK,
2
สํานักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร 10400,
3
Centre National de la Recherche Scientifique,16 cour du Lie′gat,75013 Paris,France,
4
ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน 928 ถนนสุขุมวิท เอกมัย คลองเตย กรุงเทพ 10110,
5
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม 44150, 6 Muse′e des Dinosaures,11260 Espe′raza,France

แหลงปลาแหงใหม “ภูน้ําจั้น” ในชั้นหินหมวดภูกระดึง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยคาดวาอยูในชวงอายุ
จูแรสสิกตอนปลายถึงครีเทเชียสตอนตน โดยเปรียบเทียบจากอายุของชั้นหินที่ปดทับอยูดานบน การขุดคนอยางเปน
ระบบในป พ.ศ. 2545 2546 และ2547 โดยกรมทรัพยากรธรณีรวมกับศูนยบรรพชีวินวิทยา มมส. CNRS – ฝรั่งเศส
พิพิธภัณฑไดโนเสารเอสเพอราซา และการสนับสนุนจากโครงการรวมมือไทย – ฝรั่งเศส (TRF - CNRS) ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในชวงมหายุคมีโสโซอิก ไดคนพบตัวอยางปลาเปนจํานวนมากกวา 150 ตัวอยาง เกือบทั้งหมดเปนปลาเลปโดเทส
พุทธบุตรเอนซิส (ชนิดใหม) สวนอีกสองตัวอยาง เปนปลากินเนื้อพวกเซมิโอโนทิด และแผนหัวกระโหลกพรอมทั้ง
ฟนกรามของปลาปอด ผลการศึกษาเบื้องตนจาก 1) ลักษณะการกระจายตัวของตัวอยาง 2) รูปแบบสภาพการเปนฟอสซิล
ของซาก 3) ตําแหนงที่พบปลาปอด และ 4) องคประกอบโดยรวมของแหลง ทําใหสรุปไดวาซากเหลานี้แหงกอนแปรเปลี่ยน
เปนฟอสซิล
A New Fish locality from the Continental Late
Jurassic – Early Cretaceousof Northeastern Thailand
L.Cavin6, V. Suteethorn1, E. Buffetaut2, S. Chitsing9, K. Lauprasert3, J. Le Loeuff4, P. Lutat3, M. Philippe5,
U. Richter3 and H. Tong Buffetaut2
1
Department of Palaeontology,The Natural History Museum,Cromwell Road,London SW7 5BD-UK, 2Geological
survey Division Deparment of mineral resources Rama VI Road,Bangkok 10400,Thailand, 3 Centre National de la Recherche
Scientifique,16 cour du Lie´gat,75013 Paris,France, 4Non-Formal Education Department Ministry of Education 928
Sukhumvit Road,Klong-Toey,Bangkok 10110 Thailand, 5Faculty of Science,Mahasarakham University Tambon Kamriang
Kantharawichai District Maha Sarakham 44150,Thailand, 6 Muse´e des Dinosaures,11260 Espe´raza, France

A new locality, called Phu Nam Jun (the “hill of the spring”), is reported from the Phu Kradung
Formation, northeastern Thailand. According to age constraints provided by the overlying formations,
the Phu Kradung Formation may be regarded as either Late Jurassic or basal Cretaceous in age.
Systematic excavations conducted in 2002, 2003 and 2004 by the Department of Mineral Resources of
Thailand, in collaboration with the Palaeontological Research Centre of Mahasarakham University,
the French CNRS and the Musée des Dinosaures d’Espéraza, with support from the TRF-CNRS
Mesozoic biodiversity project, yielded more than one hundred and fifty fish specimens. All but two
specimens belong to Lepidotes buddhabutrensis. One specimen is a semionotid-like fish and one is a
skull roof with associated jaws of a lungfish. According to preliminary observations on 1) the spatial
distribution of specimens, 2) the mode of preservation of carcasses, 3) the location of the lungfish and
4) the general composition of the fauna, it is suggested that the carcasses dried out prior to fossilisation.
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ไดโนเสารชนิดแรกจากแผนทวีปฉาน – ไทย ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต:
ไดโนเสารซอโรพอดยุคจูแรสสิกจากคาบสมุทรตอนใตของประเทศไทย
Eric Buffetaut2, วราวุธ สุธีธร1, Haiyan Tong Buffetaut2 และ Adrijan Košir3
1
สํานักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร 10400,
2
Centre National de la Recherche Scientifique,16 cour du Lie′gat,75013 Paris,France,
3
Institute of Palaeontology ZRC SAZU,Gosposka 13,1000 Ljubljana,Slovenia

ฟอสซิลกระดูกสันหลังที่พบจากชั้นหินตะกอนหมวดคลองมีน ที่สะสมตัวบนแผนดินยุคจูแรสสิกทางภาคใตของไทย
แสดงลั กษณะของไดโนเสาร วงศ ยู ฮี โลโปดิ เด ซึ่ งเป นไดโนเสาร ซอโรพอดที่ พบอยู เฉพาะในแถบเอเชี ยตะวั นออก
ตลอดชวงยุคจูแรสสิกถึงยุคครีเทเชียสตอนตน อันเปนเวลาที่ทวีปบนโลกแยกออกจากกัน การคนพบยูฮีโลโปดิดในยุค
จูแรสสิกของแผนฉาน – ไทย สนับสนุนความคิดเรื่อง แผนฉาน – ไทย ชนกับแผนอินโดจีนและเชื่อมตอเปนผืนเดียว
กับแผนดินใหญเอเชีย ตั้งแตชวงแรกของมหายุคมีโสโซอิกและนาจะกอนยุคจูแรสสิก
First Dinosaur from the Shan-Thai Block of South-East Asia:
A Jurassic Sauropod from the Southern Peninsula of Thailand.
E. Buffetaut2, V. Suteethorn1, H. Tong Buffetaut2 and Adrijan Košir3
Centre National de la Recherche Scientifique,16 cour du Lie´gat,75013 Paris,France, 2Geological survey Division
Deparment of mineral resources Rama VI Road,Bangkok 10400,Thailand, 3 Institute of Palaeontology ZRC
SAZU,Gosposka 13,1000 Ljubljana,Slovenia

1

A vertebra from the Jurassic non-marine Khlong Min Formation of southern Thailand is referred to the
family Euhelopodidae, a group of sauropod dinosaurs which apparently was endemic to eastern Asia
during the Jurassic and Early Cretaceous, at a time when that part of the world was isolated from other
land masses. The occurrence of a euhelopodid in the Jurassic of the Shan-Thai block supports the idea
of a collision of the Shan-Thai Block with the Indochina Block, thus establishing connections with
“mainland Asia”, early in the Mesozoic, probably before the Jurassic.
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วิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวภาพชวงมหายุคมีโสโซอิกในประเทศไทย
รอยตีนสัตวมีกระดูกสันหลังของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ประเทศไทยและลาว)
วราวุธ สุธีธร1, Jean Le Loeuff2, ธิดา แสนยะมูล3, Eric Buffetaut4, ศศิธร ขันสุภา1, Haiyan Tong Buffetaut4,
กมลลักษณ วงษโก1, C.Souillat2, วนิดา ตนพรหม1, G.Cuny5, สุรเวช สุธีธร3 และ L.Cavin6
1
สํานักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร 10400,
2
Muse′e des Dinosaures, GIS pale′ontologie et Se′dimentologie continentales, 11260 Espe′raza,France,
3
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150,
4
Centre National de la Recherche Scientifique,16 cour du Lie′gat,75013 Paris,France,
5
Geological Museum, University of Copenhagen, øster Voldgade 5-7,1350 Copenhagen K,Denmark,
6
Department of Palaeontology,The Natural History Museum,Cromwell Road, London SW7 5BD-UK

รอยตีนสัตวมีกระดูกสันหลังในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตีพิมพครั้งแรกเมื่อป ค.ศ.1985 โดย อิริก บุพโต และคณะ
เปนกลุมของรอยตีนพบอยูในชั้นหินหมวดภูพาน ที่เขตรักษาพันธุสัตวปา ภูหลวง จังหวัดเลย มีรายงานเกาแกจาก
ป ค.ศ. 1868 โดย Henri Mouhot นักสํารวจชาวฝรั่งเศส อางถึงรอยเทาโบราณที่บานพระบาท ภาคกลางของประเทศไทย
ที่เขาเห็นแตไมมีคําอธิบายและรูปภาพประกอบ ตั้งแตป ค.ศ.1985 เปนตนมา พบแหลงรอยตีนใหมในหลายหมวดหิน
ของที่ราบสูงโคราช รวมทั้งในประเทศลาว โดยรอยตีนสัตวมีกระดูกสันหลังจะพบในหมวดหินตางๆ 5 หมวดหิน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ไดแก หมวดหินหวยหินลาด หมวดหินพระวิหาร หมวดหินภูพาน
หมวดหินโคกกรวด และหมวดหินภูทอก รวมทั้งหมวดหิน Gres Superieurs ของประเทศลาวซึ่งมีอายุใกลเคียงกับ
หมวดหินโคกกรวดของไทย หมวดหินเหลานี้มีอายุอยูระหวาง ยุคนอเรี่ยน (หมวดหินหวยหินลาด) จนถึงเทอรเชียรี่ตอนตน
(หมวดหินภูทอก) บางหมวดหินพบแตรอยตีนไมมีฟอสซิลกระดูก ดังนั้นการศึกษาจากหลักฐานของรอยตีนจึงเปน
หนทางเดียวที่สามารถอธิบายถึงความหลากหลายทางชีวภาพในแตละชวงเวลาเหลานั้น
The evolution of Mesozoic biodiversity in Thailand and Fossil
Vertebrate footprints of Southeast Asia (Thailand and Laos): a review
V. Suteethorn1, J. Le Loeuff2, T. Saenyamoon3, E. Buffetaut4, S. Khansuba1, H. Tong4, K. Wongko1, C. Souillat2,
W. Tonprom1, G. Cuny5, S. Suteethorn3 and L. Cavin6
1
Geological Survey Division, Deparment of Mineral Resources, Rama VI Road, Bangkok 10400, Thailand,
2
Muse′e des Dinosaures, GIS Pale′ontologie et Se′dimentologie Continentales, 11260 Espe′raza, France,
3
Faculty of Science, Mahasarakham University, Tambon Kamriang, Kantharawichai District, Maha Sarakham
44150, Thailand, 4Centre National de la Recherche Scientifique,16 Cour du Lie′gat, 75013 Paris, France,
5
Geological Museum, University of Copenhagen, øster Voldgade 5-7,1350 Copenhagen K, Denmark,
6
Department of Palaeontology,The Natural History Museum,Cromwell Road, London SW7 5BD-UK

Fossil vertebrate footprints from Southeast Asia were first noticed in 1985 when Buffetaut et al. described
a small ichnocoenosis from the Phu Phan Formation in Phu Luang Wild Life Sanctuary (Loei
Province). The same authors noticed that a much earlier, albeit doubtful, mention of fossil footprints
from Thailand was made in 1868 by the French explorer Henri Mouhot, who travelled in Siam in the
1860s. He mentioned (but did not describe or illustrate) footprints of “antediluvian” animals seen by
him at Phrabat in Central Thailand. Since 1985, several new sites have been recognized and
investigated in several continental formations of the Khorat Plateau, but also in Laos. Vertebrate
footprints are now known from five continental formations of northeastern Thailand (namely the Huai
Hin Lat, Phra Wihan, Phu Phan, Khok Kruat and Phu Tok formations) as well as from the Grès
supérieurs Formation of Laos, which is considered as an equivalent of the Thai Khok Kruat
Formation. These sites are dated from the Norian (Huai Hin Lat Formation) to the Early Tertiary (Phu
Tok Formation). Some of these formations have not yielded skeletal material and the study of these
ichnocoenoses is the only way to approach the biodiversity of the corresponding time intervals.
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ความหลากหลายทางชีวภาพและสภาพแวดลอมบรรพกาลของพืชและสัตว
ในมหายุคซีโนโซอิก: ความหลากหลายทางพันธุกรรมของหอยนกขมิ้น
Amphidromus (Amphidromus) atricallosus (Gould, 1843)
สมศักดิ์ ปญหา ,ปโยรส ทองเกิด, จิรศักดิ์ สุจริต, และผองพรรณ ประสารกก
หนวยปฏิบัติการวิจัยมอลลัส ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถ. พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ในการวิเคราะหกอนหนานี้ดวย mitochondrial DNA ในหอยตนไมสกุล Amphidromus 17 สปชีสของไทย มาเลเซีย
สิงคโปร และอินโดนีเซีย พบวาหอยสองสกุลยอยคือ สกุลยอย Amphidromus และ สกุลยอยSyndromus มี
ความสัมพันธทางวิวัฒนาการเชิงเดี่ยวที่แยกออกจากกันอยางชัดเจน แตพบวาชนิด Amphidromus (Amphidromus)
atricallosus (Gould, 1843) มีความสัมพันธทางวิวัฒนาการไมเปนเชิงเดี่ยว จึงไดทําการวิเคราะหดวยอัลโลไซม
อิเลคโทรโฟลิซิสจาก 10 พื้นที่ของไทยมาเลเซียและสิงคโปร ผลการวิจัยพบวา หอย 3 สปชีสยอยที่ถูกจําแนกโดยใช
ลักษณะของเปลือกไดแก สปชีสยอย atricallosus (ภาคใตของไทย) leucoxanthus (ภาคตะวันออกของไทย)
และ perakensis (สิงคโปร) มีความแตกตางกันของระยะหางทางพันธุกรรมอยางเดนชัด ผลการวิเคราะหนี้สนับสนุน
ขอเสนอทางอนุกรมวิธานที่จําแนกทั้งสามรูปแบบสัณฐานออกจากกัน นอกจากนั้นความแตกตางทางพันธุกรรมของหอย
ที่อยูในพื้นที่หางกัน ยังชี้ถึงการเพิ่มขึ้นของสปชีสที่ซอนเรนอีกดวย เหลานี้เปนการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องในอดีต
จนถึงปจจุบัน
Biodiversity and Paleoenvironments of Caenozoic
Fauna and Flora of Thailand: Genetic Diversity of a
Tree Snail Amphidromus (Amphidromus) atricallosus (Gould, 1843)
S. Panha, P. Tongkerd, C. Sutcharit and P. Prasankok
Molluscs Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University,
Phyathai Road, Patumwan, Bangkok 10330

A previous of analysis mitochondrial DNA in 17 species of the tree snail genus Amphidromus from
Thailand, Malaysia, Singapore and Indonesia revealed the remarkable discrimination of the two
monophyletic subgenera, Amphidromus and Syndromus. However, the non-monophyly of
Amphidromus (Amphidromus) atricallosus (Gould, 1843) was also suggested. An allozyme
electrophoresis survey was conducted using 10 samples from various areas. Results of distance
analysis revealed that a large amount of genetic divergence had occurred among the three subspecies,
atricallosus (southern Thailand), leucoxanthus (eastern Thailand) and perakensis (Singapore).
This genetic differentiation strongly supported the conventional assumption that the A. (A.)
atricallosus subspecies are clearly different from each other. Furthermore, large genetic distances
obtained for each combination of allopatric samples imply the presence of additional cryptic species.
These show the continuous changes from the past to the present.
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เอปโคราช ญาติที่ใกลชดิ ที่สุดของอุรังอุตัง
เยาวลักษณ ชัยมณี และโชติมา ยามี
กลุมงานมาตรฐานโบราณชีววิทยา สํานักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระรามหก กรุงเทพ 10400

เอปโคราช (Khoratpithecus piriyai) เปนบรรพบุรุษอุรังอุตังสกุลและชนิดใหมของโลก พบที่บอทรายทาชาง
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะที่สมบูรณที่สุดเทาที่เคยพบในประเทศไทย เปนกรามลาง
ขนาดยาวดานละประมาณ 10 ซม. พรอมฟนจํานวน 11 ซี่ ขาดเฉพาะฟนเขี้ยวดานซายและฟนหนา มีลักษณะพิเศษ
คือ เปนเอปขนาดใหญ ขนาดตัวเทาอุรังอุตังปจจุบัน มีกรามหนามาก ลักษณะรูปราง ขนาดฟน ความยนของเคลือบฟน
คลายกับอุรังอุตังปจจุบันมาก กรามมีรูปโคงแบบตัวยู เชนดียวกับกรามเอปขนาดใหญ (อุรังอุตัง ชิมแปนซี กอริลลา)
นอกจากนี้ยังมีลักษณะเฉพาะตัวเชนเดียวกับอุรังอุตังปจจุบัน คือ ไมมีรอยกลามเนื้อที่ใช เปด-ปดปาก ใตกรามสวนหนา
แตบริเวณนี้ถูกพัฒนาเปนถุงลมขนาดใหญ เพื่อใชในการกูรองสื่อสารกัน การคนพบครั้งนี้ แสดงใหทราบวาเอปโคราช
เปนญาติใกลชิดที่สุดกับอุรังอุตังปจจุบัน และมีลักษณะเหมือนเอปปจจุบันมากที่สุด นอกจากนี้ยังคนพบซากชางโบราณ
มาโบราณ แรดโบราณ และยีราฟโบราณ ในบริเวณบอทรายทาชางดวย จากฟอสซิลหลานี้สามารถประมาณอายุไดราว
9-7 ลานป หรือปลายสมัยไมโอซีน และบอกสภาพแวดลอมบริเวณดังกลาวเปนปารอนชื้นมีทุงหญาผสม
The Khorat ape (Khoratpithecus piriyai): The closest relative of the orang-utan
Y. Chaimanee and C. Yamee
Paleontology Section, Bureau of Geological Survey, Department of Mineral Resources,
Rama VI Road, Bangkok 10400.

The Khorat ape (Khoratpithecus piriyai) gen. et sp. nov. consists of an undistorted lower jaw, lacking
part of the left canine and incisors. It was uncovered from a sand pit in Chalerm Prakieat District,
Nakorn Ratchasima Province (Khorat) in Northeastern Thailand. It is a large hominoid fossil, the same
size as extant orang-utans. It shows a high and thick lower jaw with a broad canine-incisor area and a
U-shaped dental arcade. It shares a unique character with orang-utans, that is, the absence of anterior
digastric muscle impressions, which supports a hypothesis of a closer relationship of this hominoid
with orang-utans than with other known Miocene hominoids. It can therefore be considered as the
closest known relative of orang-utans. Large mammals from the same locality include probocidians,
rhinos, giraffids and hipparians. They indicate a late Miocene age of 9-7 million years with a tropical
climate and patches of grassland. Ancestors of this great ape were therefore evolving in Thailand
under tropical conditions.
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การกระจายตัวของยุงกนปลอง Anopheles minimus
สายพันธุ สปชีส A และ Cในพื้นที่ดานตะวันตกของประเทศไทย
พรพิมล รงคนพรัตน1,3, อัมพรพรรณ เกงลือชา2, โสมฤทัย บุญสืบสกุล1, รัตนา สิทธิประศาสน2 และ วิสุทธิ์ ใบไม3
1
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2แผนกกีฏวิทยา สถาบันวิจยั วิทยาศาสตรการแพทยทหาร,
3
ศูนยวิจยั เพือ่ ความเปนเลิศพาหะและโรคที่นําโดยพาหะ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

การชี้ชัดถึงการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตที่เปนพาหะนําโรค บนพื้นฐานของการจําแนกสปชีสอยางถูกตอง เปนสิ่งสําคัญที่
จะเขาใจถึงธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่มีสปชีสซับซอน ยุงกนปลอง Anopheles minimus เปนพาหะนําเชื้อมาลาเรีย
ที่สําคัญในประเทศไทย เปนการยากที่จะจําแนกความแตกตางของยุงกนปลองภายในสปชีสนี้ และจากกลุมสปชีส
ใกลเคียงโดยดูจากรูปรางลักษณะเพียงอยางเดียว
ในการศึกษานี้ไดนําเทคนิคระดับโมเลกุลเพิ่มจํานวนชิ้นดีเอ็นเอ
แลวนํามาตัดดวยเอนไซมตัดจําเพาะ กับวิธีการเพิ่มจํานวนชิ้นดีเอ็นเอจากหลายไพรเมอรมาใช เพื่อที่จะเปรียบเทียบกับ
การจําแนกสปชีสที่อาศัยรูปรางลักษณะเปนเกณฑ วิธีการเหลานี้ใชเพื่อตรวจหาการกระจายตัวของยุง Anopheles
minimus สายพันธุ สปชีส A และ C การสํารวจแหลงแพรพันธุของยุงเหลานี้ไดทําขึ้นในพื้นที่ที่มีการแพรกระจาย
ของโรคมาลาเรียทางดานตะวันตกของประเทศไทย ลูกน้ําของยุงกนปลองเก็บไดจาก 37 แหลงในเขต 5 อําเภอ
ของจังหวัดกาญจนบุรี คือ สังขละบุรี ทองผาภูมิ ศรีสวัสดิ์ เมือง และไทรโยค จากผลการศึกษาพบวา มีการกระจายตัว
ของยุง Anopheles minimus สายพันธุ สปชีส A ในทุกเขตอําเภอที่ทําการสํารวจ สวนสายพันธุ สปชีส C พบเฉพาะ
ในบริเวณ 30-40 กิโลเมตร ทางตอนเหนือในเขตอําเภอไทรโยค และทางตอนใตในเขตอําเภอศรีสวัสดิ์
Geographical Distribution of Anopheles minimus
Species A and C in Western Thailand
P. Rongnoparut1, 3, A. Kengluecha2, S. Boonsuepsakul1, R. Sithiprasasna2, and V. Baimai3
Department of Biochemistry, Faculty of Science, Mahidol University, 2Department of Entomology, Armed
Forces Research Institute of Medical Sciences, 3Center for Vectors and Vector-borne Diseases, Faculty of
Sciences, Mahidol University

1

Elucidating vector distributions based on accurate species identification is important for understanding
the nature of species complexes. Anopheles minimus is a major malaria vector in Thailand. It is
difficult to distinguish An. minimus from others in its species complex and from closely related groups
by solely using morphology. Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism
(PCR-RFLP) and multiplex PCR techniques developed for species identification were applied in this
study in order to compare with morphological identification. These methods were used to determine
the distribution of An. minimus species A and C. An investigation of the breeding habitats was
conducted in malarial areas of western Thailand. Anopheles larvae were collected from 37 bodies of
water among five districts (Sangklaburi, Thongphaphum, Sisawat, Muang and Saiyok) of
Kanchanaburi province. From the results of this study, An. minimus species A was found in all
districts of survey whereas species C is confined to a strip of 30-40 kilometers in length in northern
Saiyok and southern Sisawat.
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การสราง Microsatellite DNA Marker สําหรับยุงกนปลอง Anopheles minimus
ซึ่งเปน พาหะสําคัญที่นําเชื้อมาลาเรียในประเทศไทย
พรพิมล รงคนพรัตน1, อัมพรพรรณ เกงลือชา2, โสมฤทัย บุญสืบสกุล1, รัตนา สิทธิประศาสน2 และ วิสุทธิ์ ใบไม3
1
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 10400, 2แผนกกีฏวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร
กรุงเทพฯ 10400, 3ศูนยวิจยั เพื่อความเปนเลิศพาหะและโรคทีน่ ําโดยพาหะ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 10400

ยุงกนปลอง Anopheles minimus เปนพาหะหลักนําเชื้อมาลาเรียในประเทศไทย ประกอบดวย 2 สายพันธุ
คือ สายพันธุ สปชีส A และ C สปชีส A พบอยูทั่วไปในประเทศ ขณะที่สปชีส C พบเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรี ความรู
ในดานโครงสรางทางพันธุกรรมบนรูปแบบการกระจายของยีน จะเปนประโยชนเพื่อบอกถึงการแพรของเชื้อมาเลเรีย
และในแผนการควบคุมพาหะ microsatellite DNA marker ไดถูกสรางขึ้น เพื่อหาขอบเขตการไหลเวียนของยีนในกลุม
ประชากรของยุงกนปลอง Anopheles dirus และ Anopheles maculatus แลว อยางไรก็ตาม ยังไมมีขอมูลลําดับเบส
microsatellite ที่ใชสําหรับยุงกนปลอง An. minimus ในการสราง microsatellite ดีเอ็นเอจีโนมของยุงถูกนํามาตัดดวย
เอ็นไซมตัดจําเพาะ MboI และใชวิธีการวิเคราะห Southern blot ตรวจจับดวยสาย ดีเอ็นเอสังเคราะห (AC)14, (AG)14,
(AT)14 และ (CG)14 เพื่อประเมินความอดุมสมบูรณของลําดับเบส microsatellite ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา ปริมาณ
ลําดับเบส AC และ AG มีอยูมากในจีโนมของยุงชนิดนี้ หองสมุดดีเอ็นเอจีโนม สวนหนึ่งของยุงกนปลอง An. minimus
ไดถูกสรางขึ้น และโคลนที่ไดซึ่งสามารถจับกับตัวติดตาม (AC)14 หรือ (AG)14 ไดถูกนําไปหาลําดับเบส โคลนสวนใหญมี
ตัวสอดแทรกขนาด 200 – 1,200 คูเบสจากจํานวนโคลนที่ใหผลบวกพบวา มีการกระจายตัวของ microsatellite ชนิด
dinucleotide (AC)n อยูอยางโดดเดนภายในจีโนมของยุงกนปลอง An. minimus เมื่อเปรียบเทียบกับ (AG)n
Development of Microsatellite DNA markers
in ANOPHELES MINIMUS, a major Malaria Vector in Thailand
P. Rongnoparut1, 3, A. Kengluecha2, S. Boonsuepsakul1, R. Sithiprasasna2 and V. Baimai3
Department of Biochemistry, Faculty of Science, Mahidol University Bangkok 10400, 2Department of
Entomology, Armed Forces Research Institute of Medical Sciences Bangkok 10400, 3Center for Vectors and
Vector-borne Diseases, Faculty of Sciences, Mahidol University
1

Anopheles minimus is a major malaria vector in Thailand. Two species, A and C, are recognized
within An. minimus s.l. Species A is found throughout the country, while species C is confined to
Kanchanaburi Province according to chromosome karyotyping. Knowledge of the genetic structure of
this mosquito will benefit malaria vector control strategies. Microsatellite DNA markers were
developed to determine the extent of gene flow among populations of Anopheles dirus and Anopheles
maculatus in Thailand. However, there are no microsatellite sequences available for An. minimus. To
develop microsatellite markers, An. minimus restriction-digested genomic DNA was probed with
(AC)14, (AG)14, (AT)14 and (CG)14 to preliminarily assess the abundance of microsatellite sequences
using Southern blot analysis. The results showed relatively high abundances of (AC)n and (AG)n
sequences in the An. minimus genome. A partial genomic DNA library of An. minimus was generated
and the recombinant clones hybridized separately to (AC) 14 and (AG) 14 probes were obtained and
sequenced. Most clones contained inserts with sizes ranging from 200-1,200 bps. From the amount of
positive clones that were determined, (AC)n dinucleotide microsatellite DNA was found
predominantly distributed in the genome of An. minimus, compared to (AG)n sequences.
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ความหลากหลายทางชีวภาพของยุคคารบอนิเฟอรัสและเพอรเมียน
ในพื้นที่ภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย: พืชและสัตวทะเล
จงพันธ จงลักษมณี1, พอล เจ โกรดิ2 และอานิสงส จิตนารินทร2
1
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สํานักวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000, 2สาขาวิชาชีววิทยา สํานักวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี 111
ถ.มหาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

นักวิจัยในโครงการรวมมือระหวาง TRF กับ CNRS ไดทําการสํารวจภาคสนามทางบรรพชีวินวิทยาในพื้นที่
ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของยุคคารบอนิเฟอรัส
และเพอรเมียน โดยไดทําการสํารวจหินตะกอนคลาสติก (หินดินดานและหินทราย) และหินคารบอเนต (หินปูน)
ที่มีอายุคารบอนิเฟอรัสตอนตนถึงเพอรเมียนตอนกลางไปแลวกวา 50 จุดสํารวจ โดยทั่วไปหินปูนยุคเพอรเมียน
อุดมไปดวยซากดึกดําบรรพของสิ่งมีชีวิตไรกระดูกสันหลังที่เคยอาศัยอยูในทะเลตื้น อาทิ ปะการัง (Ipciphyllum sp.)
แบรคิโอพอด (หอยตะเกียง) แอมโมนอยด ไทรโลไบต แกสโตรพอด (หอยเจดีย Bellerophon sp.) ไครนอยด (พลับพลึง
ทะเล) ไบรโอซัว หอยสองฝา (Alatoconcha sp.) และฟอแรมมินิเฟอรา (Metadoliolina sp., Verbeekina sp.) หินปูน
เหลานี้เมื่อนําไปละลายจะพบซากฟอสซิลออสตราคอดและฟอแรมขนาดเล็ก หินดินดานยุคเพอรเมียนในพื้นที่จังหวัด
เลย พบวามีซากฟอสซิลแอมโมนอยด (Agathiceras sp.) ซึ่งจัดเปนฟอสซิลหายาก ยิ่งไปกวานั้นยังพบฟอสซิลไมใน
พื้นที่บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ และจําแนกใหเปน Eristophyton
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Palaeontological field works in central and northeastern Thailand were carried out by the TRF and
CNRS researchers to study the biodiversity of the Carboniferous-Permian Periods. More than fifty
localities of clastic (shale and sandstone) and carbonate (limestone) sediments ranging from Early
Carboniferous to Middle Permian ages were studied. The Permian limestones (Saraburi Group) are
generally very fossiliferous containing abundant shallow marine invertebrates, e.g., corals
(Ipciphyllum sp.), brachiopods, ammonoids, trilobite, gastropods (Bellerophon sp.), crinoids,
bryozoans, bivalves (Alatoconcha sp.), and foraminifera (Metadoliolina sp., Verbeekina sp.). When
the rocks are extracted, fossil ostracodes and small forams can be recovered. The Permian shales from
Loei area contain ammonoids (Agathiceras sp.) which have been considered as rare fossils. Moreover,
fossil woods were discovered from the Bung Sam Phan area, Phetchabun Province, and identified as
Eristophyton.
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วิวัฒนาการรวมของแบคทีเรีย Wolbachia และผลกระทบดอสัตวใหอาศัย
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Wolbachia เปนเเบคทีเรียในกลุม α-proteobacteria ที่พบอาศัยรวมกับแมลงและสัตวในกลุมกุงและหนอนพยาธิ
แบคทีเรียชนิดนี้มีอิทธิพลกับระบบสืบพันธุของสิ่งมีชีวิตที่มันอาศัยรวมอยูดวย โดยทําใหเกิดปรากฏการณในรูปแบบ
ตาง ๆ กัน เชน การเขากันไมไดของไซโตปลาสซึมในแมลงใหอาศัย (cytoplasmic incompatibility) และปรากฏการณ
แปลงเพศจากเพศผูเปนเพศเมียของสัตวในกลุมครัสเตเชียน (ferminization) ในโครงการนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษา
การติดเชื้อแบคทีเรีย Wolbachia ในสัตวกลุมครัสเตเชียนชนิด ตาง ๆ รวมทั้งสัตวในกลุมอื่น ๆ ที่อาศัยอยูรวมกัน ความ
หลากหลายของสายพันธุและการแพรกระจายของ
Wolbachia
รวมไปถึงการศึกษาผลกระทบของการติดเชื้อ
Wolbachia ที่มีตอสัตวใหอาศัยของมัน ผลจากการศึกษานี้ไดรายงานการคนพบ Wolbachia เปนครั้งแรกในสัตว
ใหอาศัยกลุมครัสเตเชียนน้ําจืดในเขตรอน จากการวิเคราะหทางดานการวิวฒนาการโดยใชลําดับดีเอ็นเอของยีน wsp
และ groE แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสายพันธุของแบคทีเรีย และการถายโอนแบคทีเรียระหวางสัตว
ใหอาศัยตางชนิดกัน
ผลการถายโอนแบคทีเรียระหวางไรน้ําตางชนิดกันแสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติการแปลงเพศ
ของแบคทีเรียชนิดนี้ ผลการศึกษานี้ชวยอธิบายการวิวัฒนาการรวมของแบคทีเรีย Wolbachia และสัตวใหอาศัยที่อาศัย
อยูรวมกัน
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The α-proteobacteria Wolbachia have recently been recognized to infect and live as an endosymbiont
in high proportion of insects, crustaceans, and nematodes. These bacteria interfere the reproductive
system of their hosts, resulting in the expression of various abnormal reproductive effects, such as
cytoplasmic incompatibility in many insects and feminization of genetic males in crustaceans. In this
project, we study Wolbachia infection in crustaceans including other associated arthropod species. Our
studies include the diversity and distribution of Wolbachia as well as the reproductive effects on their
hosts. Our results represent, for the first time, the prevalence of Wolbachia infection in freshwater
crustaceans collected from tropical habitats. Further studies on the phylogenetic analysis of the wsp
and groE sequences reveal the relationship among Wolbachia strains infecting these tropical hosts as
well as the possible horizontal transfer among the host species. Successful transfer of Wolbachia
among copepod hosts reveals the feminizing effect of these bacteria. Results of this study help
explaining the coevolution of Wolbachia bacteria and their arthropod hosts.
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