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สารจากประธานคณะกรรมการนโยบาย

เทศาภิวัฒน์
(ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ ประเวศ วะสี)
ประธานคณะกรรมการนโยบายโครงการ BRT
9 กันยายน 2553

แผนงาน BRT ได้ ส ร้ า งนั ก วิ จั ย และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ ความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยไว้มาก ซึ่งเป็นเรื่องที่มี
ประโยชน์อย่างยิ่งในหลายด้าน ด้านหนึ่งคือการกระตุ้นให้เกิด
จิตสำนึกว่าความหลากหลายทางชีวภาพเป็นสมบัติที่จะต้อง
รักษา เพิม่ พูน และใช้ประโยชน์อย่างเป็นธรรม
ความเป็นธรรมในทุกๆ ด้านจำเป็นต่อการอยู่ร่วมกันด้วยศานติ
เพราะจะช่วยให้ธำรงบูรณภาพของประเทศไว้ได้ หากขาดความ
เป็นธรรมแล้วผู้คนจะไม่รักกัน และไม่รักชาติ เกิดความขัดแย้ง
และความรุ น แรง ทำให้ ช าติ อ่ อ นแอ และไม่ ส ามารถธำรง
บูรณภาพของประเทศไว้ได้ ประเทศไทยขาดความเป็นธรรมใน
ทุกด้าน จึงวิกฤต
การรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลาง ทำให้ฐานของประเทศคือ
ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น อ่ อ นแอ โครงสร้ า งอะไรที่ ฐ านอ่ อ นแอก็ จ ะ

พังทลายแตกกระจายได้ง่าย ความหลากหลายทางชีวภาพนั้น
อยู่ในพื้นที่ เมื่อกำลังการจัดการในพื้นที่อ่อนแอ และอำนาจที่
รวมศูนย์ไว้ในส่วนกลางก็ไม่มสี มรรถนะพอทีจ่ ะจัดการในพืน้ ทีไ่ ด้
อย่างถูกต้องเป็นธรรม ประเทศก็ไม่มนั่ คงและยัง่ ยืน
การปฏิ รู ป ประเทศไทยที่ ส ำคั ญ อย่ า งหนึ่ ง คื อ สร้ า งฐานของ
ประเทศให้แข็งแกร่ง นัน่ คือชุมชนท้องถิน่ เข้มแข็งทีจ่ ะธำรงรักษา
บูรณภาพของพื้นที่ให้มั่นคงยั่งยืน ฉะนั้นการพัฒนาต้องเอา
พืน้ ทีห่ รือ เทศะ เป็นตัวตัง้ ไม่ใช่เอากรมเป็นตัวตัง้ เทศาภิวฒ
ั น์
จึ ง เป็ น เรื่ อ งใหญ่ ที่ สุ ด ของเราร่ ว มกั น เทศาภิ วั ฒ น์ จ ะทำให้
สามารถรักษาและเพิ่มพูนความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
นักวิชาการทั้งหลาย นอกเหนือไปจากวิจัยสร้างความรู้เฉพาะ
เรื่ อ งเฉพาะประเด็ น แล้ ว ควรจะร่ ว มมื อ ในกระบวนการ
เทศาภิวฒ
ั น์ เพือ่ ให้พนื้ ทีม่ กี ารพัฒนาอย่างบูรณาการและยัง่ ยืน
ซึง่ รวมถึงความยัง่ ยืนของความหลากหลายทางชีวภาพด้วย
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สารจากผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

(ศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์)
ผูอ้ ำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั

ในปี พ.ศ. 2553 นี้ องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็น
ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เช่นเดียวกับทีป่ ระเทศ
ไทยได้ประกาศเป็นปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย เพื่ อ กระตุ้ น ให้ ป ระชากรทุ ก กลุ่ ม สาขาอาชี พ
ตระหนักในคุณค่าความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ  
และให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ ยืน
การดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ไทยทีผ่ า่ นมา เป็นทีน่ า่ ยินดีที่ โครงการ BRT ได้ผลิตผลงานสร้าง
องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพมาอย่างต่อเนื่อง
จนปีนี้นับเป็นปีที่ 15 ซึ่งการดำเนินการในปีนี้ยังคงสร้างผลงาน
ทีเ่ ป็นรูปธรรมมากมาย ได้แก่ การใช้ขอ้ มูลความรูใ้ นการกำหนด
พื้นที่อนุรักษ์หอยหลอด การอนุรักษ์แนวหญ้าทะเลในเขตทะเล
ขนอมและหมู่ เ กาะทะเลใต้ ด้ ว ยความร่ ว มมื อ กั บ ชุ ม ชน การ
พัฒนาจุดเรียนรู้เส้นทางศึกษาธรรมชาติพุหนองปลิง และการ
ผลิตสื่อสร้างสรรค์เชิงวิชาการ เป็นต้น อีกทั้งได้จัดกิจกรรมที่
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เป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสปีสากลแห่งความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อาทิเช่น การจัดนิทรรศการ “สาหร่ายทะเลลดโลกร้อน
และทรัพยากรชีวภาพทางทะเลขนอม-หมูเ่ กาะทะเลใต้”
ในระยะต่อไปงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพน่าจะ
มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด การสร้ า งและใช้ ข้ อ มู ล ความรู้ เ พื่ อ การจั ด การ
ทรัพยากรชีวภาพให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีการกระจายประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ส่งเสริม
การอนุรักษ์ฟื้นฟู โดยชุมชนท้องถิ่นและชุมชนในสังคมเมืองมี
ส่วนร่วมเพือ่ มุง่ สูค่ วามยัง่ ยืน
สกว. ขอขอบคุณผู้บริหารโครงการ BRT และนักวิจัยทุกท่าน
ต่อผลสำเร็จของโครงการที่ผ่านมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการ
สนับสนุนงานศึกษาวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ต่อเนื่องและมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จะเป็นส่วน
หนึง่ ทีน่ ำพาประเทศสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืนได้

สารจากผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

(ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร)
ผูอ้ ำนวยการศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ

ปี พ.ศ. 2553 เป็นปีทมี่ คี วามสำคัญยิง่ สำหรับวงการความหลาก
หลายทางชีวภาพของไทย เนือ่ งจากเป็นปีสากลแห่งความหลาก
หลายทางชีวภาพ และเป็นปีที่ 15 ของโครงการ BRT นับตัง้ แต่
เริม่ ก่อตัง้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2539 โครงการ BRT ได้สร้างรากฐานงาน
วิ จั ย ความหลากหลายทางชี ว ภาพของประเทศไทยให้ เจริ ญ
รุ ด หน้ า แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ค่ า ของความหลากหลายของ
ทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย อันเป็นฐานสำคัญของการ
พัฒนาประเทศไทย ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
ขณะเดี ย วกั น องค์ ค วามรู้ พื้ น ฐานด้ า นความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ยังเป็นฐานข้อมูลสำหรับการอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ ยืน
การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรชีวภาพที่ผ่านมามีความ
ก้าวหน้าอย่างดียิ่ง นักวิจัยจากหลายสถาบันและจากไบโอเทค
ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยในโครงการ BRT ไปวิจัย
ต่อยอดขยายผลในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ อาทิ การศึกษาสาร
ออกฤทธิ์ ท างชี ว ภาพหลายชนิ ด จากจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ มี ก ารศึ ก ษา

อนุกรมวิธานและความหลากหลายไว้ นักวิจัยได้พบสารใหม่ที่มี
ศักยภาพทางการแพทย์หรือการเกษตรจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม งานวิจยั เพือ่ การจัดการทรัพยากรชีวภาพ รวมไป
ถึงการศึกษาบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศจากปัจจัยต่างๆ ยังเป็นอีก
แขนงหนึง่ ของงานวิจยั ด้านความหลากหลายทางชีวภาพทีส่ ำคัญ
ไม่ ยิ่ ง หย่ อ นไปกว่ า กั น ซึ่ ง ไบโอเทคพร้ อ มที่ จ ะผลั ก ดั น และ
สนับสนุนให้โครงการ BRT ดำเนินงานวิจยั ในแขนงนีเ้ พิม่ ขึน้
การก้ า วย่ า งมาถึ ง ปี ที่ 15 ของโครงการ BRT ต้ อ งใช้ ค วาม
อุตสาหะและความพยายามเป็นอย่างยิ่ง ไบโอเทคจึงขอแสดง
ความชื่นชม และขอเป็นกำลังใจให้โครงการ BRT รวมทั้งคณะ
นักวิจัยทุกท่านให้เดินหน้าขับเคลื่อนงานวิจัยด้านความหลาก
หลายทางชี ว ภาพในประเทศไทยอย่ า งแข็ ง ขั น ต่ อ ไป เพื่ อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ และการธำรง
รักษาทรัพยากรชีวภาพของไทยให้คงอยูด่ ว้ ยความยัง่ ยืน
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บทสรุปผู้บริหาร

ผลงานวิจัยจากโครงการ BRT ที่
ผ่านมาเผยให้เห็นถึงความสำคัญ
ของการวิจัยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอด
ใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ

(ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.วิสทุ ธิ์ ใบไม้)
ผูอ้ ำนวยการโครงการ BRT

โครงการ BRT ได้ดำเนินงานมาครบ 15 ปี ในปี พ.ศ. 2553  ตลอด
ระยะเวลาทีผ่ า่ นมา โครงการ BRT ได้สรรค์สร้างให้เกิดงานวิจยั และ
วิทยานิพนธ์ทมี่ คี ณ
ุ ค่าทางวิชาการและส่งเสริมให้เกิดนักวิจยั ด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพรุน่ ใหม่ได้เป็นจำนวนมาก รวมถึงการ
สร้ า งเครื อ ข่ า ยนั ก วิ จั ย สาขาต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งเข้ ม แข็ ง ตลอดปี 

พ.ศ. 2553 โครงการ BRT ใช้งบประมาณทัง้ หมด 12.4 ล้านบาท
โดยแบ่งเป็นการสนับสนุนโครงการวิจยั 14 เรือ่ ง (5.4 ล้านบาท),
โครงการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก 18
เรื่อง (2.7 ล้านบาท) โครงการประชุมและฝึกอบรมระยะสั้น 

12 โครงการ (1.1 ล้านบาท) และโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และบริหารจัดการข้อมูล 18 โครงการ (3.2 ล้านบาท) และมีผลงาน
วิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 50 เรือ่ งและทีอ่ ยูร่ ะหว่าง
การตีพมิ พ์ 3 เรือ่ ง ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
รวม 22 คน มีการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก 20 ชนิด 

สกุลใหม่ของโลก 4 สกุล วงศ์ใหม่ของโลก 1 วงศ์ และจัดพิมพ์
หนังสือทางวิชาการ 8 เรือ่ ง
ผลงานวิจยั ในโครงการ BRT ทีผ่ า่ นมา 1 ปี เผยให้เห็นถึงความ
สำคัญของการวิจยั พืน้ ฐานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึง่
สามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ดา้ นต่างๆ ดังนี้

ด้านสิง่ แวดล้อม โครงการ BRT ได้สนับสนุนให้มกี ารศึกษาวิจยั

เพือ่ นำทรัพยากรชีวภาพมาใช้ในการแก้ปญ
ั หาสิง่ แวดล้อม เช่น ใน
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ด้านพลังงานสะอาดโดยได้มกี ารศึกษาปัจจัยทางกายภาพทีส่ ง่ ผลต่อ
การเจริญเติบโตของสาหร่ายผลิตน้ำมันและการเพิม่ ผลผลิตสบูด่ ำ
โดยใช้แมลงผสมเกสร, การลดภาวะโลกร้อนโดยการค้นพบว่า
สาหร่ายใบมะกรูดมีความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
ในน้ำได้ 2,400 ตันต่อเฮคแตร์ตอ่ ปี

ด้านสาธารณสุขและการแพทย์ พบว่าทรัพยากรชีวภาพหลาย

ชนิดในประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่
สามารถพัฒนาต่อไปเป็นยารักษาโรคได้ โดยเฉพาะโรคมะเร็งและ
โรคทีม่ อี ตั ราผูป้ ว่ ยดือ้ ยาสูงอย่างเช่นวัณโรค การศึกษาวิจยั เพือ่ แยก
และหาองค์ประกอบทางเคมีและศึกษาฤทธิท์ างชีวภาพของพืชและ
จุลนิ ทรียร์ วมถึงสิง่ มีชวี ติ ในทะเลอย่างเป็นระบบช่วยให้ได้ขอ้ มูลของ
สารออกฤทธิแ์ ละนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง เช่น การหาสาร
Camptothecin จากพืชสกุล Ophiorrhiza ซึง่ ในประเทศไทยมีความ
หลากหลายถึง 44 ชนิด, การเพาะเลีย้ งเพรียงหัวหอม Ecteinascidia
thurstoni   เพือ่ ผลิตสาร Ecteinascidin ซึง่ เป็นสารต้านมะเร็งทีไ่ ด้รบั
การยอมรับในระดับโลก

ด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ มีชวี ติ หายากและใกล้สญ
ู พันธุ์ ได้มกี าร

ศึกษาเพื่อให้ทราบข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการ
อนุรกั ษ์ อาทิ การศึกษาข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
ค้างคาวหน้ายักษ์จมูกปุม่ การแยกชนิดของค้างคาวโดยใช้ความถี่
คลืน่ เสียงเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทางอนุกรมวิธานของกลุม่ ค้างคาวมงกุฎ

นอกจากนีย้ งั ได้ทำการสำรวจจำนวนประชากรของเต่าปูลู ซึง่ แม้วา่
จะมีแหล่งที่สามารถพบเต่าปูลูเพิ่มอีกหนึ่งแห่ง แต่เต่าปูลูยังมี
สถานภาพทีน่ า่ เป็นห่วงเนือ่ งจากพืน้ ทีอ่ าศัยลดน้อยลงในขณะทีม่ ี
การล่ามากขึน้ การใช้ขอ้ มูลทางดีเอ็นเอในการหาคูล่ กู ช้างกับแม่ชา้ ง
เพือ่ ป้องกันการนำลูกช้างป่ามาสวมทะเบียนเป็นช้างเลีย้ งซึง่ วิธกี าร
ดังกล่าวสามารถนำมาใช้กบั สัตว์ปา่ หายากทีม่ กี ารอนุญาตให้ทำการ
เพาะเลีย้ งได้เพือ่ ป้องกันการจับสัตว์ปา่ ออกมาสูต่ ลาดการค้าขาย
สัตว์หายาก

ด้านการจัดการทรัพยากรชีวภาพท้องถิน่ โครงการ BRT ได้

สนับสนุนให้มกี ารวิจยั เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลพืน้ ฐานด้านชีววิทยาเพือ่ นำ
มาใช้เป็นเครือ่ งมือสำหรับการจัดการทรัพยากรชีวภาพได้อย่างเป็น
ระบบ เช่น การพัฒนาแบบจำลองเพือ่ อธิบายสถานภาพประชากร
หอยหลอดและปัจจัยทางกายภาพเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของหอย
หลอดเพือ่ สร้างความเข้าใจร่วมกับกลุม่ อนุรกั ษ์ในชุมชนจนนำไปสู่
การวางแผนการอนุรกั ษ์โดยการสงวนพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์หอยหลอด และ
สามารถดำเนินการจนสำเร็จเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม อีกทัง้ มีการ
ศึกษาข้อมูลทางชีววิทยาพืน้ ฐานของทรัพยากรชีวภาพในท้องถิน่ ที่
คาดว่าน่าจะมีประชากรลดลงในอนาคต เพือ่ เตรียมความพร้อม
สำหรับการจัดการในกรณีทมี่ แี นวโน้มจำนวนประชากรลดลงจริง
นอกจากนี้ โครงการ BRT ยังได้ดำเนินการศึกษาวิจยั ทรัพยากร
ชีวภาพในพื้นที่ขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ในระยะที่ 2 โดยการ
สนับสนุนของบริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยเน้นการศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพบนบกและการจัดการทางเศรษฐกิจและ
สังคมของชาวขนอมเพือ่ ให้ชมุ ชนสามารถหาอยูห่ ากินกับทรัพยากร
ชีวภาพได้อย่างยัง่ ยืน

ด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศ โดยอาศัยฐานความรู้จากงานวิจัย

ชีววิทยาพืน้ ฐานในการหาแนวทางการฟืน้ ฟูระบบนิเวศทีม่ กี ารใช้
ประโยชน์สงู และอาจนำมาซึง่ ความเสือ่ มโทรมในอนาคต อาทิ การ
ปลูกหญ้าทะเลในบริเวณทีห่ ญ้าทะเลเสือ่ มโทรมจากเดิมทีใ่ ช้วธิ กี าร
ย้ายปลูกมาเป็นการนำข้อมูลวิจัยมาใช้เลือกชนิดและความหนา
แน่นในการปลูกทีเ่ หมาะสม ด้านการฟืน้ ฟูแนวปะการังโดยใช้ขอ้ มูล
ทั้งด้านชีวภาพโดยการเพิ่มอัตราการรอดและเจริญเติบโตของ
ปะการัง และด้านกายภาพ สหการศึกษากระแสน้ำเพือ่ การอนุรกั ษ์
พืน้ ทีป่ ล่อยตัวอ่อนปะการัง นอกจากนีย้ งั มีการศึกษารูปแบบต่างๆ
สำหรับการฟืน้ ฟูปา่ ให้เหมาะสมกับแต่ละพืน้ ที่ เช่น การปักชำไม้ปา่
หายาก การปลูกป่าโดยวิธกี ารหยอดเมล็ด และการฟืน้ ฟูปา่ โดยการ
อนุรกั ษ์ไม้เบิกนำ

ด้านการสำรวจ สืบเสาะ และการค้นพบสิง่ มีชวี ติ ชนิดใหม่

ยังคงเป็นเสน่หส์ ำหรับการวิจยั พืน้ ฐานด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศไทย เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซึง่ ยังคงมีสงิ่ มีชวี ติ อีกจำนวนมากมายหลาย
ชนิดทีก่ ำลังรอการสำรวจ สืบเสาะ และค้นพบ อาทิ การสำรวจ
พรรณไม้ในประเทศไทย การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ของสัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังทีย่ งั ไม่คอ่ ยมีผทู้ ำการศึกษามากนัก รวม
ไปถึงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ใน
ระบบนิเวศต่างๆ เพือ่ เป็นฐานข้อมูลสิง่ มีชวี ติ ทีจ่ ะสามารถนำไป
ต่อยอดการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

ด้ า นนโยบายการจั ด การวิ จั ย มีการศึกษาการเข้าถึงและ

แบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพในองค์กรวิจยั และ
พัฒนาในประเทศไทยเพือ่ ให้นกั วิจยั สามารถทำงานวิจยั ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้นกั วิจยั สามารถรูร้ ะเบียบ นโยบาย และปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้
ทรัพยากรชีวภาพของทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการป้องกันผลเสียทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับนักวิจยั หรือต่อองค์กรจาก
การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์

ด้านการคืนความรูส้ สู่ งั คม โครงการ BRT ได้มโี อกาสร่วมฉลอง

“ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ” โดยการนำผลงานวิจยั ที่
ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ BRT ไปเผยแพร่ในนิทรรศการ
ต่างๆ อาทิ การจัดนิทรรศการเปิดโลกสิ่งมีชีวิตเนื่องในสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยประจำปี 2553 ณ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
เพือ่ การศึกษารังสิต ทำให้เด็กนักเรียนและเยาวชนกว่าหนึง่ หมืน่ คน
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพที่มีคุณค่าของประเทศไทย
นอกจากนีย้ งั ได้มคี วามร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ ๆ ในการเผยแพร่
ข้อมูลวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพไปสูป่ ระชาชนใน
กลุม่ ต่างๆ อาทิ ศูนย์สอื่ สารวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และ
บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน)
โครงการ BRT ขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) และศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ (ศช.)
ทีใ่ ห้การสนับสนุนด้านงบประมาณและให้กำลังใจแก่ผบู้ ริหารและ
เจ้าหน้าทีโ่ ครงการ BRT ด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณ บริษทั
ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษทั โททาล อีแอนด์พี ประเทศไทย และ
มูลนิธโิ ททาล ประเทศฝรัง่ เศส ทีใ่ ห้การสนับสนุนงานวิจยั ด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย จนผลิตดอกออกผลมาถึง
ทุกวันนี้
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หน่วยงานสนับสนุนโครงการ BRT

➲ ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพ

แห่งชาติ (ไบโอเทค)

จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 20 กั น ยายน พ.ศ. 2526 ตามมติ ค ณะ
รัฐ มนตรี ดำเนินการภายใต้ระบบราชการในสังกัดกระทรวง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เพื่ อ สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย ในสาขา
เทคโนโลยีชีวภาพแก่หน่วยงานวิจัยต่างๆ ในภาครัฐ ซึ่งจะเน้น
การพั ฒ นาความสามารถพื้ น ฐานทางพั น ธุ วิ ศ วกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2534 ได้ถูกรวมเข้าไปอยู่
ภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) และเปลี่ยนวิธีการบริหารจากระบบราชการ
เป็นระบบงานทีม่ คี วามเป็นอิสระ
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➲ สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจยั (สกว.)
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.
2535 อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วย
งานของรัฐที่ไม่ใช้ระเบียบราชการในการบริหารเพื่อให้เกิดความ
คล่องตัว และมีระบบกองทุนที่มีประสิทธิภาพโดยที่ไม่ต้องทำ
วิจัยเอง วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งคือเพื่อส่งเสริมนักวิจัย กลุ่ม
วิจยั และชุมชนวิจยั ในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ของประเทศทีม่ ศี กั ยภาพ ให้
สามารถสร้างปัญญาและผลิตผลงานที่มีคุณภาพ เพื่อให้การ
พัฒนาประเทศเป็นไปอย่างยัง่ ยืน

➲ มูลนิธิโททาล
มูลนิธโิ ททาล สาธารณรัฐฝรัง่ เศส จัดตัง้ ขึน้ ในปี ค.ศ. 1992 โดย
มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมของโลกควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมของบริษัทใน
เครือโททาล การดำเนินการของมูลนิธิเริ่มต้นจากความสนใจใน
เรื่ อ งการรั ก ษาระบบนิ เวศวิ ท ยาและความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืช ต่อมาในปี ค.ศ. 1997 ได้มุ่งความสนใจไปยัง
ระบบนิเวศวิทยาในทะเลและชายฝั่ง จนกระทั่งปี ค.ศ. 2003
มูลนิธิได้มุ่งสนับสนุนการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพใน
ทะเล โดยเฉพาะประเด็น ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (invasive species)
พื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ชุ่มน้ำ และการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ทางทะเลที่
ถูกทำลาย

➲ กลุ่ม ปตท.

➲ บริษัทโททาล

กลุม่ ปตท. หมายถึง บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และ
บริษทั ที่ ปตท. ร่วมลงทุนทัง้ หมด ในธุรกิจปิโตรเลียม และธุรกิจ
พลังงานที่เกี่ยวเนื่อง ตั้งแต่ต้นทางที่ธุรกิจสำรวจและผลิตก๊าซ
ธรรมชาติ ต่อเนือ่ งไปถึงธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่
อย่างครบวงจร ด้วยกลยุทธ์การบริหารงานเป็นกลุ่มบริษัทเชื่อม
โยงกันทั้งธุรกิจนี้ ส่งผลให้กลุ่ม ปตท. มีวิสัยทัศน์ชัดเจนในการ
สร้ า งมู ล ค่ า ทางธุ ร กิ จ ในระยะยาว มี พ ลั ง ร่ ว มในการสร้ า ง
ประโยชน์และการดำเนินงาน ทำให้ศักยภาพของกลุ่มมีความ
แข็ ง แกร่ ง เพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น รวมทั้ ง สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศได้อย่างคุม้ ค่าและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทโททาล เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของสามบริษัทน้ำมัน
ขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัทโททาล ของฝรั่งเศส บริษัทเปโตรฟินา
(PetroFina) ของเบลเยี่ ย ม และบริ ษั ท แอฟ อกิ แ ตน            
(Elf Aquitaine) ของฝรั่งเศส ปัจจุบันบริษัทโททาลเป็นผู้ผลิต
น้ำมันและก๊าซธรรมชาติทใี่ หญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก ธุรกิจของ
บริษัทครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจ การผลิต โรงกลั่น ปิโตรเคมี
การตลาดและการขนส่งน้ำมัน ดำเนินธุรกิจในประเทศต่างๆ
มากกว่า 130 ประเทศ นอกจากนีบ้ ริษทั โททาลยังให้ความสนใจ
และมีสว่ นร่วมในการช่วยอนุรกั ษ์พลังงานสำหรับอนาคตโดยการ
พัฒนาพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์
และเชือ้ เพลิงทางเลือกอืน่ ๆ
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งานวิจัยเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม

งานวิจัย
เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาประเทศในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ และสารเคมีปนเปื้อน ที่ตกค้างอยู่ใน
สิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหารอยด่างของสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและไม่ส่งผลกระทบต่อหลายชีวิตบนโลก คือ การ
แก้ปัญหาโดยชีววิธี หรือการใช้สิ่งมีชีวิตเยียวยาสิ่งแวดล้อม โครงการ BRT ได้สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยการ
ใช้ทรัพยากรชีวภาพในการแก้ปัญหาเยียวยาสิ่งแวดล้อมหลากหลายสาขา ทั้งในด้านพลังงานสะอาด การลด
ภาวะโลกร้อน การปรับปรุงคุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ และคุณภาพดิน เป็นต้น

งานวิจัยเพื่อส่งเสริมการสร้าง
พลังงานสะอาด

การเกิดภาวะโลกร้อนมีปัจจัยหลักมาจากการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกโดยเฉพาะจากการเผาไหม้พลังงานฟอสซิล อันประกอบ
ด้วยถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ แนวทางการใช้พลังงาน
สะอาดเพือ่ ทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิลจึงเป็นกระแสหลักของ
โลกในช่วงไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมา ซึง่ พลังงานสะอาดทีด่ จู ะเป็นมิตรกับสิง่
แวดล้อมมากที่สุด คือ พลังงานที่ได้จากพืช ไม่ว่าจะเป็นอ้อย
ข้าวโพด มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และสบูด่ ำ เป็นต้น
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สาหร่ า ยผลิ ต น้ ำ มั น ยั ง เป็ น อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ของพลั ง งาน
สะอาด ที่มีข้อดีคือ สามารถเพาะเลี้ยงได้ทุกฤดูกาล ใช้พื้นที่ใน
การเพาะเลี้ ย งน้ อ ย และใช้ เวลาในการเพาะเลี้ ย งไม่ น านก็
สามารถเก็บเกีย่ วได้เมือ่ เทียบกับพืชอืน่ ๆ
สาหร่ายผลิตน้ำมันมีด้วยกันหลายชนิด แต่ชนิดที่มีศักยภาพใน
การผลิตน้ำมันได้ในปริมาณสูง คือ Botryococcus braunii ซึง่ มี
การผลิตและสะสมกรดไขมันและไฮโดรคาร์บอนได้สูงถึง 50 –
70 % ของน้ำหนักแห้ง สาหร่ายชนิดนีเ้ ป็นสาหร่ายสีเขียวขนาด
เล็กทีเ่ จริญได้ทงั้ ในน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม หากแต่ปญ
ั หาที่
พบจากการนำไปเพาะเลีย้ ง คือ สาหร่ายชนิดนีม้ อี ตั ราการเจริญ
ทีช่ า้ มากเมือ่ นำไปเพาะเลีย้ งในห้องปฏิบตั กิ าร

ชันโรงชนิด (Trigona pagdeni) แมลงผสมเกสร
ดอกสบูด่ ำหลัก ช่วยผสมเกสรดอกสบูด่ ำได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

สาหร่ายใบมะกรูดสะสมหินปูนไว้ตามต้นและใบ

สาหร่ายผลิตน้ำมัน (Botryococcus braunii)
กำลังปล่อยน้ำมันออกจากเซลล์

การค้นหาศักยภาพของสิ่งมีชีวิต
ช่วยลดโลกร้อน

นางสาวทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ จึ ง ได้ ศึ ก ษา การ
ติดตามตรวจสอบการเจริญของสาหร่าย Botryococcus
braunii ในธรรมชาติ เพื่อหาปัจจัยของคุณภาพน้ำที่มีผลต่อ
การเจริญในธรรมชาติได้ดีที่สุด และอาจนำไปปรับใช้กับการ
เพาะเลีย้ งต่อไปในอนาคต
ในขณะที่ พืชพลังงานทีไ่ ด้รบั ความนิยมในการปลูกในหลายพืน้ ที่
อย่าง สบู่ดำ พืชที่สามารถนำเมล็ดไปใช้ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
กลับพบว่ามีปญ
ั หาเรือ่ งผลผลิตเมล็ดสบูด่ ำ ทีใ่ ห้ผลผลิตเมล็ดไม่
มากนัก เนือ่ งจากปัญหาทางกายภาพของเกสรสบูด่ ำ ทำให้การ
ผสมเกสรและการติดเมล็ดค่อนข้างน้อย

ลักษณะดอกสบู่ดำ เป็นดอกแบบแยกเพศ เกสรตัวผู้และตัว
เมียอยูค่ นละดอก อีกทัง้ เกสรตัวผูย้ งั มีขนาดใหญ่และเหนียว ลม
ไม่สามารถพัดพาเกสรตัวผู้ไปผสมกับเกสรตัวเมียได้ แมลงจึง
เป็นตัวช่วยหลักในการเป็นพาหะผสมเกสร เป็นที่มาของการ
สนับสนุนการศึกษาแมลงผสมเกสรกลุ่มผึ้งของสบู่ดำในประเทศ
ไทย โดยมีนางสาวชามา อินซอน ภาควิชากีฏวิทยา คณะ
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ทำการศึกษาวิจัย
ซึง่ จากการเก็บข้อมูลในแปลงปลูกสบูด่ ำทัว่ ประเทศ พบแมลงทีม่ ี
ความสามารถในการเป็นพาหะผสมเกสรดอกสบู่ดำ 272 ชนิด
โดยพบชนิดทีม่ ศี กั ยภาพสูงทัง้ สิน้ 4 ชนิด ได้แก่ ผึง้ โพรง ผึง้ พันธุ์
ชันโรง และผึง้ มิม้ ซึง่ หากมีการส่งเสริมให้เกษตรกรนำแมลงไปใช้
แล้วเกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ชันโรง จะเป็นแมลงที่เหมาะ
สมทีส่ ดุ เนือ่ งจากสามารถดูแลได้งา่ ย ต้นทุนการเลีย้ งไม่สงู และ
ยั ง สามารถควบคุ ม ให้ เ กิ ด การผสมเกสรสบู่ ด ำได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ

การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อนำไปใช้ในการสังเคราะห์แสง
สร้างอาหาร เป็นกลไกหลักที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนให้กับโลก
ได้ ซึง่ ไม่เฉพาะพืช หรือต้นไม้ใหญ่ๆ เท่านัน้ ทีม่ ศี กั ยภาพในการ
ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ หากแต่สาหร่ายก็มีศักยภาพในการ
ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้เช่นเดียวกัน และสาหร่ายบางชนิด
ยังมีศักยภาพในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีกว่าต้นไม้
หลายเท่า

ทีมวิจยั สาหร่ายทะเล และหญ้าทะเล มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ นำโดย ผศ.ดร.อัญชนา ประเทพ ได้ทำการศึกษาแล้ว
พบว่า สาหร่ายใบมะกรูด (Halimeda) เป็นสาหร่ายสีเขียว
ที่ มี ศั ก ยภาพในการดู ด ซั บ คาร์ บ อนไดออกไซด์ได้ดีกว่า
ต้นไม้ประมาณ 5 เท่า โดยสามารถดึงคาร์บอนไดออกไซด์ที่
ละลายอยูใ่ นน้ำมาใช้ประมาณ 2,400 ตันต่อเฮคแตร์ตอ่ ปี และ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกดูดซับไว้จะไม่ถูกปล่อยกลับคืนสู่น้ำ
ทะเลหรื อ บรรยากาศ แต่ จ ะเปลี่ ย นสภาพไปเป็ น แคลเซี ย ม
คาร์บอเนต ซึง่ มีการสะสมไว้ประมาณ 109.5 ตันต่อเฮคแตร์ตอ่
ปี และจะสลายกลายเป็นเม็ดทรายจำนวนมากเมื่อสาหร่ายใบ
มะกรูดตาย
นอกจากนี้ นางสาวสุภัทรา พงศ์ภราดร นักศึกษาปริญญา
โท ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ได้ทำการศึกษาความหลากหลายของสาหร่าย
ใบมะกรู ด ในคาบสมุ ท รไทย พบสาหร่ า ยใบมะกรู ด ทั้ ง หมด 

8 ชนิด โดยเป็นสาหร่ายที่มีการรายงานเป็นครั้งแรกในประเทศ
ไทย จำนวน 4 ชนิด ซึ่งบริเวณเกาะสิมิสัน จังหวัดพังงา และ
อ่าวตังเข็น จังหวัดภูเก็ตพบความหลากหลายมากทีส่ ดุ และชนิด
ที่พบเด่นและมีความหนาแน่นสูง คือ Halimeda macroloba
แสดงให้เห็นว่ายังมีทรัพยากรชีวภาพที่มีคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม
อีกหลายชนิดที่ยังรอการค้นพบเช่นเดียวกับสาหร่ายใบมะกรูด
หลากหลายชนิดนี้
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งานวิจัยเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม

สาหร่ายใบมะกรูด (Halimeda sp.) สามารถดูดซับ CO2
ได้มากกว่าต้นไม้ 5 เท่า

ไบรโอซัวน้ำจืด ทีพ่ บในแหล่งน้ำ สามารถใช้ในการ
ตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ำได้

การเพิ่มข้อมูลการปรับปรุง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบชีววิธี

กิจกรรมของมนุษย์ทที่ ำให้เกิดการปนเปือ้ นในแหล่งน้ำและแหล่ง
ดินมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการทำกิจกรรมอื่นๆ ของ
มนุษย์ เช่น การทำเกษตรกรรม ทีผ่ า่ นมาการกำจัดสารปนเปือ้ น
ในสิ่งแวดล้อมนิยมใช้วิธีการทางเคมี ที่ค่อนข้างสะดวก รวดเร็ว
แต่กลับส่งผลกระทบอืน่ ๆ เช่น การตกค้างของสารเคมี ซึง่ ไม่ใช่
แนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ปัจจุบันจึงมีการหาแนวทางการ
แก้ปญ
ั หาทีย่ งั่ ยืน และเสียค่าใช้จา่ ยน้อย คือ การใช้วธิ กี ารชีววิธี
(bioremediation)
การย่อยสลายคราบน้ำมัน โดยใช้แบคทีเรียลดแรงตึงผิว เป็นวิธี
การที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการละลายและทำให้จุลินทรีย์ใน
ธรรมชาติ หรือ จุลนิ ทรียป์ ระจำถิน่ ย่อยสลายได้ดขี นึ้ โดยสารลด
แรงตึ ง ผิ ว ชี ว ภาพจากแบคที เรี ย จะช่ ว ยให้ ค ราบน้ ำ มั น หรื อ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนมีการละลายน้ำได้มากขึน้

ดร.ศุภศิลป์ มณีรตั น์ และคณะนักวิจยั ภาควิชาเทคโนโลยี
ชี ว ภ า พ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ค ณ ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ก ษ ต ร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทำการศึกษาแยกกลุ่มเชื้อ
แบคทีเรียที่สามารถผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากดินตะกอน
ป่าชายเลนในภาคใต้ของประเทศไทยโดยใช้วิธี enrichment
culture technique พบแบคทีเรียทีม่ ศี กั ยภาพในการผลิตสารลด
แรงตึงผิวชีวภาพได้ดี 5 ไอโซเลต โดยเป็นเชื้อ Acinetobacter
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sp., Acinetobacter sp., Bacillus subtilis, Klebsiella
pneumoniae และ Pseudomonas putida ซึง่ แบคทีเรียทีแ่ ยกได้
นี้มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ในการกำจัดสารโดยวิธีการ
ทางชี ว ภาพในดิ น ที่ มี ก ารปนเปื้ อ นน้ ำ มั น หรื อ สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนได้ตอ่ ไปในอนาคต

การปรับสภาพดิน โดยใช้ไส้เดือนดิน จากการดำรงชีวิตที่
อาศัยชอนไชอยูใ่ นดิน จึงช่วยเพิม่ ช่องว่างให้กบั เนือ้ ดินได้ อีกทัง้
กิจกรรมต่างๆ ของไส้เดือนจะช่วยเพิม่ ธาตุอาหารให้กบั ดินได้อกี
ด้วย
นางสาวจารุพรรณ ชูเนื่อง สาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพือ่ การพัฒนาทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม คณะสิง่ แวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ทำการ
ศึกษาการใช้ไส้เดือนในการปรับปรุงสภาพดินเค็มจากพื้นที่นา
กุ้งร้าง เนื่องจากพบว่ามีไส้เดือนดินอาศัยอยู่ในดินนากุ้งร้าง
จากการศึกษาคุณภาพดินนากุ้งร้างที่มีไส้เดือนดินอาศัยอยู่พบ
ว่าดินมีคุณภาพทางเคมีที่ดีขึ้น คือ มีธาตุอาหาร ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ซึ่งเป็นธาตุอาหารสำคัญสำหรับ
การเพาะปลูกเพิ่มขึ้น อีกทั้งเนื้อดินยังมีสภาพเป็นทรายลดลง
จึงมีความเป็นไปได้วา่ หากนำไส้เดือนดินไปใช้ในการปรับปรุงดิน
ทีม่ ที รายค่อนข้างมากจะช่วยให้คณ
ุ ภาพดินดีขนึ้

การนำไส้เดือนดิน Polypheretima elongata มา
ใช้ในการทดลองปรับสภาพดินเค็มในนากุง้ ร้าง

Pyxine cocoes ไลเคนทีพ่ บได้ทวั่ ไป  มีความทน
ทานต่อมลพิษอากาศสูง

การศึกษาข้อมูลดัชนีบ่งชี้
สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ

การใช้ สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ด ำรงชี วิ ต อยู่ จ ำเพาะในแต่ ล ะระบบนิ เวศ
สามารถใช้เป็นดัชนีชวี้ ดั คุณภาพสิง่ แวดล้อมได้ ซึง่ การใช้ตวั ตรวจ
วัดสภาพแวดล้อมทางชีวภาพนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ
เนื่องจากทำได้ง่าย และประหยัด หากแต่การใช้ตัวตรวจวัดทาง
ชีวภาพจะต้องมีข้อมูลปัจจัยการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่จะนำ
มาใช้ ซึง่ องค์ความรูเ้ กีย่ วกับการดำรงชีวติ ของสิง่ มีชวี ติ ทีม่ คี วาม
สามารถเป็นตัวตรวจวัดสภาพแวดล้อมในประเทศไทยยังมีอยูไ่ ม่
มากนั ก จึ ง ทำให้ ก ารใช้ ตั ว ตรวจวั ด คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มทาง
ชีวภาพยังไม่เป็นทีแ่ พร่หลาย ทำให้ตอ้ งมีการส่งเสริมให้เกิดการ
ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเพื่อนำไปใช้เป็นดัชนีบ่งชี้
สิง่ แวดล้อมได้

ด้านการตรวจวัดคุณภาพน้ำ นางสาวสุดาทิพย์ แสนสุภา
ภาควิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ ม คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกทำการศึกษา ไบรโอซัวน้ำ
จืด เพื่อใช้เป็นตัวตรวจวัดคุณภาพน้ำ เนื่องจากไบรโอซัวน้ำจืด
เป็นสัตว์น้ำขนาดเล็กที่เกาะติดอยู่กับที่ และไม่สามารถย้าย
ถิ่นฐานได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีความสามารถในการทนต่อ
การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำได้ต่ำ จึงสามารถใช้เป็นดัชนีชี้
วัดแหล่งน้ำที่มีคุณภาพดี โดยได้ทำการศึกษาไบรโอซัวน้ำจืดที่
พบได้ ทั่ ว ไปในแหล่ ง น้ ำ 3 ชนิ ด คื อ Hislopia malayensis,
Plumatella casmiana และ Plumatella chulabhornae ทำให้ได้
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการนำไบรโอซัวน้ำจืดไปใช้ในการตรวจวัด
คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำทัว่ ไปได้

Dirinaria picta ไลเคนทีพ่ บได้ทวั่ ไป มีความทน
ทานต่อมลพิษอากาศ

ด้านการตรวจวัดคุณภาพอากาศ นางสาวอมรรัตน์ พิทักษ์
พงษ์ สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา สำนั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ทำการศึกษาการใช้ไลเคน
เพื่ อ เป็ น ดั ช นี ชี้ วั ด มลภาวะทางอากาศเขตเทศบาลนคร
นครราชสี ม า จากการสำรวจพบไลเคน 29 ชนิ ด เช่ น
Hyperphyscia adglutinata, Pyxine cocoes, Lecanira leprosa
และ Opegrapha stirtonii โดยจำแนกเป็นกลุ่มได้สองกลุ่มคือ
กลุ่มครัสโตส และกลุ่มโฟลิโอส ซึ่งเป็นไลเคนกลุ่มที่มีความทน
ต่อมลพิษทางอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพได้ ดี จากข้ อ มู ล การสำรวจยั ง สามารถจั ด ทำแผนที่
คุณภาพอากาศในเทศบาลนครนครราชสีมา โดยจัดชั้นคุณภาพ
อากาศได้ 4 เขต ตามจำนวนชนิด ความถีท่ พี่ บไลเคน และความ
หลากหลายของไลเคน
นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาความหลากหลายของไลเคนและ
ตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบริเวณรอบ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดย นางรำพรวน
กันเจิม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบไลเคน 43 ชนิด เป็นกลุ่มครัสโตส
32 ชนิด และกลุม่ โฟลิโอส 11 ชนิด โดยไลเคนส่วนใหญ่ทพี่ บอยู่
ในสกุล Dirinaria, Pyxine, Chrysothrix, Cryptothecia, Arthonia,
Lecanographa, Laurera และ Hyperphyscia ไลเคนชนิ ด
Dirinaria picta และ Pyxine cocoes เป็นไลเคนทีม่ คี วามทนทาน
ต่อมลพิษได้ดี นอกจากนี้ยังพบว่าไลเคนส่วนใหญ่มีแนวโน้ม
เจริญอยูบ่ นลำต้นของต้นมะม่วงในทิศทางทีม่ กั หลีกหนีจากทิศที่
หันเข้าสูโ่ รงไฟฟ้า
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ความหวังทางการแพทย์
จากทรัพยากรชีวภาพไทย

ปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อนำมาใช้เป็นยา อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
และเครื่องสำอางเป็นที่แพร่หลาย โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศเขตร้อนชื้นที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพจากพืช จุลชีพ รวมถึงสิ่งมีชีวิตในทะเล และยิ่งกว่านั้นคนไทยมีความคุ้นเคยกับสมุนไพรเป็นอย่างดีมา
ตั้งแต่อดีต โดยมีการเรียนรู้การนำสมุนไพรมาใช้รักษาร่างกายผ่านการลองผิดลองถูกโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน
เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อแยกและหาองค์ประกอบทางเคมีและศึกษา
ฤทธิ์ทางชีวภาพขององค์ประกอบนั้นๆ อย่างจำเพาะเจาะจง เพื่อให้ได้ข้อมูลของสารที่ออกฤทธิ์และนำไปใช้
ประโยชน์อย่างถูกต้องจึงจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คลังยาต้านมะเร็ง

เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าทุกวันนี้โรคมะเร็งเป็นโรคร้ายที่คร่าชีวิต
ของประชากรไทยมากเป็นอันดับต้นๆ วิทยาการทางการแพทย์
ได้มีการพัฒนาไปมากมายหลายแขนงเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง
หลายชนิด เพือ่ ต่ออายุให้กบั ผูป้ ว่ ย ในด้านของการพัฒนายา ได้
มีความพยายามในการค้นหาสารที่มีฤทธิ์ในการต้านการเกิด
เซลล์มะเร็ง สารยับยัง้ การเกิดเซลล์มะเร็ง รวมไปถึงสารออกฤทธิ์
ในการฆ่าเซลล์มะเร็ง
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การศึกษาวิจัยเพื่อหาสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง พบว่าพืช
หลายชนิดสามารถผลิตสารที่ออกฤทธิ์ต่อเซลล์มะเร็ง เช่น พืช
สกุลปาหนัน (Goniothalamus) มีรายงานการศึกษาสารออก
ฤทธิ์ต้านเนื้องอกและเซลล์มะเร็ง ซึ่งจากการศึกษาความหลาก
หลายของพืชสกุลปาหนันในประเทศไทย โดย รศ. ดร.วิไลวรรณ
อนุ ส ารสุ น ทร ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ดร. ปิ ย ะ เฉลิ ม กลิ่ น ฝ่ า ย
เทคโนโลยี ก ารเกษตร สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ

ปาหนันช้าง

สบันงาป่า

ปาหนันยักษ์

การศึกษาวิจัยเพื่อหาสารที่มีฤทธิ์ยับยั้ง
เซลล์มะเร็ง พบว่าพืชหลายชนิด
สามารถผลิตสารที่ออกฤทธิ์ต่อเซลล์
มะเร็ง เช่น พืชสกุลปาหนัน
(Goniothalamus) มีรายงานการ
ศึกษาสารออกฤทธิ์ต้านเนื้องอกและ
เซลล์มะเร็ง
ปาหนันแม่วงก์ ปาหนันชนิดใหม่ของโลก

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และดร. ยุธยา อยู่เย็น คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
พบพืชสกุลปาหนันในประเทศไทยถึง 20 ชนิด  ในจำนวนนีม้ ถี งึ
4 ชนิดที่มีรายงานพบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพได้แก่ ปาหนัน
ช้าง (G. giganteus), ปาหนันผอม (G. umbrosus), ปาหนันยักษ์
(G. cheliensis) และสบันงาป่า (G. griffithii) ซึง่ แสดงให้เห็นว่าใน
ประเทศไทยยังมีทรัพยากรชีวติ อีกหลายชนิดทีม่ ฤี ทธิท์ างยาและ
ยังรอการค้นพบและนำไปใช้ประโยชน์
นางสาวถวนั น ท์ ศรี พิ สุ ท ธิ์ สำนั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ศึกษาการแยกและการพิสูจน์
เอกลั ก ษณ์ ข องสารออกฤทธิ์ ท างชี ว ภาพจากต้ น สั น โสก
(Clausena excavata) ซึง่ แต่เดิมชาวบ้านใช้ในการรักษาอาการไข้
ปวดหัว โรคผิวหนัง แก้อกั เสบ รวมถึงการนำรากมาแช่กบั เหล้า
เพือ่ รักษาโรค AIDS ในระยะเริม่ ต้น จากการศึกษาองค์ประกอบ
ทางเคมีของส่วนผลและลำต้นสันโสกสามารถแยกสารบริสุทธิ์ได้
19 สาร โดยพบว่ามีสารบริสทุ ธิ์ 7 สารทีม่ ฤี ทธิค์ วามเป็นพิษต่อ

เซลล์ ม ะเร็ ง ทรวงอก ได้ แ ก่ สาร nordentatin, mukonine,
O-methylmukonal, sansoakamine, clauszoline I,
O-demethylmurrayanine และ clausine Z อีกทัง้ ยังมีฤทธิค์ วาม
เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปอด และมะเร็งในช่องปาก (ยกเว้นสาร
mukonine) นอกจากนี้ยังพบสารประกอบที่สามารถต้านเชื้อ
มาลาเรียได้อกี ด้วย

ภญ.วราลี วิราพร ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
คณะเภสั ช ศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ ท ำการ
ศึกษาความหลากหลายของพืชสกุล Ophiorrhiza ซึง่ เป็นพืชที่
มี ค วามสามารถในการสร้ า งสารต้ า นมะเร็ ง ในประเทศไทย
เนื่ อ งจากในต่ า งประเทศได้ มี ก ารศึ ก ษาพบว่ า พื ช สกุ ล
Ophiorrhiza มีความสามารถในการสร้างสาร Camptothecin ซึง่
เป็นสารที่มีพิษต่อเซลล์มะเร็ง ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์
มะเร็ง ทั้งนี้ในประเทศไทยเคยมีรายงานพบพืชสกุลดังกล่าวอยู่
ถึง 44 ชนิด จึงได้ทำการศึกษาเพื่อหาชนิดที่มีความสามารถใน
การสร้ า งสาร Camptothecin จากการศึ ก ษาพบพื ช สกุ ล
รายงานประจำปี 2553 ⎪ Annual Report 2010 ⎪

17

ความหวังทางการแพทย์จากทรัพยากรชีวภาพไทย

Ophiorrhiza 4 ชนิด ทีส่ ามารถสร้างสาร Camptothecin ได้แก่
O. fucosa, O. harissiana. O. plumbea และ O. ridleyana จึง
เป็นความหวังในการนำไปพัฒนาเป็นสารตั้งต้นในกระบวนการ
ผลิตยาเคมีบำบัดสำหรับรักษาผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งต่อไป
นอกจากพืชแล้ว ยังมีการค้นพบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มี
ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งในสัตว์ด้วย ที่ผ่านมามีการศึกษาอย่างแพร่
หลายเกี่ยวกับการสร้างสารต้านมะเร็งใน “เพรียงหัวหอม” และ
ได้มีการรับรองให้เป็นยาต้านมะเร็งชนิดใหม่ สารที่ผลิตได้จาก
เพรียงหัวหอมจึงเป็นที่ต้องการในทางการแพทย์จึงมีราคาค่อน
ข้ า งสู ง จากการศึ ก ษาในประเทศไทยพบเพรี ย งหั ว หอม
Ecteinascidia thurstoni ซึง่ มีความสามารถสร้างสารต้านมะเร็ง

ช่อดอกและผลของ Ophiorrhiza fucosa สร้างสารแคมป์โทเธซิน
ช่วยยับยัง้ การแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง
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ผลสันโสก (Clausena excavata) สร้างสารทีม่ ฤี ทธิเ์ ป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง

เพรียงหัวหอม Ecteinascidia thurstoni  สร้างสาร Ecteinascidin ทีส่ ามารถ
ผลิตเป็นยาต้านมะเร็ง

ชนิดเดียวกัน   คือ สาร Ecteinascidin อีกทัง้ ยังพบว่าเพรียงหัว
หอมที่ พ บในประเทศไทยสามารถผลิ ต สารต้ า นมะเร็ ง ได้ ใ น
ปริมาณสูงกว่าหลายเท่า สามารถสกัดแยกให้เป็นสารบริสุทธิ์ได้
ง่าย และเพรียงหัวหอมยังมีชว่ งอายุทคี่ อ่ นข้างสัน้ จึงเป็นโอกาส
ดีทจี่ ะใช้เพรียงหัวหอมของไทยชนิดนีเ้ ป็นวัตถุดบิ ในการผลิตสาร
Ecteinascidin

คลังยาต้านวัณโรค

นายชาตรี ชำนาญรักษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ และ
นางสาวจิ ต ติ ม า อุ้ ม อารี ย์ ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตและการผลิต Ecteinascidins ของ
เพรียงหัวหอม Ecteinascidia thurstoni โดยได้ทำการศึกษาทั้ง
ปัจจัยทางกายภาพ และชีวภาพ ได้แก่ อาหาร แสง และความ
เค็ม ซึง่ จะนำไปใช้ในการเพาะเลีย้ งและขยายพันธุเ์ พรียงหัวหอม
ชนิดนี้ ให้สร้างตัวยาในปริมาณทีส่ งู และพัฒนาในเชิงพาณิชย์ตอ่
ไป

วัณโรคเป็นอีกโรคหนึ่งที่พบปัญหาผู้ป่วยดื้อยา จึงจำเป็นต้องมี
การพัฒนายาชนิดใหม่แทนยาชนิดเดิมที่ไม่สามารถรักษาผู้ป่วย
ได้ จึงมีการศึกษาหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสิ่งมีชีวิตที่มี
การสร้างสารต้านวัณโรค จากการศึกษาสิ่งมีชีวิตในประเทศไทย
พบว่าฟองน้ำจากทะเลไทย สกุล Hyrtios มีความสามารถในการ
สร้างสารกลุม่ เทอร์ปนี อยด์หลายชนิดทีม่ ฤี ทธิต์ า้ นวัณโรคได้

นายสุนนั ต์ ใจสมุทร ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทำการ
วิจยั เพือ่ ค้นหาสารอนุพนั ธ์อนื่ ๆ ในฟองน้ำสกุล Hyrtios และนำ
มาดัดแปลงสูตรโครงสร้างทางเคมีของสารตัวอย่างจากสารกลุ่ม
เทอร์ปีนอยด์เพื่อลดความเป็นพิษในสารตัวอย่าง จนได้สารที่มี
ศักยภาพสำหรับการพัฒนายาต้านวัณโรคชนิดใหม่ได้ ผลการ
วิจัยดังกล่าวเป็นข้อยืนยันที่ดีถึงศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ
ในทะเลไทย ในการใช้ประโยชน์ไม่เพียงแต่การใช้เป็นอาหาร
หรือเพื่อสันทนาการเท่านั้น แต่ยังอาจจะนำไปสู่การพัฒนา
อุตสาหกรรมทางด้านยาได้ตอ่ ไปในอนาคต  
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การอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตหายาก
ใกล้สูญพันธุ์

สิ่ ง มี ชี วิ ต ทุ ก ชนิ ด ล้ ว นมี คุ ณ ค่ า ในตั ว เอง ทั้ ง บทบาทในระบบนิ เวศที่ อ าศั ย อยู่ และบทบาทที่ เ กื้ อ กู ล กั บ
วิถีชีวิตอื่นๆ ดังนั้นหากสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งสูญหายไปย่อมเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิต
อื่นๆ รวมทั้งมนุษย์ อีกทั้งสิ่งมีชีวิตบางชนิดยังเป็นสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นซึ่งพบเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น การ
สูญหายไปจากพื้นที่เท่ากับว่าเป็นการสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหันมาให้ความสนใจการ
อนุรักษ์สิ่งมีชีวิตหายากและใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย เพื่อช่วยให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้สามารถดำรงเผ่าพันธุ์อยู่
ต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน

การศึกษาอนุกรมวิธาน ชีววิทยา
ก้าวแรกของการอนุรักษ์
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การศึกษาอนุกรมวิธานเป็นการศึกษาพื้นฐานเพื่อจัดกลุ่มชนิด
ของสิ่ ง มี ชี วิ ต และเพื่ อ ให้ เข้ า ใจถึ ง บทบาทของสิ่ ง มี ชี วิ ต และ
วิวฒ
ั นาการทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั กลุม่ สิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ ซึง่ จะนำไปสู่
การจัดการอนุรกั ษ์ได้งา่ ยขึน้

กิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ เมื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ถู ก เปลี่ ย นแปลงไปทำให้
ประชากรของค้างคาวหลายชนิดลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ปริมาณแมลงหลายชนิดทีม่ คี า้ งคาวเป็นผูค้ วบคุมประชากรแมลง
นำไปสู่แนวคิดการอนุรักษ์ค้างคาวชนิดต่างๆ โดยเริ่มต้นจาก
การศึกษาอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
ค้างคาว เพือ่ การวางแผนการอนุรกั ษ์ตอ่ ไป

การอนุ รั ก ษ์ ค้ า งคาวหลายชนิ ด ในประเทศไทย ซึ่ ง ได้ รั บ ผล
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่อยู่อาศัย อันเนื่องมาจาก

ค้างคาวหน้ายักษ์จมูกปุ่ม (Hipposideros halophyllus)
เป็นสัตว์เฉพาะถิ่นของไทย ที่มีจำนวนประชากร 3 แหล่ง คือ
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ค้างคาวมงกุฎจมูกแหลมเหนือ (Rhinolophus
lepidus) จำแนกชนิดโดยการใช้ความถีเ่ สียง
เนือ่ งจากเป็นกลุม่ ค้างคาวทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึง
กันมาก

ค้างคาวหน้ายักษ์จมูกปุม่ (Hipposideros
halophyllus) มีความหลากหลายทางพันธุกรรม
ต่ำมีสาเหตุจากแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยอยูห่ า่ งไกลกัน

ประชากรที่ เขาสมอคอน จั ง หวั ด ลพบุ รี , เขาสิ ง ห์ โ ต จั ง หวั ด
สระแก้ว และทีเ่ ขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทยั ธานี
โดยมีประชากรรวมกันทัง้ หมด 800-1,600 ตัว ซึง่ มีจำนวนน้อย
มากเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ชนิดอื่นๆ อีกทั้ง
ประชากรทั้ง 3 กลุ่มยังมีแหล่งอาศัยที่ห่างกัน อาจส่งผลต่อ
ความหลากหลายทางพันธุกรรม ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่เร่งให้เกิด
การสูญพันธุเ์ ร็วขึน้ ผศ.ดร.กนกพร ไตรวิทยากร สถาบันอณู
ชีววิทยาและพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการ
ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของค้างคาวหน้ายักษ์
จมูกปุม่ พบว่าค้างคาวจากเขาสมอคอน และเขาสิงห์โต มีความ
หลากหลายทางพันธุกรรมทีแ่ ตกต่างกัน เนือ่ งจากแหล่งทีอ่ ยูห่ า่ ง
กัน และพบว่าค้างคาวจากเขาสิงห์โตมีความหลากหลายทาง
พันธุกรรมต่ำ เนือ่ งจากมีประชากรค้างคาวในบริเวณนีน้ อ้ ยมาก
อาจทำให้เกิดการผสมพันธุ์เลือดชิดในกลุ่มประชากร ข้อมูล
เบื้องต้นของความหลากหลายทางพันธุกรรมของค้างคาวชนิดนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการอนุรักษ์ค้างคาวหน้ายักษ์
จมูกปุม่ ต่อไป

ค้างคาวมงกุฎ (Rhinolophus sp.) เป็นกลุม่ ค้างคาวทีม่ คี วาม
สับสนในด้านอนุกรมวิธาน โดยมีการพบว่า ค้างคาวมงกุฎเล็ก
พบเฉพาะเหนือคอคอดกระขึน้ ไป และค้างคาวมงกุฎจมูกแหลม
เหนือ (R. Lepidus) พบเฉพาะทางใต้คอคอดกระลงมา ทัง้ สอง
ชนิดมีลกั ษณะสัณฐานวิทยาทีค่ ล้ายคลึงกันมาก นางสาวอริยา
เดชธราดล ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำวิธีการวิเคราะห์โดยใช้
ความถีค่ ลืน่ เสียงของค้างคาวมาใช้ในการศึกษาอนุกรมวิธานของ
ค้างคาวมงกุฎเล็กและค้างคาวมงกุฎจมูกแหลมเหนือ ซึ่งผลจาก
การศึกษาทำให้พบค้างคาวที่มีความแตกต่างกันถึง 4 กลุ่ม คือ
ค้างคาวมงกุฎเล็ก (Rhinolophus pusillus) ค้างคาวมงกุฎจมูก
แหลมเหนือ (Rhinolophus lepidus) ค้างคาวมงกุฎจมูกแหลม

ลูกนกเค้ากูบ่ นรังในโพรงต้นไม้ใหญ่

การอนุรักษ์ค้างคาวหลายชนิดใน
ประเทศไทย ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงแหล่งที่อยู่อาศัย อัน
เนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย์ เมื่อที่
อยู่อาศัยถูกเปลี่ยนแปลงไปทำให้
ประชากรของค้างคาวหลายชนิดลดลง
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณแมลง
หลายชนิดที่มีค้างคาวเป็นผู้ควบคุม
เหนือชนิดย่อย (Rhinolophus lepidus refulgens) และค้างคาว
มงกุฎ (Rhinolophus sp.) ทัง้ นีก้ ารจำแนกชนิดทีแ่ ม่นยำจะช่วย
ในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพได้รวดเร็วและถูกต้อง
มากยิง่ ขึน้ นำไปสูก่ ารวางแผนเพือ่ อนุรกั ษ์ทเี่ หมาะสม
สำหรับกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในประเทศไทย ที่สามารถ
แบ่งได้ 3 กลุม่ ใหญ่ๆ คือ กลุม่ ของกบ (Order Anura) มีหลาย
ชนิดและพบได้ทวั่ ไป กลุม่ ของเขียดงู (Order Gymnophiona) มี
รูปร่างคล้ายงู และกลุ่มของกะท่าง (Order Caudata) มีรูปร่าง
คล้ายกับจิ้งจกหรือกิ้งก่า ซึ่งที่พบในประเทศไทยเป็นกลุ่มของ
นิวท์ (newt) ญาติสนิทของซาลาแมนเดอร์ (salamander) ที่
สำคัญคือ มีรายงานพบเพียงชนิดเดียวเท่านั้น คือ Tylototriton
รายงานประจำปี 2553 ⎪ Annual Report 2010 ⎪
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การอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตหายาก ใกล้สูญพันธุ์

กระท่างน้ำทีพ่ บบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
ลำตัวมีสสี ม้ ถึงเหลือง

กระท่างน้ำทีพ่ บในอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
ลำตัวสีคล้ำ

verrucosus โดยสามารถพบในแหล่งน้ำบริเวณผืนป่าที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,000 เมตร
ขึน้ ไปเท่านัน้
อย่างไรก็ดี จากการศึกษากระท่างน้ำในประเทศไทยที่มีการ
กระจายอยู่ตามแนวเทือกเขาในภาคเหนือ และภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน พบว่าลักษณะของกระท่างน้ำที่พบทั้ง 2
แห่งมีลักษณะที่แตกต่างกัน โดยกระท่างที่พบทางภาคเหนือ มี
ลำตัวสีส้มถึงเหลือง ส่วนที่พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนจะมี ล ำตั ว สี ค ล้ ำ นายปรวี ร์ พรหมโชติ ภาควิ ช า
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึง
ได้ทำการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกระท่างน้ำ
โดยการนำเทคนิคด้านชีวโมเลกุลและสัณฐานวิทยาภายในเข้า
มาช่ ว ยในการตรวจสอบความเหมื อ นและความแตกต่ า งใน
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ประชากร พบว่ากระท่างน้ำมี 2 สายพันธุกรรมแยกกัน และมี
ความแตกต่างทางด้านรูปร่างของกระดูกอย่างชัดเจน ซึง่ สัมพันธ์
กับการกระจายทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย และรูปแบบของ
สี ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาจะช่วยเพิ่มคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพของสัตว์กลุม่ นีใ้ นประเทศไทย

นกเค้ากู่ จัดเป็นนกในกลุม่ นกเค้าแมว เป็นนกผูล้ า่ ทีอ่ ยูใ่ นลำดับ
สูงสุดของห่วงโซ่อาหาร สามารถพบได้ในบริเวณที่อยู่อาศัยของ
มนุษย์ และพืน้ ทีก่ ารเกษตร ในอดีตถูกจัดเป็นนกประจำถิน่ ทีพ่ บ
ได้ บ่ อ ย และกระจายไปเกื อ บทั่ ว ประเทศ แต่ ด้ ว ยความเชื่ อ
ทัศนคติทมี่ ตี อ่ นกกลุม่ นกเค้าแมว ทำให้มกี ารกำจัดนกกลุม่ นี้ อีก
ทั้งสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร ยังเป็นการฆ่านกเค้ากู่ทางอ้อม
สาเหตุเหล่านี้ทำให้จำนวนนกเค้ากู่ลดน้อยลง ซึ่งอาจจะส่งผล
ต่อระบบนิเวศ และจำนวนประชากรทีเ่ คยเป็นหยือ่ ของนกเค้ากู่
ที่จะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากขาดนักล่าที่จะคอยควบคุมจำนวน
ประชากร
นายคำรณ เลียดประถม ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะ
วนศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ได้ ท ำการศึ ก ษา
พฤติกรรมการทำรัง และการกินอาหารของนกเค้ากู่ ข้อมูลจาก
งานวิจัยพบรูปแบบการเลือกบริเวณทำรัง โดยส่วนใหญ่รังที่ใช้
วางไข่ จ ะเลื อ กใช้ ต้ น ไม้ ค่ อ นข้ า งสู ง ใหญ่ อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ ศึ ก ษา

เต่าปูลู มีจำนวนประชากรลดลงอย่างน่าเป็นห่วง

พฤติกรรมการกินอาหาร ด้วยวิธีการศึกษาจาก pellet หรือ
สำรอกของนก ซึง่ เป็นวิธกี ารศึกษาทีไ่ ม่ตอ้ งฆ่านก จากการศึกษา
พบอาหารหลักของนกเค้ากู่คือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลือ้ ยคลาน และแมลง ทัง้ นีข้ อ้ ค้น
พบจากการศึกษาช่วยให้เห็นความสำคัญของนกเค้ากู่ในระบบ
นิเวศ และเป็นข้อมูลพืน้ ฐานทีจ่ ะนำไปใช้ในการอนุรกั ษ์นกเค้ากู่

สืบสถานภาพประชากร ข้อมูล
สำคัญสำหรับการอนุรักษ์

สิง่ มีชวี ติ เฉพาะถิน่ ในประเทศไทยหลายชนิดอยูใ่ นสถานภาพใกล้
สูญพันธุ์ เนือ่ งจากพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีค่ อ่ นข้างมีความจำกัด ดังนัน้
เมื่อสภาพแวดล้อมเริ่มเปลี่ยนแปลงไป หรือการถูกบุกรุกพื้นที่
อยู่อาศัยย่อมกระทบต่อจำนวนประชากรที่เดิมมีน้อยอยู่แล้ว
การอนุ รั ก ษ์ จึ ง จำเป็ น ต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาสถานภาพประชากร
จำนวนประชากร และแหล่งที่อยู่อาศัย เพื่อวางแนวทางการ
อนุรกั ษ์ทเี่ หมาะสม

เต่าปูลู (Platysternon megacephalum) จัดอยูใ่ นสถานภาพ
ใกล้สูญพันธุ์ (endangered) ตามบัญชีพืชและสัตว์ใกล้สูญพันธุ  ์

IUCN ปี 2007 นอกจากนี้ยังจัดอยู่ในบัญชี Appendix II ใน
อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการค้ า สั ต ว์ ป่ า และพื ช ป่ า ที่ ใ กล้ สู ญ พั น ธุ์
(CITES) และเป็นสัตว์ปา่ คุม้ ครอง ตามพระราชบัญญัตสิ งวนและ
คุม้ ครองสัตว์ปา่ พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2) เต่าปูลมู แี หล่งกระจาย
พันธุอ์ ยูใ่ นแถบเอเชีย ตัง้ แต่ตอนใต้ของจีน พม่า ไทย ลาว และ
กั ม พู ช า โดยในประเทศไทยพบแพร่ ก ระจายอยู่ ใ นจั ง หวั ด
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ กาญจนบุรี ตาก เลย เพชรบูรณ์
และชัยภูมิ
การวางแผนการจัดการด้านการอนุรักษ์จำเป็นต้องมีการศึกษา
สถานภาพที่แน่นอนของเต่าปูลูในปัจจุบัน จึงมีการศึกษาการ
แพร่ ก ระจายของเต่ า ปู ลู ใ นประเทศไทย โดย นางเครื อ วั ล ย์
พิพัฒน์สวัสดิกุล สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย พบว่าเต่าปูลูมักอาศัยอยู่เพียง
ลำพังตามลำธารที่มีน้ำไหลภายในป่าเต็งรัง และบริเวณเขาใน
ป่าดิบชืน้ และพบแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยใหม่ของเต่าปูลเู พิม่ ขึน้ 1 แห่ง
จากเดิมในแหล่งน้ำ 9 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีราย
งานมาก่อน โดยสามารถพบเห็นได้ในเวลากลางคืน ในสภาพ
แหล่งน้ำทีม่ อี ณ
ุ หภูมอิ ยูร่ ะหว่าง 15.5 - 20.3 ºC, pH 5.32 - 8.07,
ความลึกของน้ำระหว่าง 14 – 95 เซนติเมตร และพบมากที่
ระดับความสูงเหนือน้ำทะเลระหว่าง 630 – 720 เมตร จากการ
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การอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตหายาก ใกล้สูญพันธุ์

เอือ้ งศรีเชียงดาว

เอือ้ งศรีประจิม

ศึกษาพบว่าเต่าปูลมู สี ถานภาพประชากรทีน่ า่ เป็นห่วง เนือ่ งจาก
มีพื้นที่อาศัยลดลง อีกทั้งยังถูกจับมาใช้เป็นยาและจำหน่ายเป็น
สัตว์เลีย้ ง จึงควรมีการจัดการด้านการอนุรกั ษ์อย่างเร่งด่วน

นางอาย (Nycticebus bengalensis) เป็นสัตว์ปา่ อีกชนิดหนึง่
ที่ถูกคุกคาม และมีจำนวนประชากรลดลง ดร.โทมัสโซ ซาวินี
ภาควิ ช าการจั ด การทรั พ ยากรชี ว ภาพ คณะทรั พ ยากร
ธรรมชาติ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้ทำการศึกษาความหนาแน่นและการ
ใช้พนื้ ทีข่ องนางอายในเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เขาอ่างฤา ไน พบว่า
มักอาศัยในบริเวณที่มีต้นไม้ใหญ่หนาแน่นป่าดิบแล้ง และจาก
การประเมินประชากรนางอายในป่าปลูกและป่าธรรมชาติ มี
อัตราการพบนางอายในป่าปลูกที่มีอายุมากกว่า 15 ปี สูงกว่า
ป่าปลูกที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี และสูงกว่าป่าดั้งเดิมถึง 3 เท่า
สาเหตุคาดว่ามาจากการที่ป่าปลูกที่มีอายุมากจนมีโครงสร้าง
ใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติ มีคุณค่าต่อสัตว์เฉกเช่นเดียวกับป่า
ดั้ ง เดิ ม จึ ง ควรให้ ค วามสำคั ญ ควบคู่ ไ ปกั บ การอนุ รั ก ษ์ ป่ า
ธรรมชาติ

เอือ้ งศรีอาคเนย์

Suksathan) ซึ่งมีแนวโน้มการลดจำนวนลงเรื่อยๆ และอยู่ใน
สถานภาพที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูง นางสาวกนกอร ศรีม่วง
ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ได้ทำการศึกษาจำนวนประชากรกล้วยไม้สกุลสิรินธรเนียทั้ง 3
ชนิด จากการสำรวจในปี พ.ศ. 2551 พบเอือ้ งศรีเชียงดาว 1200
ต้น เอือ้ งศรีประจิม 791 ต้น และเอือ้ งศรีอาคเนย์ 500 ต้น ใน
พืน้ ทีก่ ารกระจายพันธุร์ ศั มีไม่เกิน 10 ตารางกิโลเมตร จึงทำให้มี
ความหลากหลายทางพันธุกรรมค่อนข้างต่ำ ดังนั้นการวางแผน
งานเพื่อการอนุรักษ์ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามการ
เปลีย่ นแปลงของประชากรอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ สิง่ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ คือ
การปกป้องและรักษาจำนวนต้นมิให้ลดลงในแต่ละประชากร
เพือ่ รักษาพันธุกรรม

การศึ ก ษาข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ทางด้ า นชี ว วิ ท ยาของกล้ ว ยไม้ ส กุ ล
สิรินธรเนีย ทำให้ทราบว่ากล้วยไม้ดินกลุ่มนี้แทบไม่มีการขยาย
พันธุโ์ ดยการแยกหน่อ แต่จะพยายามผลิดอกให้มากทีส่ ดุ และให้
ดอกบานนานทีส่ ดุ เพือ่ ล่อให้แมลงเข้ามาผสม แต่กลับมีการติด
ฝักน้อย เนื่องจากมีแมลงช่วยผสมเกสรเพียงชนิดเดียว คือ ผึ้ง
ช่ า งไม้ ซึ่ ง แมลงชนิ ด นี้ จ ะเข้ า ผสมเกสรเพี ย ง 2 ครั้ ง เท่ า นั้ น
กล้วยไม้สกุลสิรินธรเนีย (Sirindhornia) เป็นกล้วยไม้ดินหา สำหรับการเพาะเมล็ดแบบกล้วยไม้ทั่วไปก็แทบจะไม่ได้ผล จึง
ยากของโลก และเป็นกล้วยไม้เฉพาะถิ่นที่พบในประเทศไทย ต้องทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกล้วยไม้และราไมคอร์ไรซา
เท่านั้น โดยมีสมาชิกจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ เอื้องศรีเชียงดาว ชนิดที่ส่งผลต่อการงอกของเมล็ด เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ใน
(S. pulchella H. Æ. Pedersen & Indhamusika) เอือ้ งศรีประจิม การขยายพันธุ์ให้เพิ่มปริมาณให้มากขึ้น และควรให้ความรู้ด้าน
(S. mirabilis H. Æ. Pedersen & Suksathan) และเอือ้ งศรีอาคเนย์ 
 การอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนแก่ชมุ ชน
(S. monophylla (Collett & Hemsl.) H. Æ. Pedersen &
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ลิงกัง ผูล้ า่ ทำลายรังอันดับหนึง่
ภาพถ่ายจากกล้องดักถ่าย 24 ชัว่ โมง

แม่ลกู ช้างป่า ในอุทยานแห่งชาติกยุ บุรี
ภาพโดย นาย สุรยิ ะ มงคลละ

ข้อมูลดีเอ็นเอ
กับการอนุรักษ์ช้างป่า

ช้างเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทย อีกทัง้ ยังเป็นสัตว์ทมี่ คี วามฉลาด
และสามารถฝึกหัดให้เชือ่ งจำสามารถใช้งาน และใช้ในการแสดง
เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ เมื่อธุรกิจการแสดงช้างได้รับความ
นิยมมากขึ้น จึงเกิดปัญหาการนำช้างป่ามาสวมรอยเป็นช้าง
เลี้ยง ส่งผลให้ประชากรช้างป่าลดจำนวนลง จนปัจจุบันเหลือ
ช้างป่าอยู่เพียง 3,500 ตัวเท่านั้น ซึ่งจำนวนช้างป่าที่ลดลงไม่
เพียงนำไปสูก่ ารสูญพันธุข์ องช้างป่าในประเทศไทยเท่านัน้ แต่ยงั
ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ ด้วย ดังนั้น
การอนุรกั ษ์ชา้ งป่าจึงเป็นการช่วยอนุรกั ษ์สตั ว์ปา่ ชนิดอืน่ ๆ ด้วย

นางสาวชมชื่ น ศิ ริ ผั น แก้ ว ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการศึกษาการพิสจู น์
แยกช้างป่ากับช้างเลี้ยง โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอในการ
วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ แ ม่ ลู ก ในช้ า งเอเชี ย เพื่ อ ป้ อ งกั น
การนำช้างป่ามาสวมเป็นช้างเลี้ยง และการจับแม่ช้างป่าขณะที่
ตั้งท้องมาไว้ในปางเลี้ยงเพื่อให้ลูกช้างที่เกิดกลายเป็นช้างเลี้ยง
งานวิจัยนี้จะช่วยยืนยันว่าลูกช้างที่เกิดขึ้นเป็นลูกของแม่ช้าง
เลี้ยงที่มีการลงทะเบียนช้างเลี้ยงในปางเลี้ยง ซึ่งวิธีการศึกษานี้
สามารถนำไปปรับใช้กับสัตว์ป่าที่มีการเพาะเลี้ยงเพื่อประโยชน์
ทางเศรษฐกิจได้ เพือ่ พิสจู น์วา่ สัตว์ปา่ ในตลาดซือ้ ขายไม่ใช่สตั ว์ที่
ถูกนำออกมาจากป่า แต่เป็นสัตว์ทไี่ ด้จากการเพาะเลีย้ ง

ศึกษาความหลากหลายของสัตว์
ผู้ล่ารังนกในธรรมชาติ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงสังคมนก
เพื่อการอนุรักษ์

อุ ป สรรคของการขยายพั น ธุ์ แ ละอั ต ราการรอดของลู ก นกใน
ธรรมชาติ คือการถูกสัตว์ผู้ล่าเข้าทำลายรังและกินไข่หรือลูกนก
ขณะทีย่ งั อยูใ่ นรัง ทัง้ นี้ จากการศึกษาชนิดของสัตว์ผลู้ า่ รังนก
ป่ า ในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เขาใหญ่ ใ นพื้ น ที่ แ ปลงวิ จัย ความ
หลากหลายทางชีวภาพระยะยาวมอสิงโต โดยนายแอนดรู
เพียร์ซ (Andrew J. Pierce) คณะทรัพยากรชีวภาพและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โดยการสุ่มติดกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวในบริเวณรังนก 14
ชนิด รวมทัง้ สิน้ 120 รัง พบสัตว์ผลู้ า่ ทีเ่ ข้าทำลายรังได้ 12 ชนิด
ได้แก่ ลิงกัง งู นกสาริกาเขียว เหยีย่ วนกเขาหงอน หนู นกแก๊ก
เหยีย่ วรุง้ กระรอกต่างสี กระแต นกขุนแผนหัวสีแดง นกปรอด
โอ่งเมืองเหนือ และอีเห็นธรรมดา ทัง้ นี้ ลิงกัง และงูเป็นสัตว์ผลู้ า่
ทีพ่ บการเข้าทำลายรังบ่อยทีส่ ดุ
จากการศึกษาครั้งนี้ทำให้ทราบว่าชนิดของสัตว์ผู้ล่าที่เข้าทำลาย
รังนกป่านั้นมีความหลากหลายมาก การเข้าทำลายส่วนใหญ่จะ
เกิดขึน้ ในเวลากลางวัน และมีความหลากหลายของสัตว์ผลู้ า่ มาก
กว่าในเวลากลางคืน อย่างไรก็ตาม การติดตามเก็บข้อมูลการทำ
รังของนกในป่ารวมถึงการติดตามศึกษาประชากรลิงกังในพื้นที่
ในระยะยาวยังมีความจำเป็น เพือ่ ใช้ในการประเมินการเปลีย่ นแปลง
ของสังคมนกในพื้นที่และประโยชน์ในการวางแผนการจัดการ
พืน้ ทีข่ องอุทยานต่อไป
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การจัดการทรัพยากรชีวภาพให้ยั่งยืน

การจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพให้ยั่งยืน

ทุ ก วั น นี้ ม นุ ษ ย์ ไ ด้ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรชี ว ภาพในหลายๆ ด้ า น ซึ่ ง บางครั้ ง อาจเกิ ด ผลกระทบต่ อ
ทรัพยากรชีวภาพ และระบบนิเวศ เนื่องจากการใช้ประโยชน์ทางทรัพยากรชีวภาพที่มากเกินกว่าที่ธรรมชาติ
จะรับมือและเยียวยาได้ จึงต้องมีการจัดการการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างเป็นระบบ ไม่ให้เกิดการทำร้าย
ทรัพยากรชีวภาพและระบบนิเวศจนเสียสมดุล และไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกต่อไป การศึกษารูปแบบการ
จัดการทรัพยากรชีวภาพและระบบนิเวศจะช่วยให้เกิดการจัดการทีเ่ ป็นระบบ เห็นผลสำเร็จทีย่ งั่ ยืน นอกจากนี้
การเรียนรู้รูปแบบการจัดการทรัพยากรชีวภาพที่มีผู้ดำเนินการมาแล้วยังสามารถเป็นต้นแบบการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพที่เห็นผล สามารถนำมาปรับใช้กับพื้นที่อื่นๆ ต่อไปได้

การจัดการทรัพยากรแบบมีสว่ นร่วม
กับชุมชนทุกภาคส่วน นำไปสู่การ
จัดการที่ยั่งยืน
กรณีศึกษาดอนหอยหลอด

ดอนหอยหลอดเป็นพื้นที่หาหอยหลอดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ไทย มีชาวบ้านเข้ามาใช้ประโยชน์ จับหาหอยหลอดในดอนหอย
หลอดมากว่า 100 ปี แต่ความต้องการหอยหลอดที่มากขึ้นส่ง
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ผลโดยตรงต่อประชากรหอยหลอดทีล่ ดน้อยลงอย่างเห็นได้ชดั

นายกอบชั ย วรพิ ม พงษ์ ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา คณะ
วิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล
ประชากรหอยหลอด และหาแนวทางการจัดการทรัพยากรหอย
หลอด ร่วมกับชุมชน และกลุ่มอนุรักษ์หอยหลอด โดยการใช้
แบบจำลองบนคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่อง
มือในการสื่อสารและร่วมกับชุมชนในการหาแนวทางการ
จัดการทรัพยากรหอยหลอด และได้แนวทางการอนุรักษ์โดย
การกำหนดพื้นที่ห้ามจับหอยหลอด ซึ่งสามารถดำเนินการปิด
พื้นที่ห้ามจับหอยหลอดในเนื้อที่ประมาณ 22 ไร่ จากเดิมที่

หอยหลอด จากการหยอดหอย อาชีพหลักของ
ชุมชนดอนหอยหลอด

การปิดพืน้ ทีห่ า้ มจับหอยหลอด โดยกลุม่ อนุรกั ษ์
หอยหลอด

กำหนดไว้ 70 ไร่ ทัง้ นี้ จากการเก็บข้อมูลปริมาณหอยหลอดพบ
ว่าจากเดิมในปี 2551 ที่พบหอยหลอด 0.5 ตัวต่อตารางเมตร
ปัจจุบนั พบว่าในพืน้ ทีห่ า้ มจับหอยหลอดมีหอยหลอดถึง 12 ตัว
ต่อตารางเมตร
จากการนำงานวิ จั ย ไปปรั บ ใช้ จ ริ ง ในพื้ น ที่ ทำให้ ไ ด้ ท ราบถึ ง
ปัญหาอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรชีวภาพในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารใช้
ประโยชน์สูง และมีผู้เข้ามาใช้ประโยชน์หลายกลุ่ม การประชุม
หารือเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากกลุม่ ผูใ้ ช้ประโยชน์หลัก เพือ่ ให้ได้แนวทางร่วม
ที่ทุกฝ่ายเห็นชอบด้วย ซึ่งสามารถใช้เป็นบทเรียนเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรกับชุมชนต่อไป

รู้จักทรัพยากรชีวภาพ เตรียมแผน
การจัดการ ก่อนทรัพยากรสูญ
กรณีศึกษาอึ่งอ่างก้นขีด ที่จังหวัดตาก

สิ น ค้ า ยอดนิ ย มของชาวบ้ า น อำเภอบ้ า นตาก และอำเภอ
สามเงา จังหวัดตาก ในช่วงปลายเดือนมีนาคม – พฤษภาคม
ของทุกปี คือ อึง่ อ่างก้นขีด (Kaloula mediolineata) โดยชาวบ้าน
จับมาขายกันวันละ 20-80 กิโลกรัมต่อวัน จำนวนอึง่ 30-40 ตัว
ต่อกิโลกรัม ดังนั้นในแต่ละฤดูกาลจึงมีการจับอึ่งอ่างก้นขีดมา
ขายหลายแสนตัว แม้ว่าชาวบ้านจะยืนยันว่าปริมาณอึ่งอ่างก้น
ขีดที่จับได้ไม่เคยลดลง แต่ไม่อาจยืนยันได้แน่นอนว่าอึ่งอ่างก้น
ขี ด จะไม่ ห มดไปในอนาคต ซึ่ ง หากมี ป ริ ม าณลดลงย่ อ มมี ผ ล
กระทบต่อรายได้ของชาวบ้าน

นายกันย์ นิติโรจน์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ทำการศึกษาการกระจายตัวใน
แนวดิ่งของอึ่งอ่างก้นขีด และปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการ
กระจายตั ว จากการศึ ก ษาในพื้ น ที่ ป่ า เบญจพรรณในตำบล
วังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก พบว่าระดับความลึกที่
อึง่ อ่างก้นขีดอาศัยอยูม่ คี วามสัมพันธ์กบั ปริมาณน้ำฝน ในช่วงที่

อึง่ อ่างก้นขีด สินค้ายอดนิยมชาวบ้าน จ.ตาก

การประชุมหารือเพื่อสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์หลัก
ฝนตกมากอึ่งจะอาศัยอยู่ตื้นกว่าช่วงเดือนฝนแล้ง โดยอาศัยอยู่
ลึกที่สุดมากกว่า 1 เมตร ในส่วนของความชื้น และความเป็น
กรด-ด่างของดิน บริเวณที่อึ่งอาศัยอยู่จะมีความชื้น และความ
เป็นกรด-ด่างสูงกว่าบริเวณผิวดิน ส่วนชนิดของดินจะมีอนุภาค
ดินทรายเป็นส่วนประกอบของเนื้อดินมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์  
ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำหรับการเพาะเลี้ยงในอนาคต
หากมีความจำเป็นต้องเพิม่ ประชากรอึง่ อ่างก้นขีด

รู้ชนิด/พฤติกรรม สู่การวางแผน
การจัดการทรัพยากร

ปลาในแหล่งน้ำภาคตะวันออก ภาคใต้ และ
ภาคตะวันตก

ประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทัง้ ประเทศไทย ถือ
เป็ น เขตที่ มี ค วามหลากหลายของปลาน้ ำ จื ด สู ง ที่ สุ ด ในโลก
เนื่ อ งจากปั จ จั ย ด้ า นแหล่ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย ทั้ ง ขนาด และความ
หลากหลาย รวมไปถึงกระแสน้ำที่มีความแตกต่างกัน ความ
หลากหลายของชนิดปลาในแหล่งน้ำ ทำให้เกิดการแก่งแย่งและ
การเป็นผู้ล่าเกิดขึ้น แต่ปลาก็ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้
อย่างสมดุล

การศึกษาปลาในแหล่งน้ำภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาค
ตะวันตก โดย ศ.เฟดเดอริค วิลเลียม เอช บีมชิ สาขาวิชา
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งานวิจัยเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม

ต้นลานต้นไม้โบราณ

บ่อน้ำผุด หนึง่ ในระบบนิเวศพืน้ ทีช่ มุ่ น้ำใน อ.ขนอม

วิ ท ยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ ม โครงการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบข้อมูลการกินอาหาร
ของกลุ่มปลาหน้าดิน โดยปลาแต่ละชนิดมีช่วงเวลาในการกิน
อาหารแตกต่างกัน ทำให้ปลาหลายชนิดสามารถอยู่ร่วมกันใน
บริเวณเดียวกัน ในด้านแหล่งที่อยู่อาศัยกับปริมาณความดกไข่
พบว่า ปลาชนิดเดียวกัน แต่อยู่ต่างระบบนิเวศกัน จะมีความ
ดกไข่ตา่ งกัน เช่น ปลาในวงศ์ปลาจิง้ จก ในภาคใต้ปลาจะมีความ
ดกไข่มากกว่าภาคตะวันตก และแหล่งที่อยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลง
ไปทำให้ ป ลาหลายชนิ ด มี จ ำนวนน้ อ ยลง เช่ น ปลาค้ อ 

N. masuya ที่ชอบอยู่ตามพื้นทรายน้ำไหลแรง หายากมากขึ้น
เนือ่ งจากถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยเปลีย่ นแปลงไป

โลมาประจำถิ่นมาอาศัยหากินอยู่ในบริเวณนี้เป็นจำนวนมากถึง
50 ตัว ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาชมโลมาสีชมพูที่ขนอม
เป็นจำนวนมากในแต่ละปี ด้วยเหตุนี้ จึงได้เกิดโครงการจัดทำ
ทุ่นกำหนดเขตทางทะเลเพื่อการอนุรักษ์โลมาสีชมพู แนว
หญ้าทะเล และปะการังชายฝัง่ ขึน้ ในพืน้ ทีท่ ะเลขนอม โดย
โครงการ BRT ร่วมกับบริษัท โททาล อีแอนด์พี ไทยแลนด์
มูลนิธโิ ททาล ประเทศฝรัง่ เศส และกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่

แผนที่ทรัพยากรชีวภาพขนอม-หมู่
เกาะทะเลใต้ เพื่อการจัดการและ
อนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ให้คงอยู่

พืน้ ทีอ่ ำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบริเวณทีม่ คี วาม
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชีวภาพ และระบบนิเวศหลากหลาย
แบบ ข้อมูลจากการสำรวจทรัพยากรชีวภาพใต้ทอ้ งทะเล ภายใต้
ชุดโครงการวิจยั เชิงพืน้ ทีข่ นอม-หมูเ่ กาะทะเลใต้ ตัง้ แต่ปี 25482551 พบสิ่งมีชีวิตมากกว่า 700 ชนิด ในระบบนิเวศทางทะเล
ตัง้ แต่ปา่ ชายหาด ป่าชายเลน แนวหญ้าทะเล และแนวปะการัง
อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งใหญ่ของโลมาสีชมพู สิ่งมี
ชีวิตที่อยู่ในสภาพใกล้ถูกคุกคาม ในบัญชีแดงของสหภาพเพื่อ
การอนุรักษ์ (IUCN) และถูกจัดให้อยู่ในบัญชีไซเตส บัญชีที่ 1
(Appendix I of Cites)
ความอุดมสมบูรณ์ของทะเลขนอมทำให้โลมาสีชมพู ซึ่งเป็น
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การวางแนวทุน่ กำหนดเขตทางทะเลเพือ่ การอนุรกั ษ์ มีระยะทาง
12 กิโลเมตรตลอดแนวชายฝัง่ ทะเล ตัง้ แต่บริเวณเกาะผี ซึง่ เป็น
เขตรอยต่อทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไปจนถึงอ่าวท้องโหนดบริเวณที่มีโลมาสีชมพูอาศัยอยู่จำนวน
มาก แนวทุ่ น จะช่ ว ยในการบอกแนวเขตที่ อ ยู่ และแหล่ ง หา
อาหารของโลมาสีชมพู ซึง่ เรือนำเทีย่ วสามารถมาจอดในบริเวณ
ดั ง กล่ า วเพื่ อ รอชมโลมาได้ นอกจากนี้ ยั ง เป็ น แนวเขตหลักที่
กำหนดไว้เพื่อป้องกันเรือประมง และเรือขนส่งขนาดใหญ่ที่จะ
เข้ารบกวนในบริเวณที่มีโลมาสีชมพูอาศัยอยู่ โดยชุมชนตำบล
ท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีบทบาทหลัก
ในการดูแลรักษาแนวทุน่ กำหนดเขตเพือ่ การอนุรกั ษ์โลมาสีชมพู
นอกจากความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลแล้ว ระบบนิเวศบนบกที่
อำเภอขนอมยังประกอบด้วยระบบนิเวศหลายรูปแบบ เป็น
แหล่งรวบรวมทรัพยากรชีวภาพทีม่ คี ณ
ุ ค่าหลายชนิด

โครงการ BRT ได้รบั การสนับสนุนจากบริษทั ปตท. จำกัด
(มหาชน) เพื่อดำเนินโครงการศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระยะที่
2 โดยได้ทำการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ
ในอำเภอขนอม ได้แก่

ลักษณะถิน่ ฐานของชาวกะหร่าง ทีบ่ า้ นโป่งลึกบางกลอย จ.เพชรบุรี

ชาวกะหร่างล่องแพไม้ไผ่ (โด๊ะ) เพือ่ ทำการหา
ปลาในต้นน้ำเพชรบุรี

ป่าพรุ หลายแห่งซึง่ เป็นทีอ่ าศัยของนกน้ำหลายชนิด เป็นแหล่ง
เพาะเลี้ ย งทางธรรมชาติ ข องปลากั ด ป่ า และยั ง พบต้ น ลาน
ต้นสาคู ต้นไม้โบราณที่กำลังถูกคุกคามจากการเปลี่ยนสภาพ
พืน้ ทีไ่ ปเป็นสวนปาล์ม
ป่าชายเลน ทีพ่ บ 3 แห่ง เป็นแหล่งทีอ่ าศัยของหอยกัน หอยที่
พบเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้น และยังพบทากทะเล
ขนาดจิ๋ว รวมทั้งพรรณไม้ป่าชายเลนหลายชนิด เช่น หลุมพอ
ทะเล ต้นจาก
ถ้ำ มีการรายงานพบถ้ำจำนวน 6 แห่ง ซึง่ ยังไม่เคยมีการสำรวจ
หรือเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว การสำรวจเบื้องต้นพบว่าเป็น
แหล่ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของค้ า งคาวหลายชนิ ด และเป็ น แหล่ ง เก็ บ
ขี้ค้างคาวที่สำคัญของคนในขนอม ทั้งนี้ บางถ้ำมีรายงานพบ
ฟอสซิลหอยโบราณ และเครื่องใช้โบราณ ซึ่งสามารถพัฒนาให้
เป็นแหล่งท่องเทีย่ วแห่งใหม่ของอำเภอขนอมได้
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์
เช่น ค่างแว่นถิน่ ใต้ นกออก หรือ นกอินทรียท์ ะเล และเหยีย่ วแดง
รวมไปถึงสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในชุมชน เช่น
ปลากระบอก กุ้งแชบ๊วยพันธุ์พื้นเมือง กุ้งเคย หอยกัน และ
หอยราก เป็นต้น
จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น นำไปสู่การจัดทำแผนเพื่อการ
จัดการทรัพยากรร่วมกับประธานชมรมพิทักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝัง่ ขนอม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ และ
นักวิจยั ในพืน้ ที่ โดยมีแผนงานเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ระบบนิเวศป่า
พรุ ป่าชายหาด ป่าชายเลน และแนวหญ้าทะเล ซึ่งเป็นแหล่ง
อาศัยของทรัพยากรชีวภาพที่มีคุณค่าหลายชนิด รวมไปถึงการ
เก็บข้อมูลสัตว์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม เพื่อนำข้อมูล
เหล่านี้ไปใช้ในการวางแผนการจัดการการใช้ทรัพยากรชีวภาพที่
มีคณ
ุ ค่าเหล่านีต้ อ่ ไป

เอือ้ งหมายนา หรือทีช่ าวกะหร่างเรียกว่า 

“สุเหล่” มีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร

วิถีชีวิตชาวกะหร่าง ต้นแบบการ
อยู่กับธรรมชาติอย่างพึ่งพา

ชาวกะหร่างเป็นชนเผ่าทีม่ ถี นิ่ ฐานในบริเวณต้นแม่นำ้ เพชรบุรี ใน
พืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยการดำรง
ชีวิตอยู่ร่วมกับป่ามาตั้งแต่บรรพบุรุษ การหากินหาอยู่ของชาว
กะหร่างมาจากการทำการเพาะปลูก ซึ่งมีทั้งนำพันธุ์พืชจากป่า
มาปลูก หรือ นำพันธุพ์ ชื ไปแลกเปลีย่ นกับชุมชนอืน่ โดยจะปลูก
ไว้ในพื้นที่สวนรอบบ้าน ทำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุ
กรรมของพืชในพืน้ ทีป่ า่ และแปลงเพาะปลูก

นางสาวอรวรรณ บุญทัน ภาควิชาเทคโนโลยีการบริหาร
สิ่ ง แวดล้ อ ม คณะสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ได้ เข้ า ไปทำการศึ ก ษาวิ ถี ชี วิ ต และ
ภูมปิ ญ
ั ญาของชาวกะหร่าง พบว่ามีพชื ทีน่ ำมาปลูกรอบบ้านเพือ่
การใช้ประโยชน์ทงั้ สิน้ ถึง 219 ชนิด โดยนำไปใช้ประโยชน์ในแง่
อาหาร ยาสมุนไพร ปลูกเพือ่ ใช้สอยในครัวเรือน และปลูกเพือ่ ใช้
ประดับตกแต่ง เป็นรัว้ กัน้ อาณาเขตรอบบ้าน
การนำพืชพันธุ์หลากหลายชนิดมาปลูกรอบๆ บริเวณบ้าน ถือ
เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ในการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ภายใต้ ค วามเข้ า ใจ การยอมรั บ และ
สนับสนุนให้มกี ารอนุรกั ษ์ ทัง้ นีจ้ ากความเชือ่ ของชาวกะหร่างทีม่ ี
ความผู ก พั น กั บ ธรรมชาติ โดยมี ก ารจั ด วางความสั ม พั น ธ์ ใ ห้
ตนเองเป็นส่วนหนึง่ ของธรรมชาติ มองว่าธรรมชาติเป็นผูใ้ ห้ชวี ติ
ให้ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ให้ อ าหาร และการดำรงเผ่ า พั น ธุ์ ด้ ว ยเหตุ นี้
ธรรมชาติ จึ ง ไม่ ถู ก เบี ย ดเบี ย น และมนุ ษ ย์ เ องก็ ส ามารถใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติได้อย่างยัง่ ยืน
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บนฐานความรู้

แนวปะการัง โดย ดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ

การเสื่อมโทรมของระบบนิเวศเป็นสาเหตุสำคัญที่จะนำไปสู่การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และการ
สูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต การฟื้นฟูระบบนิเวศที่กำลังเสื่อมโทรม ไปจนถึงระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมแล้วเป็นเรื่องเร่ง
ด่วนและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และสมดุลของระบบนิเวศให้คงอยู่ และกลับ
คืนมาสมบูรณ์อีกครั้ง แต่การฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับคืนสู่สภาพเดิมนั้นอาจเป็นเรื่องยาก และต้องใช้ระยะ
เวลายาวนาน หากการดำเนินการฟื้นฟูเป็นไปโดยขาดพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศนั้นๆ การฟื้นฟู
ระบบนิเวศจึงต้องมีการศึกษาเพื่อจะนำไปสู่การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ

รู้จักหญ้าทะเล ก่อนลงมือปลูก

ประโยชน์ของหญ้าทะเลเป็นที่รับรู้กันอย่างแพร่หลาย หลาย
ภาคส่วนจึงมีแนวคิดปลูกหญ้าทะเลคืนสู่ชายฝั่ง เพื่อเพิ่มพื้นที่
อยู่ อ าศั ย และพื้ น ที่ ห ากิ น ให้ กั บ สั ต ว์ น้ ำ ซึ่ ง จะเป็ น การเพิ่ ม
ปริมาณสัตว์น้ำให้กับชาวประมงด้วย โดยในระยะเวลา 3 ปีที่
ผ่านมา ได้มีการปลูกหญ้าทะเลโดยวิธีการย้ายปลูก หรือย้าย
หญ้ า ทะเลจากแหล่ ง หนึ่ ง มาปลู ก อี ก แหล่ ง หนึ่ ง จำนวนกว่ า
50,000 ต้น โดยทัง้ หมดเป็นหญ้าคาทะเล (Enhalus aciroides)
ซึ่งพบว่าหลังจากการย้ายปลูก หญ้าทะเลที่ปลูกมีอัตราการรอด
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เพียง 30% เท่านัน้ ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการเจริญ
เติบโตของหญ้าทะเลในแต่ละพืน้ ทีม่ คี วามแตกต่างกัน

นายเอกลั ก ษณ์ รั ต นโชติ ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาผลของ
ความหนาแน่นต่อการเติบโต การทดแทนประชากร และ
การสืบพันธุ์ ของหญ้าทะเลชนิด Enhalus acoroides (L.f.)
Royle บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง พบ
ว่าความเข้มแสงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโต การทดแทน
ประชากร และการสืบพันธุ์ของหญ้าคาทะเล การปลูกหญ้าคา
ทะเลที่ ห นาแน่ น เกิ น ไปจะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การบดบั ง แสงกั น เอง

หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides)

ตัวอ่อนปะการังในระบบอนุบาล

เนือ่ งจากหญ้าคาทะเลมีขนาดใบทีใ่ หญ่และยาว ทำให้มแี สงส่อง
ผ่านลงมายังส่วนของเนื้อเยื่อเจริญน้อย และการปลูกหญ้าคา
ทะเลควรปลูกที่ความหนาแน่นเริ่มต้นประมาณ 10-25% ของ
ความหนาแน่นจริงในธรรมชาติ เพื่อลดการบดบังแสงกันเอง
และช่วยให้หญ้าทะเลมีการเจริญเติบโตทีด่ ี
อย่างไรก็ตาม การปลูกหญ้าทะเลในแต่ละพืน้ ที่ ควรมีการศึกษา
ปัจจัยทางกายภาพของพืน้ ที่ เช่น ช่วงเวลาน้ำขึน้ น้ำลง เพือ่ เป็น
ข้อมูลในการเลือกชนิดของหญ้าทะเลทีเ่ หมาะสม

การฟื้นฟูแนวปะการังอย่างยั่งยืน

การฟื้นฟูแนวปะการังที่เสื่อมโทรมในปัจจุบันมีด้วยกันหลายวิธี
โดยแบ่งออกเป็นวิธีหลัก 2 วิธี คือ การฟื้นฟูแนวปะการังที่ใช้
คุ ณ สมบั ติ ก ารสื บ พั น ธุ์ แ บบไม่ อ าศั ย เพศ เช่ น การย้ า ยปลู ก
ปะการัง หรือการนำชิ้นส่วนปะการังปักยึดไว้กับวัสดุ และการ
ฟื้นฟูแนวปะการังที่ใช้คุณสมบัติการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ เช่น
การสร้ า งปะการั ง เที ย ม เพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ ล งเกาะของตั ว อ่ อ น
ปะการัง นอกจากนีย้ งั มีการนำเซลล์สบื พันธุห์ รือตัวอ่อนปะการัง
ที่ได้จากธรรมชาติมาอนุบาลในระบบเลี้ยง ก่อนย้ายไปปลูกใน
ธรรมชาติ ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้ปะการังมีความหลากหลายทาง
พันธุกรรมสูงกว่าการย้ายปลูกปะการัง จึงทำให้ปะการังมีอัตรา
รอดสูงกว่าการลงเกาะตามธรรมชาติ

นางสาวชโลทร รักษาทรัพย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้
ทำการศึกษาอัตรารอดและการเจริญเติบโตของปะการังเขากวาง
Acropora spp. เพือ่ การเพาะเลีย้ ง พบว่าในแต่ละปีปะการังเขา
กวาง A. humilis, A. hyacinthus, A. millepora และ A. nasuta
มีการสร้างเซลล์สบื พันธุเ์ พียงปีละ 1 ครัง้ ในช่วงเดือนมกราคม –
มีนาคม หลังจากการปฏิสนธิและพัฒนาเป็นตัวอ่อนจะใช้เวลา
ประมาณ 5 วันในการลงเกาะ จากนัน้ จะสร้างโครงร่างหินปูนใน
เวลาประมาณ 3-4 วัน และเริ่มดึงสาหร่ายซูเซนเทลลีเข้ามา
อาศัยในเนือ้ เยือ่ หลังจากลงเกาะประมาณ 2 สัปดาห์ และอัตรา

แนวปะการังบริเวณหมูเ่ กาะทะเลใต้

การอนุรักษ์แหล่งปล่อยไข่หรือตัวอ่อน
ปะการังในธรรมชาติให้คงอยู่ เป็นการ
อนุรักษ์แนวปะการังที่ยั่งยืน

การรอดของตัวอ่อนปะการังจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 42.1% หลังจาก
อนุบาลตัวอ่อนปะการังเป็นเวลา 5 เดือน และตัวอ่อนปะการัง
จะเจริญเติบโตได้ดเี มือ่ ได้รบั แสงในปริมาณมาก
นอกจากนี้ การอนุรักษ์แหล่งปล่อยไข่หรือตัวอ่อนปะการังใน
ธรรมชาติให้คงอยู่ ยังเป็นการอนุรักษ์แนวปะการังที่ยั่งยืน และ
อาจช่วยในการฟื้นฟูแนวปะการังเสื่อมโทรมในบริเวณใกล้เคียง
ได้ จึงได้มีการติดตามศึกษาการไหลเวียนของกระแสน้ำ
ร ะ ห ว่ า ง ห มู่ เ ก า ะ ท ะ เ ล ใ ต้ อ ำ เ ภ อ ข น อ ม จั ง ห วั ด
นครศรี ธ รรมราช โดย นายนิ ค ม อ่ อ นสี ภาควิ ช า
วิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ หาทิ ศ ทางการไหลเวี ย นของกระแสน้ ำ 

ซึ่งเป็นปัจจัยที่นำพาตัวอ่อนจากแหล่งกำเนิดไปลงเกาะยังเกาะ
ต่างๆ ทั้ง 5 เกาะ ได้แก่ เกาะมัดสุ่ม เกาะราบ เกาะวังนอก
เกาะวังใน และเกาะแตน ผลจากการศึกษาพบแหล่งปล่อยไข่
ปะการังในธรรมชาติทสี่ ำคัญในหมูเ่ กาะทะเลใต้ ได้แก่ เกาะราบ
เป็นแหล่งปล่อยไข่ปะการังที่สามารถไหลผ่านไปยังเกาะมัดโกง
กองหินน้ำลาย และเกาะแตน, เกาะมัดสุม่ เป็นแหล่งปล่อยไข่
ปะการังที่สามารถไหลไป เกาะมัดโกง กองหินน้ำลาย และไหล
รอบเกาะแตน ซึ่งจากข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปสู่การวางแผน
การอนุรักษ์พื้นที่ต้นกำเนิดไข่ปะการัง และจะนำไปสู่ความอุดม
สมบูรณ์ของแนวปะการังในทะเลขนอม – หมูเ่ กาะทะเลใต้ โดย
เฉพาะเกาะแตน ซึง่ เป็นเกาะทีไ่ ด้รบั ไข่ปะการังจากเกาะอืน่
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นกชายเลนปากช้อน

นกซ่อมทะเลอกแดง

อนุรักษ์พื้นที่นาเกลือ เพื่อฟื้นฟู
แหล่งพักอาศัยนกชายเลน

ประชากรของนกชายเลนทั่ ว โลกมี ก ารลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เนื่องจากการสูญเสียและการถูกทำลายถิ่นอาศัยสำหรับทำรัง
วางไข่และถิน่ อาศัยในช่วงฤดูกาลอพยพ นาเกลือเป็นถิน่ อาศัยที่
มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งพบว่ามีการใช้ประโยชน์โดยนกชายเลนเป็น
ประจำ นาเกลื อ จึ ง อาจจะสามารถทดแทนถิ่ น อาศั ย ตาม
ธรรมชาติทนี่ กต้องการในช่วงฤดูอพยพ

นายศิริยะ ศรีพนมยม ภาควิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่ง
แวดล้ อ ม คณะสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้ศึกษา
อิทธิพลของลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีต่อความหลากชนิดและ
จำนวนของนกชายเลนใน 20 พื้นที่ตลอดแนวชายฝั่งอ่าวไทย
ตอนใน ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการทำนาเกลือมาเป็นเวลานาน จาก
การศึกษาพบว่าพื้นที่ที่มีการทำนาเกลือจะมีความหลากชนิด
และจำนวนของนกชายเลนมากกว่าในพืน้ ทีท่ ไี่ ม่มกี ารทำนาเกลือ
นกชายเลนมักจะใช้บ่อตากน้ำในนาเกลือที่มีดินเลนโผล่ขึ้นมา
เป็นหย่อมๆ ในการเป็นที่รวมฝูงพักผ่อนและเป็นทั้งพื้นที่หากิน
รองในช่วงน้ำขึน้ ด้วย
ในจำนวนนกชายเลน 50 ชนิด ทีอ่ พยพเข้ามาแวะพักหาอาหาร
ในประเทศไทย พบว่าบางชนิดเป็นชนิดพันธุ์ที่มีความเสี่ยงเข้า
ขัน้ วิกฤตต่อการสูญพันธุ์ เช่น นกชายเลนปากช้อน ทัว่ โลกพบไม่
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นกทะเลขาเขียวลายจุด

เกิน  120 - 220 คู่ และจะแวะมาพักทีป่ ระเทศไทยปีละ 12 ตัว
เท่านั้น นกทะเลขาเขียวลายจุด ทั่วโลกพบไม่เกิน 1,000 ตัว
และนกซ่อมทะเลอกแดง ทั่วโลกพบไม่เกิน 20,000 ตัวเท่านั้น
ดังนั้นนาเกลือแบบโบราณจึงมีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วย
รักษาจำนวนประชากรนกชายเลนทีพ่ บในอ่าวไทยตอน จึงควรมี
การสร้างความเข้าใจกับเจ้าของนาเกลือ เพื่อจัดการพื้นที่บาง
ส่วนของนาเกลือ เพื่อให้นกชายเลนสามารถใช้เป็นที่พักรวมฝูง
ได้  

การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้

การลดลงของพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทย และผลกระทบจากการ
ที่ป่าไม้ถูกทำลาย ทำให้ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเกิดความ
ตระหนักในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์
อีกครั้ง และยังมีความพยายามในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้หลายวิธี
เช่น การรณรงค์การปลูกป่าของหลายหน่วยงาน นอกจากนี้ ใน
ด้านการวิจยั เพือ่ การฟืน้ ฟูปา่ ยังได้มกี ารศึกษารูปแบบการฟืน้ ฟู
ป่าหลากหลายวิธี

การปลูกกล้าไม้ เป็นวิธีการฟื้นฟูป่าที่ใช้กันโดยทั่วไป ซึ่งหัวใจ
หลักคือการผลิตกล้าไม้ที่มีคุณภาพดี โดยเป็นกล้าของพรรณไม้
ท้องถิ่นหลายชนิด แต่พรรณไม้ท้องถิ่นหลายชนิดมีปัญหาการ
เพาะเมล็ดได้ยาก จึงต้องมีการพัฒนาวิธีการผลิตกล้าไม้โดยวิธี
อื่น ด้วยเหตุนี้ นางสาวอนั น ทิ ก า รั ต น์ น้ ำ หิ น สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เมล็ดเพือ่ ฟื้นฟูป่าท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทย โดยทำการ
ศึกษาเกี่ยวกับการคัดเลือกชนิดพรรณไม้ ช่วงเวลาหยอด วิธี
หยอด และการดูแลทีเ่ หมาะสมกับวิธกี ารหยอดเมล็ด
การคัดเลือกชนิดที่เหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญส่งผลต่อความ
สำเร็จของการประยุกต์ใช้วธิ หี ยอดเมล็ดในโครงการฟืน้ ฟูปา่ โดย
พรรณไม้ที่มีการศึกษาแล้วว่าเหมาะสมต่อการหยอดเมล็ดใน
ภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ นมหวา Archidendron clyperia
(Jack) Niels. (วงศ์ถวั่ ) หาด Artocarpus dadah Miq. (วงศ์มะเดือ่ )
อบเชย Cinnamomum iners Reinw. ex Bl. และ ทัง Litsea
grandis (Wall. ex Nees) Hk.f. (วงศ์อบเชย) พะวา Garcinia
hombroniana Pierre (วงศ์มงั คุด) จิกนม Palaquium obovatum
(Griff.) Engl. (วงศ์ละมุด) และพลอง Scolopia spinosa (Roxb.)
Warb. (วงศ์ ต ะขบ) ช่ ว งเวลาที่ เ หมาะสม คื อ ช่ ว งต้ น ฝน
เนือ่ งจากเมล็ดจะได้รบั ความชืน้ เพียงพอสำหรับการงอกและการ
สร้างระบบรากทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ สามารถอยูร่ อดได้ในฤดูแล้ง
กิง่ ปักชำแสล่งหอมไก๋ Rothmania sootepensis เริม่ แตกยอดใหม่หลังจาก
ปักชำ 45 วัน

เชียงใหม่ จึงได้ใช้วิธีการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของต้นไม้
หายากเพื่อฟื้นฟูป่า โดยใช้วิธีการตัดชำ ซึ่งมีขั้นตอนที่ง่ายและ
ประหยัดต้นทุน และวิธีการชักนำให้ออกรากของกิ่งตัดชำจาก
ปัจจัยต่างๆ คือ การใช้สารเร่งรากและยากำจัดเชื้อรา พื้นที่ใบ
วั ส ดุ ตั ด ชำ และตำแหน่ ง ของกิ่ ง ตั ด ชำ โดยใช้ ต้ น ไม้ ห ายาก 

9 ชนิ ด ได้ แ ก่ กะอาม (Crypteronia paniculata Bl. var.
paniculata), ลำบิด (Diospyros coaetanea Flet.), คำมอกหลวง
(Gardenia sootepensis Hutch.), ขว้าว (Haldina cordifolia
(Roxb.) Rids.), เน่าใน (Ilex umbellulata (Wall.) Loesn.),
บุ น นาค (Mesua ferrea L.), แสล่ ง หอมไก๋ (Rothmania
sootepensis (Craib) Brem.), รวงผึ้ง (Schoutenia glomerata
King ssp. peregrine (Craib) Roekm. & Hart.) และขี้หนอน
(Scleropyrum pentandrum (Dennst.) Mabb.) อย่างไรก็ดี การ
ใช้วิธีการปลูกกล้าด้วยวิธีการนี้อาจต้องใช้ระยะเวลายาวนาน
มากกว่า 1 ปี แต่กเ็ ป็นแนวทางหนึง่ ของการปลูกป่า

การปลูกป่าด้วยวิธีหยอดเมล็ด

เป็ น หนึ่ ง ทางเลื อ กสำหรั บ การฟื้ น ฟู ร ะบบนิ เวศป่ า ไม้ ที่ ช่ ว ย
ประหยัดงบประมาณและขัน้ ตอนในการปลูก เนือ่ งจากการปลูก
ป่าโดยปกติต้องมีการผลิตกล้าไม้ให้ได้ขนาดที่เหมาะสม ซึ่งต้อง
ใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี และต้องใช้แรงงานเกือบทุกขั้นตอน
นางสาวพนิตนาถ ทันใจ สาขานิเวศวิทยาและความหลาก
หลายทางชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ได้ทำการศึกษาแนวทางการปลูกป่าด้วยวิธีหยอด

การฟื้นฟูป่าโดยการอนุรักษ์ไม้เบิกนำ เป็นแนวทางการฟื้นฟูป่า
ที่ ถู ก รบกวน ถากถางให้ ก ลายเป็ น พื้ น ที่ ว่ า ง โดยต้ น เพกา
(Oroxylum indicum Vent) เป็ น พื ช เบิ ก นำชนิ ด หนึ่ ง ในป่ า
เบญจพรรณ เป็นพรรณไม้ชนิดแรกที่สามารถเข้ายึดครองพื้นที่
ป่าเสือ่ มโทรมได้ จึงมีความสำคัญอย่างยิง่ ในการฟืน้ ฟูปา่ อีกทัง้
ยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรทีช่ าวบ้านใช้กนั มาตัง้ แต่โบราณ
การถ่ายละอองเรณูเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้พืชดอกแต่ละชนิด
สามารถดำรงเผ่าพันธุต์ อ่ ไปได้ นางสาวเตือนจิต ศรีทองช่วย
ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ ได้ทำการศึกษาสาเหตุและผลดีของลักษณะ
การปิดยอดเกสรตัวเมียของดอกเพกา โดยพบว่าดอกเพกาจะมี
พาหะหลั ก ที่ ช่ ว ยในการถ่ า ยละอองเรณู ข องดอกเพกา คื อ
ค้างคาวเล็บกุด ทำให้ดอกเพกามีการปรับตัวให้ดอกบานในเวลา
กลางคืน ลักษณะดอกเป็นรูปกรวย กลีบดอกด้านในมีสีครีม
ดอกใหญ่ แข็งแรง กลิน่ ฉุน เพือ่ ให้เหมาะกับค้างคาว ดอกเพกา
มีปลายยอดเกสรตัวเมียแยกเป็นสองแฉก และจะหุบเข้าหากัน
หลังจากถูกสัมผัส จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการปิด
นั้น ได้แก่ แรงสัมผัส ละอองเรณูดอกเพกา ละอองเรณูจาก
ดอกไม้ต่างชนิด ปลายยอดเกสรตัวเมียจะปิดเข้าหากันอย่าง
ถาวรเมื่อถูกสัมผัส แม้ว่าละอองเรณูที่สัมผัสจะมีจำนวนน้อย
หรือเป็นละอองเรณูของพืชต่างชนิด ดังนั้นหากปลายยอดเกสร
ตั ว เมี ย ปิ ด ก่ อ นที่ จ ะได้ รั บ ละอองเรณู ใ นปริ ม าณที่ เ หมาะสม 

ก็ทำให้เพกาได้รบั การถ่ายละอองเรณูในอัตราทีล่ ดลง
อย่ า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น ค้ า งคาวเล็ บ กุ ด มี จ ำนวน
ประชากรลดลง เนื่ อ งจากการถู ก ล่ า และพื้ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ถู ก
ทำลาย ส่ ง ผลต่ อ การติ ด ผลของเพกา ดั ง นั้ น การอนุ รั ก ษ์
ประชากรค้างคาวจึงเป็นส่วนสำคัญทีจ่ ะช่วยเพิม่ จำนวนต้นเพกา
ซึง่ เท่ากับเป็นการช่วยฟืน้ ฟูปา่ ด้วย
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สำรวจ สืบเสาะ ค้นพบใหม่

สำรวจ สืบเสาะ
ค้นพบใหม่

ภาพเริม่ ฤดู โดย จรูณ   วงศ์แก้ว

ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีความร่ำรวยในด้านของทรัพยากรชีวภาพเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ปัจจุบันมี
การค้นพบสิ่งมีชีวิตในประเทศไทยกว่า 40,000 ชนิดพันธุ์ ซึ่งเป็นเพียงส่วนเล็กๆ จากจำนวนชนิดทั้งหมดที่
คาดว่าจะมีอยู่ในประเทศไทย การสนับสนุนการศึกษาวิจัยอนุกรมวิธาน การศึกษารวบรวมจำนวนชนิดของ
สิ่งมีชีวิต รวมไปถึงการค้นหาสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยจึงยังคงต้องดำเนินต่อไป เพื่อเป็นการ
เก็บบันทึกข้อมูลสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่พบในประเทศไทย อันจะเป็นพื้นฐานของการศึกษาคุณค่าและประโยชน์ที่
ซ่ อ นอยู่ ใ นสิ่ ง มี ชี วิ ต เหล่ า นั้ น เพื่ อ จะนำไปต่ อ ยอดการใช้ ป ระโยชน์ จ ากฐานทรั พ ยากรชี ว ภาพที่ มี อ ยู่ ใ น
ประเทศไทย

ความหลากหลายของพรรณไม้
และการค้นพบใหม่ครั้งใหม่

(Burm.f.) Merr.) และ สกุลลางสาด (Lansium domesticum 

Corrêa) และยังมีการสร้างสารทุติยภูมิที่มีฤทธิ์ป้องกันแมลง
หรือฆ่าแมลงได้อกี ด้วย

ไม้วงศ์กระท้อนเป็นพรรณไม้ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์หลาก
หลายด้าน ทั้งการเป็นไม้เศรษฐกิจ ปลูกเพื่อใช้สอย และปลูก
เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่ ป่ า เช่ น มะฮอกกานี (Swietenia
mahogany) ไม้สกุลสะเดา (Azadirachta indica A.Juss. var.
siamensis Valeton) สกุลกระท้อน (Sandoricum koetjape

การศึกษาอนุกรมวิธานของพรรณไม้วงศ์ไม้กระท้อนของไทย
โดยนายธวัชชัย วงศ์ประเสริฐ สำนักหอพรรณไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พบ 18 สกุล จำนวน 84 ชนิด 

3 ชนิดย่อย และ 4 สายพันธุ์ ในจำนวนนี้ 11 ชนิดเป็นพรรณไม้
ที่ยังไม่เคยยืนยันมาก่อนว่ามีอยู่ในประเทศไทย และเป็นพรรณ
ไม้สกุลทีพ่ บเป็นครัง้ แรกของไทย 1 สกุล คือ สกุล Pseudoclausena

พรรณไม้วงศ์กระท้อนของไทย
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หนอนหน่าย 

พืชในสกุลหางกระรอก

แดงประดับผา Rhododendron longiflorum
พรรณไม้สวยงามและหายาก

พรรณไม้ทขี่ นึ้ บนหน้าผาหิน

พืชสกุลหางกระรอก (วงศ์ถวั่ ) ในประเทศไทย

พืชสกุลหางกระรอก (Uraria Desv.) พบทั้งที่เป็นพืชล้มลุกอายุ
หลายปีหรือไม้พุ่ม มีลักษณะเด่นคือแต่ละข้อจะพับเข้าหากัน
เป็ น รู ป ซิ ก แซก โดยทั่ ว ไปจะมี ชื่ อ พื้ น เมื อ งว่ า หางกระรอก
หางเสือ หางหมา หรือหางหมาจอก ซึ่งมาจากลักษณะของ
ช่อดอก พืชกลุ่มนี้มีขนปกคลุมแทบทุกส่วน เมื่อสัมผัสจะรู้สึก
สากหรือเหนียวติดมือ จากลักษณะเฉพาะของขนพืชนี้ ชาวบ้าน
ในภาคอีสานได้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใช้ใบของ
พืชชนิดนี้ใส่ลงในไหหรือถังที่ใช้ในการหมักปลาร้าเพื่อไล่หนอน
ออก ทำให้ได้ปลาร้าที่น่ารับประทานยิ่งขึ้น นับเป็นภูมิปัญญา
พืน้ บ้านอีกแบบหนึง่

การศึกษาทบทวนพืชสกุลหางกระรอก (Uraria Desv.) ใน
ประเทศไทย โดย ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบ
จำนวน 13 ชนิด โดยพบพืชชนิดใหม่ 2 ชนิด เป็นพืชรายงาน
ใหม่ของประเทศไทย 1 ชนิด

นับเป็นครั้งแรกของการสำรวจพรรณไม้
บริเวณหน้าผา และสันเขาหินประเภท
ต่างๆ ของภาคใต้ตอนล่างที่อยู่ใน
บริเวณจำกัด จากสภาพป่าอันเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะที่มีความโดดเด่น
เสมือนเป็นเกาะ

พืชสกุลการเวก ในประเทศไทย

การจำแนกพืชสกุลการเวกทีผ่ า่ นมาในประเทศไทย มีการจำแนก
ที่ ค ลุ ม เครื อ ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งมาจากลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยาที่
คล้ายคลึงกันมาก และทีผ่ า่ นมายังไม่มกี ารศึกษาทบทวนพรรณไม้
สกุลนี้อย่างจริงจัง นายทวี อินสุระ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ทำการ
ศึกษาอนุกรมวิธานและสัณฐานวิทยาของพืชสกุลการเวก
ทุ ก ชนิ ด ที่ มี ก ารกระจายตั ว อยู่ ใ นประเทศไทย รวมไปถึ ง การ
จำแนกชนิด และนิเวศวิทยาการกระจายพันธุด์ ว้ ย
จากการศึกษาพบพืชสกุลการเวกในประเทศไทยทัง้ สิ้น 15 ชนิด
สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุม่ หลัก คือ กลุม่ ทีม่ กี ลีบดอกกว้าง เช่น
นมชะนี นมงัว กระดังงาจีน การเวกใบใหญ่ เป็นต้น และกลุม่ ที่
มี ก ลี บ ดอกแคบ เช่ น การเวกช่ อ การเวกแดง และการเวก
สุมาตรา เป็นต้น

ความหลากหลายของพืชบนเทือก
เขาสันกาลาคีรี

พืน้ ทีเ่ ทือกเขาสันกาลาคีรใี นเขตอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตัง้ อยู่
ตอนใต้ สุ ด ของประเทศไทย ทอดเป็ น แนวยาวไปตามแนว
พรมแดนไทย-มาเลเซีย สภาพโดยทั่วไปของภูมิประเทศเป็น
เทือกเขาสลับซับซ้อนและมีพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร จึงมี
สภาพภูมอิ ากาศร้อนชืน้ ฝนตกชุก มีเมฆหมอกปกคลุมเทือกเขา
ตลอดทั้งปี และสภาพทางธรณีวิทยาซึ่งมีหลายประเภท ปัจจัย
ต่ า งๆ เหล่ า นี้ ท ำให้ บ ริ เวณดั ง กล่ า วมี ค วามหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง และยังปรากฏลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกัน ทั้งสันเขา
หน้าผา และบางแห่งเป็นเขาโดด ส่งผลให้มีพืชพรรณแตกต่าง
จากพืน้ ทีป่ า่ ดิบชืน้
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ช่อไข่มกุ ฮาลา (บาลา) Vaccinium bancanum
พรรณไม้สวยงามและหายาก

พฤติกรรมการจับคูข่ องมวนจิงโจ้นำ้

นายเจริญศักดิ์ แซ่ไว่ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าไปทำการศึกษาความ
หลากหลายของพืชมีท่อลำเลียงบริเวณหน้าผาและสันเขา
หินบนเทือกเขาสันกาลาคีรี ในเขตอำเภอเบตง จังหวัด
ยะลา ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของการสำรวจพรรณไม้บริเวณหน้าผา
และสันเขาหินประเภทต่างๆ ของภาคใต้ตอนล่างทีอ่ ยูใ่ นบริเวณ
จำกัด จากสภาพป่าอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่มีความโดดเด่น
เสมื อ นเป็ น เกาะ ซึ่ ง มี ค วามสำคั ญ ต่ อ การศึ ก ษารู ป แบบการ
กระจายพันธุ์ของพืช รวมถึงสถานภาพของพืชโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ พรรณไม้หายาก และพรรณไม้ถนิ่ เดียว

ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของสัตว์ตัวจิ๋ว

การศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2550
พบพืชมีทอ่ ลำเลียงจำนวน 223 ชนิด ประกอบด้วย ไลโคไฟต์ 7
ชนิด เฟิรน์ 41 ชนิด พืชเมล็ดเปลือย 3 ชนิด พืชใบเลีย้ งคู่ 113
ชนิด และพืชใบเลีย้ งเดีย่ ว 59 ชนิด ในกลุม่ ของพืชมีทอ่ ลำเลียง
ทั้งหมดนี้ พืชในวงศ์กล้วยไม้ จัดเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลาย
และมีจำนวนชนิดมากทีส่ ดุ คือ 40 ชนิด ในการศึกษานีพ้ บว่ามี
พื ช ที่ เ ป็ น ชนิ ด ใหม่ ใ นประเทศไทยและพบพื ช ที่ ยั ง ไม่ เ คยมี
รายงานในประเทศไทยมาก่อนจำนวน 16 ชนิด
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ความหลากหลายของไรในโรงเก็บ

ไรเป็นสัตว์ขนาดจิ๋วที่ไม่น่าพิศมัยทั้งในด้านของสุขภาพ ได้แก่ 

ไรฝุ่น และด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ไรในโรงเก็บ ซึ่งเป็นศัตรูพืชที่
สร้างความเสียหายให้กับผลผลิตทางการเกษตร และเป็นพาหะ
นำเชื้อราในผลิตภัณฑ์อาหารแห้งหลายชนิด ซึ่งสามารถเชื่อม
โยงไปถึงปัญหาสุขภาพ ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ ผื่นคัน หอบ หืด
และเยือ่ จมูกอักเสบได้อกี ด้วย

ผศ.ดร.อำมร อิ น ทรสั ง ข์ คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ได้ทำการสำรวจและเก็บตัวอย่างไรในโรงเก็บ และไรฝุ่น
บ้านในเขตภาคกลางของประเทศไทย จากการเก็บตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารแห้ง จำนวนทั้งสิ้น 243
ตัวอย่าง พบไรทั้งหมด 127 ตัวอย่าง พบว่าเป็นไรศัตรูพืช 78
ตัวอย่าง ผลการศึกษาความหลากหลายของไรฝุ่นจากตัวอย่าง

การศึกษาความหลากหลายของไรใน
โรงเก็บ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน
การนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร
และยังเป็นการศึกษาแนวทางการ
ป้องกันกำจัดต่อไป
เสีย้ นนม (Kenyentulus suthepicus)

ฝุ่นบนเครื่องนอน ตามบ้านเรือนของชาวบ้าน จำนวนทั้งสิ้น
638 ตัวอย่าง พบไรทัง้ หมด 1,590 ตัว จาก 222 ตัวอย่าง
การศึกษาความหลากหลายของไรในโรงเก็บ สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร และยังเป็นการ
ศึกษาแนวทางการป้องกันกำจัดต่อไป อีกทั้งการศึกษาความ
หลากหลายของไรฝุ่นบ้าน ยังสามารถนำไปใช้เพื่อคาดการณ์
ความเสี่ยงของการเกิดโรคภูมิแพ้ไรฝุ่น เพื่อการวางแผนทาง
สาธารณสุ ข รวมไปถึ ง การต่ อ ยอดการพั ฒ นาเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์
กำจัดไรต่อไป

สายวิวัฒนาการของมวนจิงโจ้น้ำ
เพชฌฆาตน้อยในแหล่งน้ำ

มวนจิงโจ้นำ้ เป็นแมลงจัดอยูใ่ นอันดับ Hemiptera แหล่งน้ำทีอ่ ยู่
อาศัยมีหลายแบบ ได้แก่ น้ำจืด น้ำกร่อย ริมฝัง่ ทะเล และทะเล
เปิด นอกจากนี้ยังมีลักษณะนิสัยเป็นผู้ล่า โดยเหยื่อของมวน
จิงโจ้ คือ ครัสเตเชียนขนาดเล็กๆ และแมลงที่เป็นศัตรูพืชและ
พาหะนำโรค จึงมีบทบาทสำคัญเป็นตัวควบคุมโดยชีววิธี โดย
เฉพาะในแหล่งน้ำจืด และน้ำกร่อย

นางสาวเอสรา มงคลชั ย ชนะ ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการศึกษา
อนุกรมวิธานและความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของมวน
จิงโจ้น้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 5 กลุ่ม
ลุ่ ม น้ ำ สาขา ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 9 จั ง หวั ด ได้ ตั ว อย่ า งทั้ ง หมด
5,550 ตัวอย่าง จัดจำแนกได้เป็น 7 วงศ์ยอ่ ย 20 สกุล 36 ชนิด
และ 4 รูปแบบ ทัง้ นีจ้ ากการวิเคราะห์ตวั อย่างทีเ่ ก็บจากจังหวัด
สมุทรสงคราม พบมวนจิงโจ้นำ้ ชนิดทีพ่ บครัง้ แรกในประเทศไทย
คือ Rheumatometroides insularis (Polhemus & Cheng, 1982)

การค้นพบเสี้ยนนมชนิดใหม่ของโลก

เสีย้ นนม (proturan) เป็นแมลงขนาดเล็กจัดอยูใ่ นอันดับโปรทูรา่
(protura) ไม่มีตา ไม่มีปีก รูปร่างยาวเรียว มีขนาด 0.5 – 2.5
มิลลิเมตร ส่วนใหญ่มีผนังลำตัวอ่อนนุ่ม อาศัยอยู่ในท่อนไม้ผุ
เศษใบไม้ทที่ บั ถมและในดิน โดยจะกินเชือ้ ราไมคอร์ไรซา ตะไคร่นำ้
เศษอินทรียวัตถุ รวมไปถึงเห็ดราบางชนิด และอินทรียวัตถุทไี่ ด้
จากการเน่าเปือ่ ยของใบไม้และซากพืชเป็นอาหาร ซึง่ จะพบมาก
ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์หรือมีอินทรียวัตถุสูง เช่นในดินของ
ป่าไม่ผลัดใบ และป่าผสมผลัดใบ เสี้ยนนมจึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่
สามารถนำมาประยุกต์เป็นดัชนีทางชีวภาพ (bio-indicator) ที่
บ่งชีค้ ณ
ุ ภาพของสิง่ แวดล้อมได้
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กิง้ กือตะเข็บ Orthomorpha asticta

สำหรับประเทศไทยได้มีการศึกษาเสี้ยนนม โดยนายณัฐดนัย
ลิ ขิ ต ตระการ ภาควิ ช ากี ฏ วิ ท ยา คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทำการศึกษาที่อุทยานแห่งชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ พบเสีย้ นนม 11 ชนิดใน 4 สกุล
3 วงศ์ ในจำนวนนีเ้ ป็นเสีย้ นนมชนิดใหม่ 3 ชนิด และทีอ่ ทุ ยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ พบเสีย้ นนมทัง้ สิน้ 11
ชนิด 2 ชนิดย่อยใน 3 วงศ์ 6 สกุล เป็นเสี้ยนนมชนิดใหม่ 1
ชนิ ด และอี ก 1 ชนิ ด ย่ อ ยพบครั้ ง แรกในประเทศไทย (new
record)

คีรีรัตน์นิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี   และ Orthomorpha asticta
sp. n. พบที่เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล และรัฐปะลิส ประเทศ
มาเลเซีย การพบชนิดเดียวกันบนแผ่นดินที่รัฐปะลิส ประเทศ
มาเลเซีย และบนเกาะตะรุเตา สามารถใช้สนับสนุนข้อมูลทาง
ธรณีวิทยาที่ว่าในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเชื่อมต่อเป็นแผ่นดิน
เดียวกัน และคาดว่ากิ้งกือกลุ่มที่พบบนเกาะตะรุเตาจะสามารถ
วิวฒ
ั นาการจนกลายเป็นกิง้ กือตะเข็บชนิดใหม่ในอนาคต

กิ้งกือตะเข็บ 4 ชนิดใหม่ของโลก

ความหลากหลาย
ของจุลินทรีย์ในประเทศไทย

กิง้ กือตะเข็บเป็นกิง้ กือขนาดเล็กทีม่ ปี ล้องเพียง 20 ปล้องเท่านัน้
ไม่มีตา ใช้หนวดในการสัมผัส ด้านข้างลำตัวจะมีหนามเล็กยื่น
ออกมา 2 ข้างในทุกๆ ปล้อง เนือ่ งจากมีขนาดเล็กจึงทำให้กงิ้ กือ
กลุ่มนี้มีความหลากหลายสูงมาก และมีจำนวนชนิดมากที่สุดใน
กลุม่ กิง้ กือ (ประมาณ 50% ของกิง้ กือทัง้ หมด) โดยปกติจะอาศัย
อยู่ในดิน และไม่เคลื่อนที่ไปไหนไกลจึงทำให้กิ้งกือตะเข็บเป็น
สัตว์เฉพาะถิน่ (endemic species)

ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา และนายณัฐดนัย ลิขติ ตระการ ภาค
วิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทำการศึกษาอนุกรมวิธานของกิ้งกือตะเข็บในประเทศไทย พบ
กิง้ กือตะเข็บ 4 ชนิดใหม่ของโลก ได้แก่ Orthomorpha enghoffi
sp. n. พบที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด
เลย, Orthomorpha alutaria sp. n. พบที่อำเภอโคกสำโรง
จังหวัดลพบุร,ี Orthomorpha parasericata sp. n. พบทีอ่ ำเภอ
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การค้นพบยีสต์ จุลินทรีย์มากคุณค่า
ในหลากหลายระบบนิเวศ

ยีสต์สามารถอาศัยอยูไ่ ด้ในหลากหลายระบบนิเวศ และพบได้ทงั้
บนบก และในน้ำ จากการศึกษาความหลากหลายของยีสต์ โดย
คณะนักวิจัย จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.สาวิตรี ลิม่ ทอง,
นางสาวสมจิต อ่ำอินทร์ และนางสาวชนิตา บุญมาก ได้
เลือกพื้นที่ศึกษาในป่าชายเลนทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน โดย
ทำการศึกษาทัง้ ในน้ำ และดินในป่าชายเลน ทัง้ นีย้ สี ต์ทอี่ าศัยอยู่
ในป่าชายเลนมีบทบาทสำคัญอย่างยิง่ ในการหมุนเวียนธาตุอาหาร
ป่าชายเลน และเป็นแหล่งอาหารของสัตว์นำ้ และแพลงก์ตอน

ราทำลายแมลงชนิดใหม่ของโลก Hypocrella siamensis

ราทำลายแมลงชนิดใหม่ของโลก Hypocrella siamensis

การศึกษายีสต์จากตัวอย่างน้ำในป่าชายเลนในจังหวัดพังงาของ
ประเทศไทย พบยีสต์ชนิดใหม่ได้แก่ Candida thaimueangensis
sp. nov. (Limtong et al., 2007) และ Candida phangngensis
sp. nov ส่วนการศึกษาความหลากหลายของยีสต์ในน้ำและ
ตะกอนดินใต้น้ำในป่าชายเลนฝั่งอ่าวไทยตอนบน จังหวัดตราด
จันทบุรี เพชรบุรแี ละประจวบคีรขี นั ธ์ พบยีสต์ชนิดใหม่ 4 ชนิด
จำนวน 4 สายพันธุ์ ซึ่ง 3 ชนิดในจำนวนนีไ้ ด้รบั การตัง้ ชือ่ และ
ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารนานาชาติ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ได้ แ ก่ Candida
prachuapensis sp. nov., Candida siamensis sp. nov. และ
Candida suwanaritii sp. nov.

ราทำลายแมลงตัวจิ๋วสายพันธุ์ใหม่

ผลการศึ ก ษาพบว่ า ยี ส ต์ ที่ พ บมากที่ สุ ด ในน้ ำ จากป่ า ชายเลน
บริ เ วณอ่ า วไทยตอนบนคื อ ยี ส ต์ ใ นสกุ ล Candida และ
Rhodotorula ซึ่งการที่พบยีสต์ทั้งสองสกุลมากนั้นสอดคล้องกับ
รายงานที่เคยมีมาแล้วว่า ยีสต์ในสกุล Candida เป็นยีสต์ที่มี
รายงานว่ า พบเสมอในแหล่ ง น้ ำ ธรรมชาติ ร วมทั้ ง ในน้ ำ ที่ มี
มลภาวะ โดยเฉพาะยีสต์สีแดงนั้นยิ่งจัดเป็นดัชนีสำคัญในการชี้
วัดคุณภาพน้ำ แสดงให้เห็นว่าน้ำในป่าชายเลนบริเวณอ่าวไทยมี
การปนเปือ้ นมลภาวะและมีสารอินทรียม์ าก

ราทำลายแมลงที่เชื้อราเข้าไปเจริญเติบโตในแมลงที่มียังมีชีวิต
และดูดกินน้ำเลี้ยงในตัวแมลงจนแมลงตาย โดยสามารถเข้า
ทำลายแมลงและแมงได้หลายชนิด ซึ่งชนิดของราทำลายแมลง
จะมีความจำเพาะกับชนิดของแมลงด้วย เช่น ราทำลายแมลง
สกุล Hypocrella และ Aschersonia เป็นราที่เข้าทำลายและ
เจริ ญ บนแมลงกลุ่ ม เพลี้ ย ขนาดของรากลุ่ ม นี้ มี ข นาดเส้ น ผ่ า
ศูนย์กลางประมาณ 2-5 มิลลิเมตร เนือ่ งจากเพลีย้ ซึง่ เป็นแหล่ง
ทีอ่ าศัยและแหล่งอาหารมีขนาดเล็ก
จากการสำรวจและเก็บตัวอย่างราทำลายแมลงในบริเวณอุทยาน
แห่ ง ชาติ แ ละเขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า ทั่ ว ประเทศไทย โดย นาง
สุชาดา มงคลสัมฤทธิ์ และ ดร.ไนเจล ไฮเวล โจนส์ ศูนย์
พั น ธุ วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ชี ว ภาพแห่ ง ชาติ พบว่ า
ลักษณะเด่นของรากลุม่ นี้ คือ เส้นใยมีสสี ดและหลากหลาย เช่น
แดง ส้ม เหลือง น้ำตาล และขาว ราจะสร้างเส้นใยคลุมจนไม่
สามารถเห็นตัว รากลุม่ นีพ้ บได้ทงั้ บนใบ ใต้ใบ ตามกิง่ ของพืชใบ
เลีย้ งคูแ่ ละใบเลีย้ งเดีย่ ว และสามารถพบได้ตลอดทัง้ ปี ทัง้ นีจ้ าก
การสำรวจและศึ ก ษาข้ อ มู ล ทางสั ณ ฐานวิ ท ยา ทำให้ พ บรา
ทำลายแมลงสกุล Hypocrella ที่เป็นชนิดใหม่ของโลก 3 ชนิด
คือ H. calendulina, H. luteola, H. siamensis และพบราทำลาย
แมลงชนิดใหม่ของโลกในสกุล Aschersonia อีก 1 ชนิด คือ 

A. minutispora
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นโยบายการจัดการวิจัย

นโยบาย
การจัดการวิจัย

อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพได้เปลี่ยนแปลงหลักการนำทรัพยากรชีวภาพไปใช้ประโยชน์จากการที่
ทรัพยากรชีวภาพเป็นสมบัติของมวลมนุษย์และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างอิสระ มาเป็นทรัพยากร
ชี ว ภาพอยู่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของประเทศเจ้ า ของทรั พ ยากรชี ว ภาพ ทำให้ ก ารนำทรั พ ยากรชี ว ภาพไปใช้
ประโยชน์จะเป็นไปตามกฎระเบียบที่ประเทศกำหนดขึ้น ซึ่งอนุสัญญาฯ ได้นำเสนอหลักการเรื่องการเข้าถึง
และการแบ่งปันผลประโยชน์ให้ประเทศใช้เป็นกรอบในการพัฒนากฎระเบียบเรื่องการนำทรัพยากรชีวภาพไป
ใช้ ป ระโยชน์ ประเทศไทยก็ เ ป็ น ประเทศหนึ่ ง ที่ พั ฒ นากฎระเบี ย บเรื่ อ งการเข้ า ถึ ง และการแบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์ขึ้นมารองรับการนำทรัพยากรชีวภาพของประเทศไปใช้ประโยชน์  
40
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การเข้าถึงและการแบ่งปันผล
ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากร
ชีวภาพ

การพั ฒ นากฎระเบี ย บเรื่ อ งการเข้ า ถึ ง และการแบ่ ง ปั น ผล
ประโยชน์ขึ้นมารองรับการนำทรัพยากรชีวภาพของประเทศไป
ใช้ประโยชน์   โดยกฎระเบียบที่พัฒนาขึ้นมานั้นอยู่ภายใต้การ
ดูแลของหน่วยงานที่แตกต่างกัน กฎระเบียบเหล่านี้กำหนดให้ผู้
ทีน่ ำทรัพยากรชีวภาพไปใช้ประโยชน์จะต้องทำการแจ้งต่อหน่วย
งานผู้ดูแลก่อนการนำทรัพยากรชีวภาพไปใช้ และในกรณีที่มี
การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ผู้นำไปใช้ประโยชน์จะต้อง
ทำการแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับหน่วยงานที่ดูแลกฎระเบียบ
นัน้ ๆ ด้วย
สัญญาหรือข้อตกลงได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือที่เหมาะ
สมในการอนุวัติการเรื่องการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์
จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพภายใต้หลักการของอนุสญ
ั ญาความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Access and Benefit Sharing; ABS)

นางสาวบุ บ ผา เตชะภั ท รพร ศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ วกรรมและ
เทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ ได้ทำการศึกษาข้อตกลงการเข้าถึง
และการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพใน
องค์กรวิจัยและพัฒนา พบว่าองค์กรวิจัยและพัฒนาส่วนใหญ่
ขาดความตระหนักในเรือ่ ง ABS ส่งผลให้องค์กรส่วนใหญ่มไิ ด้ให้
ความสนใจต่อการปฏิบตั ติ ามหลักการ ABS ของอนุสญ
ั ญาฯ ใน
องค์ ก รที่ บุ ค ลากรบางท่ า นมี ค วามตระหนั ก ในเรื่ อ ง ABS
บุคลากรนั้นจะทำการพัฒนาข้อตกลงการถ่ายโอนวัสดุชีวภาพ
ขึ้นมาใช้ในหน่วยงานเมื่อหน่วยงานมีการส่งถ่ายวัสดุชีวภาพแก่
บุคคลภายนอกหน่วยงาน นอกจากนัน้ ยังพบว่าข้อตกลงบางข้อ
ในองค์กรวิจัยมีลักษณะที่จัดได้ว่าเป็นข้อตกลง ABS ตามที่
โครงการนีก้ ำหนด ถึงแม้วา่ ขณะทีจ่ ดั ทำข้อตกลงดังกล่าวผูจ้ ดั ทำ
ไม่ได้ตระหนักหรือมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ABS หากแต่
ว่าการเจรจาต่อรองข้อตกลงนั้นเป็นไปตามประสบการณ์ของผู้
เจรจา ซึ่งข้อตกลงเหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบข้อตกลงร่วมวิจัยและ
ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สทิ ธิ
ผลจากการวิจัยนี้เสนอให้องค์กรวิจัยและพัฒนาเร่งสร้างความ
ตระหนักและอบรมให้ความรูเ้ รือ่ ง ABS แก่นกั วิจยั หรือบุคลากร
ขององค์กรเพือ่ ภาพลักษณ์ทดี่ ขี ององค์กร และเพือ่ ให้การทำงาน
วิจัยและพัฒนาขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถนำ
งานวิจยั ทีพ่ ฒ
ั นามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์กรวิจัยและพัฒนาควรจัดทำ
นโยบายเรื่องการบริหารจัดการการใช้
ทรัพยากรชีวภาพภายในองค์กรอย่าง
ชัดเจน และมีการออกกฎระเบียบ
หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับ
นโยบายนั้น
ดร.ธนิ ต ชั ง ถาวร ศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ ได้ศึกษาสถานภาพการจัดการการเข้าถึงและ
แบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพในองค์กรวิจัย
และพัฒนาในประเทศไทย : กรณีศึกษาทรัพยากรชีวภาพพืช
โดยทำการวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจยั กับการนำทรัพยากร
ชีวภาพพืชในการหาสารออกฤทธิ์ เกี่ยวกับการเข้าถึงและการ
แบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ ข องนั ก วิ จั ย และผลกระทบระหว่ า งกฎ
ระเบียบกับนักวิจัย ซึ่งพบว่านักวิจัยมีความตระหนักในเรื่องกฎ
ระเบียบการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพอยู่อย่างจำกัด และส่วน
ใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีอยู่ โดยสาเหตุหนึ่งมาจาก
การทีผ่ ดู้ แู ลกฎระเบียบไม่ทำการประชาสัมพันธ์ และความล่าช้า
ในการอนุวตั กิ ารตามกฎหมาย
จากการศึกษามีข้อเสนอว่าเพื่อเป็นการช่วยให้การทำงานวิจัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรวิจัยและพัฒนาควรจัดทำ
นโยบายเรื่องการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรชีวภาพภายใน
องค์กรอย่างชัดเจน และมีการออกกฎระเบียบ หรือแนวปฏิบัติ
เพือ่ รองรับนโยบายนัน้ อีกทัง้ ควรมีการจัดตัง้ หน่วยประสานงาน
วิจัยที่ทำหน้าที่ดำเนินการเรื่องการขออนุญาตเข้าถึงทรัพยากร
ชี ว ภาพให้ แ ก่ นั ก วิ จั ย ขององค์ ก ร และควรมี ก ารสร้ า งความ
ตระหนักให้นักวิจัยปฏิบัติตามกฎระเบียบการเข้าถึงและการแบ่ง
ปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพของทั้งในและต่าง
ประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับนักวิจัย
หรือต่อองค์กรจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการเข้าถึงและ
แบ่งปันผลประโยชน์ เช่น การเสื่อมเสียชื่อเสียงขององค์กร
เป็นต้น
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ภารกิจสำคัญของงานวิจัย

นักวิจัยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะเผยข้อมูลทางธรรมชาติที่ยังไม่เคยมีการค้นพบ หรือไม่เคยได้รับ
ทราบ ดังนั้นเมื่อได้ผลการศึกษาวิจัยแล้ว กระบวนการสำคัญที่จะทำให้องค์ความรู้ที่ได้เป็นที่รับรู้ของสังคม
โดยทั่วไป รวมไปถึงการต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์ คือ การเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน การทำให้สังคม
เกิดการรับรู้ รู้จักในทรัพยากรชีวภาพ หรือคุณค่าที่เกิดจากทรัพยากรภายในประเทศ จะช่วยนำพาให้เกิดการ
พัฒนา ทั้งการพัฒนาความรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชน การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากร
ชีวภาพสู่การใช้ประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาประเทศต่อไป

นิทรรศการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

สร้างความตระหนัก ปลุกแรงบันดาลใจ
รักษ์ทรัพยากรชีวภาพ

สหประชาชาติ ได้กำหนดให้ปี ค.ศ. 2010 หรือ พ.ศ. 2553 เป็น
“ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ” เพือ่ ให้ประชาคมโลก
ได้ตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมีคุณ
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ต่อทุกชีวิตบนโลก และร่วมกันลดความสูญเสียชนิดพันธุ์สิ่งมี
ชีวติ ทัว่ โลก หน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยจึงได้รว่ มกันรณรงค์
ให้ มี กิ จ กรรมเพื่ อ เผยแพร่ ค วามรู้ ด้ า นความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ซึ่งประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความหลาก
หลายทางชีวภาพสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก
โครงการ BRT ได้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมเนือ่ งในปีสากลแห่งความ
หลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการนำผลงานวิจยั ในด้านต่างๆ ทัง้
พื ช สั ต ว์ จุ ลิ น ทรี ย์ และระบบนิ เ วศ จั ด แสดงในรู ป แบบ
นิทรรศการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ
สาหร่ายทะเลลดโลกร้อน และทรัพยากรชีวภาพ
ทางทะเลขนอม - หมูเ่ กาะทะเลใต้” ในงาน NAC
2010

เด็ก และเยาวชนให้ความสนใจโมเดลจำลอง
ระบบนิเวศหญ้าทะเล

นิทรรศการ “สาหร่ายทะเลลดโลกร้อน และทรัพยากร
ชีวภาพทางทะเลขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้” เนื่องในงาน
ประชุมประจำปีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ปี 2553 หรือ NAC 2010 ในวันที่ 29-31 มีนาคม
2553 โดยการจัดแสดงผลการศึกษาภายใต้ชุดโครงการวิจัยเชิง
พื้นที่ (area-based research) เรื่อง “ความหลากหลายทาง
ชีวภาพทางทะเล : ขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้” อันประกอบด้วย
โซนประโยชน์จากสาหร่ายทะเล สาหร่ายทะเลลดโลกร้อน หรือ
สาหร่ายใบมะกรูด ทีม่ ศี กั ยภาพในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
จากน้ำทะเล และโซนนิทรรศการภาพถ่ายทรัพยากรชีวภาพทาง
ทะเล ซึ่ ง เป็ น ภาพที่ถ่ายจากทะเลขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้
ประกอบด้วยเกาะที่สำคัญ 5 เกาะ คือ เกาะแตน, เกาะราบ,
เกาะวังนอก, เกาะวังใน และเกาะมัดสุ่ม ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอ
ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
นิทรรศการ “หญ้าทะเล และทรัพยากรชีวภาพทางทะเล”
เนื่องในกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ง
แวดล้อม ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี วันที่ 4-5 มิถนุ ายน 2553
ได้นำผลงานวิจัยระบบนิเวศหญ้าทะเลไปเผยแพร่ ผ่านตู้จำลอง
ระบบนิเวศหญ้าทะเล ซึ่งเป็นผลงานการประดิษฐ์ของนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน
เกีย่ วกับประโยชน์ตา่ งๆ ของระบบนิเวศหญ้าทะเล เช่น เป็นทัง้
แหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัย และแหล่งหากินของสัตว์นำ้ นานาชนิด รวมถึง
พะยูน และเต่าทะเล ซึ่งเป็นสัตว์น้ำใกล้สูญพันธุ์ และยังมีส่วน
ราก เหง้าของหญ้าทะเลที่ช่วยยึดหน้าดิน ป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝัง่ ซึง่ จะนำไปสูก่ ารสร้างความตระหนักในการอนุรกั ษ์แหล่ง
หญ้าทะเลต่อไป
นิทรรศการ “สิง่ มีชวี ติ ชนิดใหม่ของโลก” ภายในนิทรรศการ
ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวติ คือชีวติ ของเราทุกคน  โดย
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2553 เป็นการ
จัดแสดงตัวอย่างสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบโดยนักวิจัย
ของโครงการ BRT เช่น กิ้งก่าหัวยาวเขานัน มหาพรหมราชินี
หอยลายตอง และหอยทากจิว๋ บีอาร์ที นอกจากนีย้ งั ได้นำเสนอ

นักพฤกษศาสตร์นอ้ ย พุหนองปลิง
จากโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการ BRT ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
เนื่องในปีสากลแห่งความหลากหลาย
ทางชีวภาพด้วยการนำผลงานวิจัยใน
ด้านต่างๆ ทั้งพืช สัตว์ จุลินทรีย์ และ
ระบบนิเวศ จัดแสดงในรูปแบบ
นิทรรศการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

วิวฒ
ั นาการของพืช ผ่านหนังสือป๊อบอัพขนาดยักษ์ ผลงานการ
ประดิษฐ์ของคณาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประโยชน์จากกิ้งกือ หรือพันขา
มหาสมบัติ ซึง่ เยาวชนทีเ่ ข้าร่วมให้ความสนใจเป็นอย่างยิง่

นิทรรศการ “เห็ด-ราผู้ย่อยสลาย” ภายในนิทรรศการความ
หลากหลายทางชีวภาพกูว้ กิ ฤตชีวติ โลก เนือ่ งในงานประชุมวิชาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 3 จัดโดย
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ณ อิ ม แพ็ ค
เมืองทองธานี วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2553 โดยการนำเสนอ
คุณประโยชน์ของเห็ดรา ในแง่ของการเป็นผู้ย่อยสลายในระบบ
นิเวศ เช่น เห็ดหิ้ง เห็ดขอนที่ขึ้นอยู่ตามต้นไม้ นอกจากนี้ยังได้
เผยแพร่ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ราแมลง ซึ่ ง คนทั่ ว ไปรู้ จั ก ในนามของ
“ว่านจักจั่น” โดยได้จัดจำลองระบบนิเวศที่สามารถพบราแมลง
หรือ ว่านจักจัน่ และราแมลงทีข่ นึ้ บนแมลงชนิดอืน่ ๆ รวมไปถึง
การไขปริศนาความเชือ่ เครือ่ งรางของขลัง ทัง้ “ว่านจักจัน่ ” และ
“เถาวัลย์หลง” ซึง่ เป็นชิน้ ส่วนจากเชือ้ ราแมลง และเห็ดบางชนิด
เท่านัน้
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โมเดลจุลนิ ทรียท์ มี่ ปี ระโยชน์

ตูเ้ รียนรูภ้ าษาการสือ่ สารของผึง้

นิทรรศการ “เปิดโลกสิง่ มีชวี ติ ” เนือ่ งในสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย ประจำปี 2553 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการ
ศึกษารังสิต กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม
2553 โดยเป็นความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างโครงการ
BRT กับศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพือ่ การศึกษารังสิต ซึง่ โครงการ BRT
ได้ น ำชุ ด นิ ท รรศการหลากหลายเรื่ อ งไปจั ด แสดงเป็ น ห้ อ ง
นิ ท รรศการเฉพาะที่ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต และระบบนิ เวศ โดย
ประกอบด้วย ส่วนนิทรรศการจุลนิ ทรีย์ จัดแสดงโมเดลแบคทีเรีย
ยีสต์ และเชือ้ ราทีม่ ปี ระโยชน์กบั มนุษย์ รวมไปถึงชุดนิทรรศการ
เชื้อราและความเชื่อ ส่วนนิทรรศการพืช นำเสนอเรื่องราวของ
พืชตัง้ แต่พชื ไม่มที อ่ ทำเลียง ไปจนถึงพืชดอก การปรับตัวของพืช
กินแมลง การวิวฒ
ั นาการร่วมกันของพืชกับสัตว์ และพืชทีอ่ าศัย
อยูใ่ นทะเล ได้แก่ หญ้าทะเล และสาหร่ายทะเล ส่วนนิทรรศการ
สัตว์ จัดแสดงความหลากหลายของแมลง สัตว์ที่มีความหลาก
หลายสู ง มาก และความหลากหลายของหอยทากบก
สิ่งประดิษฐ์กุ้งเดินขบวน และสิ่งประดิษฐ์ภาษาการสื่อสารของ
ผึ้ ง และส่ ว นสิ่ ง มี ชี วิ ต ชนิ ด ใหม่ เป็ น การให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
กระบวนการเกิดสิง่ มีชวี ติ ชนิดใหม่ และตัวอย่างการเกิดสิง่ มีชวี ติ
ชนิดใหม่ของประเทศไทย ได้แก่ หอยมรกต และตัวอย่างสิง่ มีชวี ติ
ชนิดใหม่ของโลกอืน่ ๆ ทีค่ น้ พบโดยนักวิจยั โครงการ BRT

ด้านข้างลำตัวคล้ายปีก โดยเป็นส่วนที่ไส้เดือนน้ำใช้ในการแลก
เปลีย่ นออกซิเจน และช่วยเพิม่ พืน้ ทีใ่ นการยืน่ เกาะ และไส้เดือน
ยักษ์ หรือ ไส้เดือนแม่นำ้ โขงทีม่ คี วามยาวเกือบ 2 เมตร ทีโ่ ดย
ปกติจะชอนไชอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำโขง ซึ่งไม่เพียงตัวอย่างไส้เดือน
ทั้งสองชนิดนี้เท่านั้น แต่ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของไส้เดือน
อื่นๆ และประโยชน์ด้านการเกษตร และเศรษฐกิจจากไส้เดือน
อีกด้วย

นิทรรศการ “อัศจรรย์ไส้เดือนน้ำ ไส้เดือนยักษ์” ภายใน
งานมหกรรมวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ประเทศไทย
ประจำปี 2553 โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ
ไบเทค บางนา วันที่ 8-22 สิงหาคม 2553 โครงการ BRT ได้นำ
เรื่องราวความหลากหลายทางชีวภาพของไส้เดือน ซึ่งนำมาซึ่ง
รูปแบบอันน่าอัศจรรย์ของไส้เดือนน้ำ ซึ่งมีลักษณะยื่นออกมา
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นิทรรศการ “สาหร่ายทะเลลดโลกร้อน” เนื่องในสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ศู น ย์ หั น ตรา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา วันที่ 11 สิงหาคม 2553 เป็นการเปิดโลก
การเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลที่มีความสามารถในการช่วยลด
โลกร้อน นั่นคือ สาหร่ายใบมะกรูด ซึ่งนับเป็นความรู้ใหม่ที่
นักเรียน นักศึกษาทีเ่ ข้าชมงานได้รบั ทราบ และสร้างความสนใจ
ให้กบั ผูเ้ ข้าชมนิทรรศการเป็นอย่างมาก
นิ ท รรศการ “ความหลากหลายทางชี ว ภาพในพื้ น ที่
อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช” เนื่องในพิธีเปิดโครงการวาง
แนวปะการังเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2553 โดย บริษทั
ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2553 โดยได้นำเสนอนิทรรศการ
ทรัพยากรชีวภาพใต้ทะเลขนอม-หมูเ่ กาะทะเลใต้ และชุดตูร้ ะบบ
นิเวศหญ้าทะเล และโมเดลสาหร่ายใบมะกรูดลดโลกร้อน เพื่อ
ให้ชาวชุมชนท้องเนียน อำเภอขนอมได้รู้จักทรัพยากรชีวภาพที่
มีอยูใ่ นพืน้ ทีข่ องตน เป็นการช่วยกระตุน้ ให้เกิดความตระหนักถึง
คุณค่าของทรัพยากรทีม่ อี ยู่

เวทีสื่อมวลชน การเผยแพร่ความรู้
สู่สังคม

งานแถลงข่าวการประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT
ครั้งที่ 13 “จากงานวิจัยพื้นฐานสู่องค์ความรู้ – From Basic
Research to Knowledge” วันที่ 6 ตุลาคม 2552 ณ อาคาร
สวทช. ถ.พระราม 6 เพือ่ เผยแพร่กจิ กรรมเด่นทีจ่ ะเกิดขึน้ ในงาน
ประชุมประจำปีโครงการ BRT ครัง้ ที่ 13 โดยเฉพาะอย่างยิง่ สิง่
ประดิษฐ์ทางวิชาการ ที่นักวิจัยในโครงการ BRT ได้ส่งเข้าร่วม
กิจกรรมการประกวด เช่น สิ่งประดิษฐ์ปั้นดินให้เป็นดาว พันขา
มหาสมบัติ เจ็ดพันปีก่อนคริสตกาล และว่านจักจั่น เครือสาว
หลง เป็นต้น รวมไปถึงการนำเสนอผลสำเร็จจากการวิจัยและ
ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ของสเปรย์สมุนไพรกำจัดไรฝุ่น ซึ่งจะเป็น
หัวข้อหนึง่ ในเวทีการประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครัง้
ที่ 13 งานแถลงข่าวดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักข่าวและ
สือ่ มวลชนเป็นอย่างมาก
โมเดลละอองเรณูขนาดยักษ์

นิ ท รรศการ “เปิ ด โลกพรรณไม้ แ ละหมู่ แ มลง” เนื่ อ งใน
สัปดาห์วทิ ยาศาสตร์ ประจำปี 2553 โดย ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพือ่
การศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) ระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2553
โดยได้จัดแสดงวิวัฒนาการของพรรณพืช และแสดงตัวอย่างพืช
ยุคดึกดำบรรพ์ ได้แก่ มอส หญ้าถอดปล้อง กนกนารี ตีนตุก๊ แก
ช้องนางคลี่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้จัดแสดงตัวอย่างความ
หลากหลายของแมลงที่พบในประเทศไทย และความรู้เกี่ยวกับ
โครงการ BRT
นิทรรศการ “อัจฉริยะธรรมชาติ..สร้างสรรค์เทคโนโลยี
โดยบ้านวิทยาศาสตร์สริ นิ ธร นิทรรศการถาวรตลอดปี 2553
โดยโครงการ BRT ได้สนับสนุนข้อมูลในส่วนของความอัศจรรย์
ของสิ่งมีชีวิตที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อให้เยาวชน
ได้เห็นตัวอย่างความอัศจรรย์ของสิง่ มีชวี ติ ซึง่ จะช่วยจุดประกาย
การสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติต่อไป โดย
ความรูใ้ นส่วนของ “อัจฉริยะของธรรมชาติ” ได้แก่ เมือกกบ
น้ำยาฆ่าเชื้อโรค, ใยหอยแมลงภู่ ต้นแบบซุปเปอร์กาวกัน
น้ำ, ขนเล็กๆ กับร่องนาโนเคล็บลับการลอยน้ำของจิงโจ้
น้ ำ , ตั๊ ก แตน นั ก กระโดดไกล, ข้ า วตอกฤ าษี ฟองน้ ำ
ธรรมชาติ, ประติมากรรมที่เรียกว่าละอองเรณู, ชุดเกราะ
พิเศษจากกิ้งกือ, ปีกของไส้เดือนน้ำ การปรับตัวอันน่าทึ่ง
และแสงเรืองๆ จากออสตราคอด...หิง่ ห้อยแห่งท้องทะเล

เวทีเสวนา “เอเลี่ยนสปีชีส์”…ภัยร้ายความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ณ อาคาร สวทช.
ถ.พระราม 6 โดยความร่วมมือระหว่างโครงการ BRT และศูนย์
สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทย เชิญนักวิชาการที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับ
สิง่ มีชวี ติ ต่างถิน่ มาให้ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ มีชวี ติ ต่างถิน่ ทีม่ กี ารแพร่
กระจายและระบาดอยู่ในระบบนิเวศต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่ง
การรุกรานของสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นนี้อาจนำไปสู่การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศ และยังสร้างความเสียหาย
ในแง่เศรษฐกิจ และสุขภาพพลานามัยของคนไทยด้วย โดยได้นำ
เสนอตัวอย่างของการรุกรานของสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นในประเทศ
ต่างๆ สำหรับในประเทศไทย เป็นการรุกรานของปลาซัคเกอร์
หรือ ปลากดเกราะ และจอกหูหนูยักษ์ การเสวนาครั้งนี้เพื่อ
ต้องการสร้างความตระหนักถึงปัญหาการรุกรานของสิ่งมีชีวิต
ต่างถิ่น รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจ และแนวทางการปฏิบัติ
เพื่อไม่ให้เกิดการนำเข้า และปล่อยสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นออกสู่สิ่ง
แวดล้อม

การพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ระบบนิเวศ “พุ”

โครงการ BRT ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พัฒนา
แหล่งเรียนรูร้ ะบบนิเวศพุ ซึง่ เป็นระบบนิเวศเฉพาะถิน่ ในจังหวัด
กาญจนบุรี โดยการสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติพหุ นองปลิง มา
ตั้งแต่ปี 2550 และได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่
เยาวชนที่อยู่ชุมชนบ้านห้วยเขย่ง และเยาวชนจากที่อื่นๆ รวม
ไปถึงนักท่องเทีย่ วทีม่ คี วามสนใจการศึกษาธรรมชาติ
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คืนความรู้สู่สังคม ภารกิจสำคัญของงานวิจัย

โมเดลจัดแสดงในนิทรรศการ สาหร่ายใบมะกรูดลดโลกร้อน
“สาหร่ายลดโลกร้อน”

บอร์ดอัจฉริยะของธรรมชาติ ในนิทรรศการ “อัจฉริยะ
ธรรมชาติ..สร้างสรรค์เทคโนโลยี ณ บ้านวิทยาศาสตร์สริ นิ ธร

“ภาพแถวหน้ากระดาน” รางวัลสุดยอดช็อตเด็ด ประจำปี 2553

จุดเรียนรู้ระบบนิเวศ และป้ายชื่อสิ่งมีชีวิตที่สำคัญ การนำ
ข้อมูลวิจัยและข้อมูลทรัพยากรชีวภาพที่เป็นจุดเด่นของระบบ
นิเวศพุ มากำหนดจุดเรียนรู้ เช่น จุดเรียนรู้สังคมพืชในพุ ที่
สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของพืชในพุ จุดเรียนรู้พืชอิงอาศัย
บ่งบอกถึงความสัมพันธ์และการพึง่ พาอาศัยกันของสิง่ มีชวี ติ ในพุ
และจุดเรียนรู้เห็ด รา ซึ่งสะท้อนถึงระบบย่อยสลายที่ช่วยสร้าง
ความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศพุ นอกจากนี้ยังมีป้ายชื่อพันธุ์พืช
และพันธุส์ ตั ว์ทสี่ ำคัญในพุ เช่น ต้นเตยใหญ่ ไคร้ยอ้ ย ห้อมช้าง
เฟิรน์ ใบบาง และปูราชินี เป็นต้น การสร้างจุดเรียนรูแ้ ละป้ายชือ่
นี้ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม การทำความรู้ จั ก และเรี ย นรู้ บ นเส้ น ทางศึ ก ษา
ธรรมชาติได้มากขึน้ จากการสังเกตตามจุดทีไ่ ด้กำหนดไว้ให้

อบรมมัคคุเทศก์น้อยพุหนองปลิง เพื่อให้เยาวชนในตำบล
ห้วยเขย่ง ได้รจู้ กั ระบบนิเวศทีม่ อี ยูใ่ นบ้านเกิด และสามารถเป็น
มัคคุเทศก์นอ้ ยนำชมระบบนิเวศพุ บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติพุ
หนองปลิ ง ได้ จึ ง ได้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมอบรมมั ค คุ เ ทศก์ น้ อ ย
พุหนองปลิงขึ้น โดยมีเยาวชน 48 คน จาก 8 โรงเรียนในห้วย
เขย่งเข้าร่วม ในการนี้ นอกจากจะให้เยาวชนได้รู้จักชื่อสิ่งมีชีวิต
เด่นๆ ในพุหนองปลิง รวมทัง้ จุดเรียนรูใ้ นพุหนองปลิงแล้ว ยังได้
มี ก ารฝึ ก ฝนทั ก ษะการพู ด การเรี ย นรู้ บ ทบาทการทำหน้ า ที่
มัคคุเทศก์ด้วย ซึ่งผลที่ได้รับนอกจากการพัฒนาตนเองแล้ว ยัง
เป็นการปลูกฝังสำนึกรักษ์บ้านเกิด และการรู้รักษาทรัพยากร
ชีวภาพอีกด้วย

ค่ายนักพฤกษศาสตร์นอ้ ย จากความร่วมมือด้านข้อมูลวิชาการ
เกี่ยวกับพรรณไม้ในพุหนองปลิง ทำให้คณาจารย์จากภาควิชา
พฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกิด
ความสนใจในพรรณไม้และระบบนิเวศที่มีความเฉพาะตัวแห่งนี้
จึงได้จัดให้มีค่ายนักพฤกษศาสตร์น้อย โดยได้นำนักเรียนจาก
โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 50 คน เข้า
มาศึกษาระบบนิเวศพุ บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติพุหนองปลิง
แห่งนี้ ซึง่ เป็นการเปิดโลกการเรียนรูร้ ะบบนิเวศแหล่งใหม่ๆ และ
สิง่ มีชวี ติ บางชนิดทีเ่ ยาวชนในกรุงเทพฯ ไม่เคยรูจ้ กั หรือพบเห็น
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กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับภาค
ประชาชน ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

เนื่องในปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ และครบรอบ
15 ปี ของการดำเนินงานโครงการ BRT ในปี 2553 โครงการ
BRT จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้เกี่ยวกับความ

หรือกลไกแสง สี เสียง จะช่วยให้สามารถเผยแพร่ความรู้ความ
เข้ า ใจด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพไปยั ง เยาวชน และ
ประชาชนทัว่ ไปได้กว้างขวางมากขึน้ โดยผลงานทีส่ ง่ เข้าประกวด
ทัง้ สิน้ 8 ชิน้ งาน ได้แก่

ผลงานที่ 1 Seed dispersal in climate change สือ่ สาร
ถึ ง การแพร่ ก ระจายของเมล็ ด พั น ธุ์ พื ช โดยกระบวนการทาง
ธรรมชาติรูปแบบต่างๆ และผลของภาวะโลกร้อนที่ทำให้การ
กระจายของเมล็ดเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม

ป้ายเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติพหุ นองปลิง

หลากหลายทางชีวภาพ ในมุมมองของประชาชนทั่วไป รวมไป
ถึงนักวิชาการที่มีความสนใจในการสื่อสารมุมมองความหลาก
หลายทางชีวภาพสูส่ าธารณชน

กิ จ กรรมประกวดภาพถ่ า ย “สุ ด ยอดช็ อ ตเด็ ด : ความ
หลากหลายทางชี ว ภาพในประเทศไทย” เพื่ อ กระตุ้ น ให้
ประชาชนได้ตระหนักถึงความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่
มากมายในประเทศไทยในแง่มุมต่างๆ อาทิ ความหลากหลาย
ของทรัพยากรชีวภาพ พืช สัตว์ จุลนิ ทรีย์ ความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพที่เชื่อมโยงกับวิถี
ชีวติ เป็นต้น โดยการถ่ายทอดมุมมองด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพผ่านเลนส์ และภาพถ่าย เพื่อถ่ายทอดความงดงามและ
คุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่สังคมได้ง่ายและ
กว้างขวาง ซึ่งจะเป็นการช่วยเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้มี
โอกาสสัมผัสและเห็นความงดงามของสิง่ มีชวี ติ ระบบนิเวศ และ
วิถีชีวิต ที่รวมกันเป็นความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ใน
ประเทศไทย ทั้งนี้จากภาพถ่ายที่ส่งประกวดกว่า 400 ภาพ ได้
ผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งด้านภาพถ่าย
และด้านวิชาการ จนเหลือภาพที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 27 ภาพ
และภาพที่ได้รับรางวัลสุดยอดช็อตเด็ด ประจำปี 2553 ได้แก่
ภาพแถวหน้ากระดาน โดย ดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ
กิ จ กรรมประกวดสื่ อ เผยแพร่ “ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในประเทศไทย ประกาศไว้ให้โลกรู้” เปิดโอกาสให้
บุคคลทั่วไป ทั้งผู้ที่อยู่ในแวดวงความหลากหลายทางชีวภาพ
และนิสิต/นักศึกษา ได้นำความรู้มาปรับใช้ในการสื่อสารองค์
ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบของสื่อชนิด
ต่างๆ อาทิ สิง่ ประดิษฐ์ แอนนิเมชัน่ สารคดี หนังสัน้ มัลติมเี ดีย
และชุด interactive เป็นต้น ซึ่งการผสมผสานองค์ความรู้ด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ กับการนำเสนอรูปแบบใหม่ๆ

ผลงานที่ 2 ความหลากหลายของปูในท้องทะเลไทย ผล
งานโมเดลที่แสดงถึงความหลากหลายของปูทะเลในระบบนิเวศ
ต่างๆ ตัง้ แต่ระบบนิเวศชายหาด ป่าชายเลน หาดหิน และแนว
ปะการัง
ผลงานที่ 3 อัดไว้ในเรซิน่ ? พืชวงศ์สม้ กุง้ จัดแสดงวิธกี ารเก็บ
รั ก ษาตั ว อย่ า งพื ช โดยการอั ด ไว้ ใ นเรซิ่ น ซึ่ ง จะทำให้ ตั ว อย่ า ง
พรรณไม้คงความงดงามของรูปร่างและสีสัน   โดยใช้พืชวงศ์ส้ม
กุง้ ทีพ่ บในภาคใต้ของประเทศไทย
ผลงานที่ 4 Claymation สาหร่ายลดโลกร้อน การถ่ายทอด
เรื่องราวประโยชน์ของสาหร่ายทะเลที่มีส่วนช่วยในการดูดซับ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ แ ละช่ ว ยลดโลกร้ อ น ผ่ า นแอนนิเมชั่นที่
สร้างสรรค์ตวั ละครด้วยดินน้ำมัน
ผลงานที่ 5 Once upon a time in Isan แผ่นดินภาคอีสาน
ของไทยในอดีตเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิต
เมือ่ เวลาผ่านไปหลายร้อยล้านปี นักธรณีวทิ ยาได้คน้ พบความยิง่
ใหญ่ผา่ นซากฟอสซิลของสิง่ มีชวี ติ ดึกดำบรรพ์จำนวนมาก
ผลงานที่ 6 ปฏิทินกาลเวลาความหลากหลายทางชีวภาพ
เครื่องมือในการช่วยเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพใน
ท้องถิน่
ผลงานที่ 7 ฉันอยู่นี่...ศัตรูที่รัก ด้วยความสัมพันธ์บนสายใย
แห่งชีวิตที่ซึ่งธรรมชาติควบคุมธรรมชาติ การรบกวนสมดุลแห่ง
ชี วิ ต ไม่ ว่ า ทางใดก็ ต ามอาจส่ ง ผลให้ ร ะบบนิ เ วศเกิ ด ความ
เปลีย่ นแปลงอย่างทีเ่ ราคาดไม่ถงึ
ผลงานที่ 8 ไทรโต้รงุ่ -ชีวติ สัมพันธ์ 24 ชัว่ โมง ความสัมพันธ์
ของต้นไทรและสัตว์ป่านานาชนิด ที่ได้มีการเกื้อกูลและพึ่งพา
อาศัยกันตามวิถแี ห่งธรรมชาติ   ไทรเปรียบเหมือนกับตลาดโต้รงุ่
ในป่าทีเ่ ปิดให้บริการ 24 ชัว่ โมง
โดยผลงานสื่อเผยแพร่ทั้ง 8 ชิ้นจะมีการพิจารณาตัดสินโดย
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในเดื อ นตุ ล าคม 2553 และผลงาน
ทั้งหมดจะถูกนำไปจัดแสดงภายในงานประชุมวิชาการประจำปี
โครงการ BRT ครัง้ ที่ 14 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่
10-12 ตุลาคม 2553
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การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 13
12-14 ตุลาคม 2552 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
1

2

4

5

3

1. ห้องประชุม BRN
2. ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ เป็นประธานเปิด
3. BRT the Star รุน่ ที่ 1
4. ศ.ดร.วิสทุ ธิ์ ใบไม้ บรรยายหัวข้อ 20 ปีงานวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพ
5. ผูท้ ไี่ ด้รบั รางวัลการประกวดสิง่ ประดิษฐ์ครัง้ ที่ 1

โครงการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละศึ ก ษานโยบายการจั ด การ
ทรั พ ยากรชี ว ภาพในประเทศไทย หรื อ โครงการ BRT
(Biodiversity Research and Training Program) ร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปีโครงการ
BRT ครัง้ ที่ 13 ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรม
ฮอลิ เ ดย์ อิ น น์ เชี ย งใหม่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ภายใต้ หั ว ข้ อ 

“จากงานวิจัยพื้นฐานสู่องค์ความรู้ (From Basic Research to
Knowledge)” เพื่อเผยแพร่งานวิจัยของผู้รับทุนโครงการ BRT
โดยเฉพาะงานวิจัยที่ได้รับการต่อยอดนำไปใช้ประโยชน์ในแขนง
ต่างๆ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมและผู้สังเกตการณ์รวมทั้งสิ้น
450 คน โดยมีการบรรยายพิเศษ 6 เรือ่ ง การเสนอผลงานวิจยั
5 เรื่ อ ง การเสวนา 1 เรื่ อ ง การนำเสนอผลงานในรู ป แบบ
สิ่งประดิษฐ์ 13 เรื่อง การนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ 

80 เรือ่ ง และการนำเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการ 5 เรือ่ ง
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การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครัง้ ที่ 13 ได้รเิ ริม่ ให้มี
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เชิงวิชาการขึ้นเป็น
ครั้งแรก เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้นำข้อมูลทางวิชาการ หรือ
ผลงานวิ จั ย มาสื่ อ สารให้ ส าธารณชน บุ ค คลทั่ ว ไป นั ก เรี ย น
นักศึกษาได้รบั ทราบ และเข้าใจได้โดยง่ายผ่านผลงานสิง่ ประดิษฐ์
โดยครั้งนี้ได้มีสิ่งประดิษฐ์ร่วมประกวดทั้งสิ้น 13 ผลงาน ได้แก่
ปัน้ ดินให้เป็นดาว (สาหร่ายฟืน้ ฟูดนิ ), พันขามหาสมบัติ (ปุย๋ มูล
กิง้ กือ), กลเกมแห่งความรัก (ละอองเรณูแบบต่างๆ), หนึง่ บันทึก
ร้อยความสัมพันธ์ (สมุดภาพ pop-up ขนาดใหญ่ เรือ่ งไบรโอไฟต์
เฟิร์น กล้วยไม้), ใครเกิดก่อนใคร (สายวิวัฒนาการของสัตว์มี
กระดู ก สั น หลั ง ), จุ ลิ น ทรี ย์ ช่ ว ยชาติ (แบคที เ รี ย ), 7,000
ปีก่อนคริสตกาล (ยีสต์ และการใช้ประโยชน์จากยีสต์), โลก
ใบจิ๋ว... นิวสปีชีส์ มีประโยชน์ (เชื้อราชนิดใหม่), กุ้งเดินขบวน,
เปิดโลกใต้ทะเล (ระบบนิเวศหญ้าทะเล), แบบจำลองวงจรชีวิต
ของพืชไบรโอไฟต์กลุ่มมอส, อะไรกัน แมลงอย่างผึ้ง มีภาษา

ด้ ว ยหรื อ และเถาวั ล ย์ ห ลงกั บ ว่ า นจั ก จั่ น (เห็ ด Maramius 

และราแมลง) ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดได้สะท้อนความรู้ด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพทีห่ ลากหลาย ทัง้ พืช สัตว์ และจุลนิ ทรีย์
ได้อย่างครบถ้วน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้
นอกจากนี้ ยังเป็นปีแรกอีกเช่นเดียวกันที่จัดให้มีการประกวด
“นักศึกษารุ่นใหม่บีอาร์ทีดีเด่น – BRT the Star” รุ่นที่ 1 เพื่อ
เฟ้นหานักวิจยั รุน่ ใหม่ เก่งวิชาการ มองกว้างไกล ใส่ใจเชือ่ มโยง
โดยมีนักศึกษาร่วมประกวดทั้งสิ้น 5 คน การประกวดครั้งนี้ถือ
เป็ น เวที ฝึ ก ฝนการนำเสนอผลงาน ในระดับมหาบัณ ฑิ ต และ
ดุษฎีบณ
ั ฑิต ทำให้นกั วิจยั รุน่ ใหม่ได้รจู้ กั การเชือ่ มโยงงานวิจยั กับ
กลุ่มวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเกิดการเชื่อมโยงงานวิจัยกัน
ต่อไป กลายเป็นงานวิจัยที่ครอบคลุมและสามารถแก้ปัญหาได้
อย่างครบวงจร

การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครัง้ ที่ 13 ยังได้จดั ให้
มี 1) การประชุมกลุ่มย่อยการประชุมเสนอผลงานวิจัย ภายใต้
โครงการเครื อ ข่ า ยการวิ จั ย สารออกฤทธิ์ ท างชี ว ภาพจาก
ทรัพยากรชีวภาพ (Bioresources Research Network, BRN) 

ซึ่งได้มุ่งเน้นให้นักวิจัยรุ่นใหม่ และนิสิตนักศึกษาในสถาบันการ
ศึกษาทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ได้เผยแพร่ผลงานการวิจยั
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยมี ศ.ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์
หัวหน้าโครงการ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม 2) การเสวนา
เรือ่ ง “จากงานวิจยั พืน้ ฐานสูก่ ารใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์” โดย
ได้นำผลงานวิจัยที่ได้รับการต่อยอดไปใช้ประโยชน์จริงในเชิง
พาณิชย์มานำเสนอ อาทิ ผลิตภัณฑ์สเปรย์สมุนไพรกำจัดไรฝุน่ ,
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าหร่ า ยปรั บ ปรุ ง และฟื้ น ฟู ดิ น เสื่ อ มสภาพ และ
ผลิตภัณฑ์มอสเพือ่ การตกแต่งและการส่งออก

ผลการประกวดโปสเตอร์ดเี ด่น

ผลการประกวดสิง่ ประดิษฐ์สร้างสรรค์ทางวิชาการ

รางวัลโปสเตอร์ดเี ด่น 4 รางวัล
1. Extraction of mangrove forest parameters Using Airborn LiDAR for
Tsunami Run-up Model โดย Wasinee Cheunban , Geoinformatics
Laboratory, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology,
Asian Institute of Technology (AIT)
2. ความหลากหลายและความสัมพันธ์เชิงวิวฒ
ั นาการของราทะเลทีพ
่ บบน
ต้นจาก (Diversity and Phylogeny of Marine Fungi from Nypa fruticans)
โดย สาทินี ซือ่ ตรง ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์
พันธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ
3. ความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพืน้ ทีเ่ ตรียมจัดตัง้ อุทยาน
แห่งชาติเขาสิบห้าชัน้ จังหวัดจันทบุรี โดย พัชร ดนัยสวัสดิ์ ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. The way of life and the use on biodiversity by local people in Than
Prasart River โดย Kamoltip Kasipar, Nakhon Ratchasima Rajabhat
University, Nakhon Ratchasima, Thailand

รางวัลสร้างสรรค์ทางวิชาการดีเด่น
1. ปัน้ ดินให้เป็นดาว โดย ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2. พันขามหาสมบัติ โดย ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
3. ศึกวันศาสตร์ชัย โดย นางสาวธิติยา บุญประเทือง และนางสาวพัชราภา
ปุยเงิน ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ
4. เปิดโลกใต้ทะเล ระบบนิเวศหญ้าทะเล โดย นายปิยะลาภ ตันติประภาส
และนายเอกลักษณ์ รัตนโชติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัล Popular Vote 1 รางวัล
1. Molecular Taxonomy of Tribe Vernonieae (Asteraceae) in Thailand
โดย Sukhonthip Bunwong, Khon Kaen University

ผลการประกวด BRT the Star ครัง้ ที่ 1
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวอัญรัตน์ เสียมไหม
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
1. นางสาวกริง่ ผกา วังกุลางกูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. นายสุวฒ
ั น์ จุฑาพฤทธิ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
1. นางสาวสุภทั รา พงศ์ภราดร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. นางเยาวนิตย์ ธาราฉาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลสร้างสรรค์ดเี ด่น
1. 7,000 ปีกอ่ นคริสตกาล โดย นางวันเชิญ โพธาเจริญ  ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรม
และเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ
2. จุลนิ ทรียช์ ว่ ยชาติ โดย นายชาญวิทย์ สุรยิ ฉัตรกุล ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและ
เทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ
3. กลเกมแห่งความรัก โดย ผศ.ดร.รสริน พลวัฒน์ และนางปริญญนุช กลิน่ รัตน์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. หนึง่ บันทึกร้อยความสัมพันธ์ โดย ดร.มานิต คิดอยู่ และผศ. เรืองวิทย์
บรรจงรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. อะไรกัน!! แมลงอย่างผึง้ มีภาษาด้วยหรือ โดย นายสิทธิพงษ์ วงศ์วลิ าศ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลแสงสีเสียงดีเด่น
กุง้ เดินขบวน โดย นางชฎาพร เสนาคุณ และนายอารยะ เสนาคุณ
สถาบันวิจยั วลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลชมเชย
1. โลกใบจิว๋ ...นิวสปีชสี ์ มีประโยชน์ โดย ดร.สายัณห์ สมฤทธิผ์ ล 

ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ
2. ใครเกิดก่อนใคร โดย ผศ.ดร.วิเชฏฐ์ คนซือ่ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
3. แบบจำลองวงจรชีวติ พืชไบรโอไฟต์ กลุม่ มอส โดย ดร.กันยา สันทนะโชติ
และนางสาวกาญจนา วงค์กณ
ุ า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัล Popular Vote
กุง้ เดินขบวน โดย นางชฎาพร เสนาคุณ และนายอารยะ เสนาคุณ
สถาบันวิจยั วลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลแต่งกายดีเด่น
อะไรกัน!! แมลงอย่างผึง้ มีภาษาด้วยหรือ โดย นายสิทธิพงษ์ วงศ์วลิ าศ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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สิ่งมีชีวิตรายงานใหม่ของโลก 2553
วงศ์ใหม่ของโลก (New Family) จำนวน 1 วงศ์

1. หอยทาก Diapheridae Panha & Naggs Fam. Nov. (Zoological Journal of the Linnean society 2010, 160: 1-16)

สกุลใหม่ของโลก (New Genus) จำนวน 4 สกุล

1. รา Ascothailandia Sri-indrasutdhi, Boonyuen, Sivichai & E.B.G. Jones, gen. nov. (Mycoscience 2010, DOI
10.1007/s10267-010-0055-6)
2. รา Baipadisphaeria Pinruan gen. nov. (Mycosphere 2010, 1: 53-63)
3. กิง้ กือ Armatostreptus, gen. nov. (Invertebrate Systematics 2010, 24: 51-80)
4. กิง้ กือ Heptischius, gen. nov. (Invertebrate Systematics 2010, 24: 51-80)

ชนิดใหม่ของโลก (New Species) จำนวน 20 ชนิด

1. รา Baipadisphaeria spathulospora Pinruan sp. nov. (Mycosphere 2010, 1: 53-63)
2. รา Ascothailandia grenadoidia Sri-indrasutdhi, Boonyuen, Sivichai & E.B.G. Jones, sp. nov. (Mycoscience
2010, DOI 10.1007/s10267-010-0055-6)
3. รา Canalisporium grenadoidia Sri-indrasutdhi, Boonyuen, Sivichai & E.B.G. Jones, sp. nov. (Mycoscience
2010, DOI 10.1007/s10267-010-0055-6)
4. ยีสต์ Candida siamensis Boonmak, Jindamorakot, Kawasaki, Yongmanitchai, Suwanarit, Nakase et Limtong
sp. nov. (FEMS Yeast Res 2009, 1-5)
5. ยีสต์ Candida sanitii Limtong, Am-In, Kaewwichian, Boonmak, Jindamorakot, Yongmanitchai, Srisuk, Kawasaki
et Nakase sp. nov. (FEMS Yeast Res 2010, 10: 114-122)
6. ยีสต์ Candida suwanaritii Limtong, Boonmak, Kaewwichian, Am-In, Jindamorakot, Yongmanitchai, Srisuk,
Kawasaki et Nakase sp. nov. (FEMS Yeast Res 2010, 10: 114-122)
7. ยีสต์ Candida sekii Limtong, Kaewwichian, Jindamorakot, Am-In, Boonmak, Yongmanitchai, Srisuk, Kawasaki
et Nakase sp. nov. (FEMS Yeast Res 2010, 10: 114-122)
8. ยีสต์ Geotrichum siamensis sp. nov. Limtong, Kaewwichian,Yongmanitchai, Srisuk et Fujiyama (FEMS Yeast
Res 2010, 10: 214-220)
9. ยีสต์ Geotrichum phurueaensis sp. nov. Kaewwichian, Yongmanitchai, Srisuk, Fujiyama et Limtong (FEMS
Yeast Res 2010, 10: 214-220)
10. บุก บอน Anadendrum griseum P.C.Boyce sp. nov. (Thai Forest Bulletin (Botany) 2009, 37: 1-8)
11. บุก บอน Anadendrum marcesovaginatum P.C.Boyce sp. nov. (Thai Forest Bulletin (Botany) 2009, 37: 1-8)
12. บุก บอน Anadendrum badium P.C.Boyce sp. nov. (Thai Forest Bulletin (Botany) 2009, 37: 1-8)
13. หอยทาก Diaphera prima Panha sp. nov. (Zoological Journal of the Linnean society 2010, 160: 1-16)
14. หอยทาก Rhachistia conformalis Sutcharit & Panha (The Raffles Bulletin of Zoology 2010, 58(2): 251-258)
15. ปู Lithoselatium tantichodoki new species (Zootaxa 2009, 2291: 24–34)
16. กิง้ กือ Heptischius lactuca, sp. nov. (Invertebrate Systematics 2010, 24: 51-80)
17. กิง้ กือ Orthomorpha enghoffi sp. n. (Zootaxa 2010, 2361: 23-45)
18. กิง้ กือ Orthomorpha alutaria sp. n. (Zootaxa 2010, 2361: 23-45)
19. กิง้ กือ Orthomorpha parasericata sp. n. (Zootaxa 2010, 2361: 23-45)
20. กิง้ กือ Orthomorpha asticta sp. n. (Zootaxa 2010, 2361: 23-45)
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รายชื่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการนโยบายโครงการ BRT

ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ประเวศ  วะสี

ประธานกรรมการ

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรรมการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการ

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

กรรมการ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กรรมการ

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กรรมการ

เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

กรรมการ

ผูอ้ ำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั

กรรมการ

ผูอ้ ำนวยการศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ

กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร. เอกวิทย์ ณ ถลาง

กรรมการ

ดร. อำพล เสนาณรงค์

กรรมการ

นายพิสษิ ฐ์ ณ พัทลุง

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล

กรรมการ

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชั ศุภชลาศัย

กรรมการ

ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ วิสทุ ธิ์ ใบไม้

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารโครงการ BRT
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ วิสทุ ธิ์ ใบไม้

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร. วรเรณ บรอคเคลแมน

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ดีเอกนามกูล

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ สุขวงศ์

กรรมการ

ดร. วีระชัย ณ นคร

กรรมการ

นายสุรพล ดวงแข                                                        กรรมการ
ผูแ้ ทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั

กรรมการ

ผูแ้ ทนจากศูนย์พนั ธุวศิ กรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ

กรรมการ

นางรังสิมา ตัณฑเลขา

กรรมการและเลขานุการ
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ปฏิทินกิจกรรม BRT 2553

1. ประชุ ม วิ ช าการประจำปี โ ครงการ BRT ครั้ ง ที่ 13; 12-14 ต.ค. 52;
จ.เชียงใหม่
2. งานแถลงข่าวการส่งมอบทุน่ ; 18 ธ.ค. 52; จ.นครศรีธรรมราช
3. ประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการ BRT ครั้งที่ 2/2552; 25 ธ.ค. 52;
อาคาร สวทช.
4. ติดป้ายสื่อความหมายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติพุหนองปลิง ต.ห้วยเขย่ง
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุร;ี 13-14 ม.ค. 53; จ.กาญจนบุรี
5. ประชุมเพือ่ การบริหารจัดการงานของโครงการ BRT ครัง้ ที่ 1/2553; 16 ม.ค.
53; มหาวิทยาลัยมหิดล
6. ประชุมเพื่อวางแผนงานวิจัยในชุดโครงการขนอม ระยะที่ 2; 19 ม.ค. 53;
อาคาร สวทช.
7. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ BRT ครั้งที่ 1/2553; 22 ม.ค. 53;
อาคาร สวทช.
8. สำรวจข้อมูลเบือ้ งต้นเขาชัยสน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช; 1- 5 ก.พ. 53;
จ.นครศรีธรรมราช
9. ประชุมเพือ่ การบริหารจัดการงานของโครงการ BRT ครัง้ ที่ 2/2553; 6 ก.พ.
53; อาคาร สวทช.
10. ประชุมเพือ่ การบริหารจัดการงานของโครงการ BRT ครัง้ ที่ 3/2553; 6 มี.ค.
53; อาคาร สวทช.
11. จัดเวทีชุมชน การรวบรวมองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
และภูมิปัญญาท้องถิ่นขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช; 26 มี.ค. 53;
จ.นครศรีธรรมราช
12. นิทรรศการสาหร่ายทะเลลดโลกร้อน และทรัพยากรทางทะเลขนอม-หมูเ่ กาะ
ทะเลใต้ เนือ่ งในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ปี 2010; 28-31 มี.ค.
53; อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
13. ประชุมกลุม่ นักวิจยั นิเวศวิทยา; 31 มี.ค. 53; อาคาร สวทช.
14. ประชุมหารือเพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการศึกษาและควบคุมยุงพาหะ
นำโรค; 1 เม.ย. 53; จ.สงขลา
15. ฝึ ก อบรมนั ก วิ จั ย ท้ อ งถิ่ น ในการรวบรวมองค์ ค วามรู้ ท างธรรมชาติ แ ละ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช; 1 เม.ย. 53 - 15 พ.ค. 53;
จ.นครศรีธรรมราช
16. สำรวจข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพบนยอดสันเย็น อุทยานแห่งชาติ
เขานัน จ.นครศรีธรรมราช; 19-26 เม.ย. 53; จ.นครศรีธรรมราช
17. ประชุมนำเสนอผลงานวิจัยโครงการ BRT (การจัดการพื้นที่ดอนหอยหลอด
และปลาซัคเกอร์); 12 พ.ค. 53; อาคาร สวทช.
18. นิทรรศการสาหร่ายลดโลกร้อน และทรัพยาชีวภาพทางทะเล ภายในกิจกรรม
วันสิ่งแวดล้อมโลก จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม; 4-5 มิ.ย.53;
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
19. ประชุมนำเสนอผลงานวิจัยโครงการ BRT (กลุ่มนิเวศวิทยา); 7 มิ.ย. 53;
อาคาร สวทช.
20. ประชุมเพือ่ การบริหารจัดการงานของโครงการ BRT ครัง้ ที่ 4/2553; 12 มิ.ย.
53; อาคาร สวทช.
21. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ BRT ครั้งที่ 2/2553; 15 มิ.ย. 53;
อาคาร สวทช.
22. ประชุมเพื่อนำเสนอแนวคิดการจัดทำสื่อเผยแพร่ “โครงการประกวดสื่อ
เผยแพร่ ประกาศไว้ให้โลกรู”้ ; 19 มิ.ย. 53; อาคาร สวทช.
23. ประชุมนำเสนอผลงานวิจัยโครงการ BRT (ความหลากหลายของผึ้งและ
เห็บพาหะนำโรค); 22 มิ.ย. 53; อาคาร สวทช.
24. ประชุมนำเสนอผลงานวิจยั โครงการ BRT (กลุม่ งานวิจยั ในท้องถิน่ อีสาน); 24
มิ.ย. 53; อาคาร สวทช.
25. เวทีเสวนาเอเลี่ยนสปีชีส์ ภัยร้ายความหลากหลายทางชีวภาพ; 7 ก.ค. 53;
อาคาร สวทช.
26. ประชุมนำเสนอผลงานวิจยั โครงการ BRT (ข้าวพันธุพ์ นื้ เมืองและปูทะเลไทย);
9 ก.ค. 53; อาคาร สวทช.
27. นิทรรศการสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก ภายในนิทรรศการความหลากหลาย
ทางชีวภาพคือชีวติ คือชีวติ ของเราทุกคน จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม; 9-10 ก.ค. 53; สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
28. การประชุมคณะทำงานทางวิชาการชุดโครงการขนอม; 12 ก.ค. 53; อาคาร
สวทช.
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29. ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกภาพถ่าย “โครงการประกวดภาพถ่ายสุดยอด
ช็อตเด็ดความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย”; 15 ก.ค. 53; อาคาร
สวทช.
30. ประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมนักวิจัย
รุ่นใหม่ : ศึกษาวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช ครัง้ ที่ 1; 19 ก.ค. 53; อาคาร สวทช.
31. นิทรรศการ “เห็ด-ราผู้ย่อยสลาย” ภายในนิทรรศการความหลากหลายทาง
ชีวภาพกู้วิกฤตชีวิตโลก เนื่องในงานประชุมวิชาการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 3 จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม; 21-22 ก.ค. 53; อิมแพ็ค เมืองทองธานี
32. ประชุมนำเสนอผลงานวิจัยโครงการ BRT (กลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่โครงการ 

BRT the Star ปีที่ 2); 30 ก.ค. 53; อาคาร สวทช.
33. ประชุมเพื่อตัดสินภาพถ่ายรอบสุดท้าย “โครงการประกวดภาพถ่ายสุดยอด
ช็อตเด็ดความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย”; 30 ก.ค. 53; อาคาร
สวทช.
34. นิทรรศการ “เปิดโลกสิง่ มีชวี ติ ” เนือ่ งในสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ประจำปี 2553 จัดโดยศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพือ่ การศึกษารังสิต; 3-7 ส.ค. 53;
จ.ปทุมธานี
35. นิ ท รรศการ “อั ศ จรรย์ ไ ส้ เ ดื อ นน้ ำ ไส้ เ ดื อ นยั ก ษ์ ” ภายในงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553 จัดโดยกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 8-22 ส.ค. 53; ไบเทค บางนา
36. นิทรรศการ “สาหร่ายทะเลลดโลกร้อน” เนือ่ งในสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์ ประจำ
ปี 2553 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หนั ตรา; 11
ส.ค. 53; จ.พระนครศรีอยุธยา
37. นิทรรศการ “ความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ ที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช”
เนื่องในพิธีเปิดโครงการวางแนวปะการังเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี
2553 โดย ปตท. และพี่ น้ อ งชุ ม ชนตำบลท้ อ งเนี ย น; 17-18 ส.ค. 53;
จ.นครศรีธรรมราช
38. ประชุมการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจยั โครงการ BRT ครัง้ ที่ 1; 18 ส.ค.
53; อาคาร สวทช.
39. นิทรรศการ “เปิดโลกพรรณไม้และหมู่แมลง” เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ประจำปี 2553 จัดโดยศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพือ่ การศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง); 1824 ส.ค. 53; ท้องฟ้าจำลอง
40. ประชุมเพือ่ นำเสนอข้อเสนอโครงการ “การแพร่กระจาย โครงสร้างถิน่ อาศัย
การรอดชีวิตของเมล็ด และสัณฐานวิทยาเรณูของพืชสกุลลานในประเทศ
ไทย”; 20 ส.ค. 53; อาคาร สวทช.
41. ประชุมเพือ่ นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจยั “การศึกษาความหลากหลาย
ของทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชพรรณในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อ.บ่อเกลือ
จ.น่าน”; 25 ส.ค. 53; อาคาร สวทช.
42. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ BRT ครั้งที่ 3/2553; 26 ส.ค. 53;
อาคาร สวทช.
43. ประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมนักวิจัย
รุ่นใหม่ : ศึกษาวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช ครัง้ ที่ 2; 27 ส.ค. 53; อาคาร สวทช.
44. ประชุมเตรียมความพร้อมการเสวนา “การจัดการหอยหลอดอย่างยั่งยืน
โมเดลการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนกับนักวิจยั ในการกำหนดพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์”
ในการประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 14; 31 ส.ค. 53;
จ.สมุทรสงคราม
45. ประชุมการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจยั โครงการ BRT ครัง้ ที่ 2; 7 ก.ย.
53; อาคาร สวทช.
46. สำรวจพื้นที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ; 

9-10 ก.ย. 53; จ.นครศรีธรรมราช
47. งานแถลงข่าว “องค์ความรูก้ บั การอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ”; 21
ก.ย. 53; อาคาร สวทช.
48. นิทรรศการโครงการ BRT และงานวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพ เนือ่ งใน
งานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ประจำปี 2553 จัดโดย
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน); 23-24 ก.ย.
53; ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  

ผลงานทางวิชาการปี 2553
ตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว จำนวน 56 เรื่อง

1. Boonmak, C., Jindamorakot, S., Kawasaki, H., Yongmanitchai, W., Suwanarit, P., Nakase, T., & Limtong, S.
2009. Candida siamensis sp.nov., an anamorphic yeast species in the Saturnispora clade isolated inThailand.
FEMS Yeast Res 2009: 1-5.
2. Boyce, P.C. 2009. A review of Pothos L. (Araceae: Pothoideae: Pothoeae) for Thailand. Thai Forest Bulletin
(Botany) 37: 15-26.
3. Boyce, P.C. 2009. Anadendrum (Araceae: Monsteroideae: Anadendreae) in Thailand. Thai Forest Bulletin
(Botany) 37: 1-8.
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Washington 122(3): 357-363.
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Roxb. (Zingiberaceae) in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 32-35.
10. Kaewwichian, R., Yongmanitchai, W., Srisuk, N., Fujiyama, K., & Limtong, S. 2010. Geotrichumsiamensis sp.
nov. and Geotrichumphurueaensis sp. nov., two asexual arthroconidial yeast species isolated in Thailand.
FEMS Yeast Res 10: 214-220.
11. Kawanishi, K., Sunquist, M.E., Eizirik, E., Lynam, A.J., Ngoprasert, D., Wan Shahruddin, W.N., Rayan, D.M.,
Sharma, D.S.K., & Steinmetz, R. 2010. Near fixation of melanism in leopards of the Malay Peninsula. Journal
of Zoology: 1-6.
12. Kongim, B., Sutcharit, C., Tongkerd, P., Tan, S.A., Quynh, N.X., Naggs, F., & Panha, S. 2010. Karyotype
variations in the genus Pollicaria (Caenogastropoda: Pupinidae). Zoological Studies 49(1): 125-131.
13. Kuanui, P., Chavanich, S., Raksasab, C., & Viyakarn, V. 2008. Lunar periodicity of larval release and larval
development of Pocillopora damicornis in Thailand. Proceedings of the 11th International Coral Reef Symposium,
Ft. Lauderdale, Florida, 7-11 July 2008: 375-377.
14. Laongpol, C., Suzuki, K., Katzensteiner, K., & Sridith, K. 2009. Plant community structure of the coastal
vegetation of peninsular Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) Special Issue: 106-133.
15. Laphookhieo, S., Sripisut, T., Prawat, U., & Karalai, C. 2009. A new coumarin from Clausena excavata.
Heterocycles 78(8): 2115-2119.
16. Leelahawonge, C., Nuntagij, A., Teaumroong, N., Boonkerd, N., & Pongsilp, N. 2010. Characterization of
root-nodule bacteria isolated from the medicinal legume Indigofera tinctoria. Ann Microbiol 60: 65-74.
17. Likhitrakarn, N., Golovatch, S.I., & Panha, S. 2010. The millipede genus Orthomorpha Bollman, 1893 on
Thailand. 1. Revision of the sericata-group, with descriptions of four new species (Diplopoda, Polydesmida,
Paradoxosomatidae). Zootaxa 2361: 23-45.
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Asteraceae). Proceedings of the Biological Society of Washington 123(2): 174-178.
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