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Abstract: Diversity of Freshwater Zooplankton in Thailand
Studies on the diversity of freshwater zooplankton in Thailand were reviewed, particularly those
that were supported by the BRT program. The objectives were to study species composition,
distribution, duration of occurrence, and ecological variables affecting the distributions of the
following groups: rotifers, cladocerans, copepods and anostracans. In order to conserve and manage
aquatic resources, it is necessary to gather baseline data on zooplankton for constructing keys to
identification of Thai zooplankton and to prepare a good reference collection. To date, 26 new species
of zooplankton (13 rotifers, 1 cladoceran, 9 copepods and 3 anostracans) have been described from
Thai specimens. Several new records for Thailand were added to the Thai checklist. The total
numbers of species currently recorded are 327 for rotifers, 78 for cladocerans, 45 for copepods, and 3
for anostracans, and their species lists are presented here. Among these, 18 species are regarded as
endemic to Thailand. They comprise 7 rotifers, 1 cladoceran, 7 copepods and 3 anostracans. The
majority of recorded species of rotifers and cladocerans are circumtropical species. However, many
species of copepods and anostracans are more restricted in their distributions. According to their
distributions, affinities between the zooplankton communities of Southeast Asia, South Asia and
tropical Australia are documented. A relationship between species composition and temperatures or
pH is not clearly detected, whereas it is related to salinity and conductivity of the water.
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บทนํา
แพลงก์ตอนสัตว์ทพี บในแหล่งนําจืดของประเทศไทยประกอบด้วยสัตว์ขนาดเล็กจํานวน 5 กลุ่ม ได้แก่ โปรโตซัว
(protozoa), โรติเฟอร์ (rotifers), คลาโดเซอรา (Cladocera), โคพีพอด (copepods), และ ออสทราคอด (ostracods)
(ละออศรี, 2530) สําหรับในแหล่งนําชั วคราว (temporary waters) ทีม นี ําขังเฉพาะช่วงฤดูฝนมักพบสัตว์ขนาดเล็กเพิม อีก
2 กลุ่ม ได้แก่ ไรนํากาบหอย (clam shrimps) และไรนํานางฟ้า (fairy shrimps) (ละออศรี และคณะ, 2543) แพลงก์ตอน
สัตว์บางชนิดสามารถใช้เป็นดัชนีบ่งบอกคุณภาพนําได้ (Pejler, 1983) เช่น โรติเฟอร์บางชนิดทีพ บในนําเน่าเสีย ได้แก่
Keratella tecta (Gosse), Brachionus calyciflorus Pallas, Filinia longiseta (Ehrenberg) โดยมักใช้ควบคูก่ บั ปริมาณที
พบด้วย แหล่งนําทีม ธี าตุอาหารละลายอยูม่ าก (eutrophic waters) มักมีแพลงก์ตอนสัตว์อาศัยอยูห่ นาแน่นมากกว่า 1,000
ตัวต่อลิตร ส่วนแหล่งนําทีม ธี าตุอาหารน้อย (oligotrophic waters) มักมีแพลงก์ตอนสัตว์อาศัยอยูป่ ระมาณ 200-500 ตัว
ต่อลิตร (Ruttner-Kolisko, 1974) ในปจั จุบนั นิยมเพาะเลีย งแพลงก์ตอนสัตว์เป็นการค้าหลายชนิด เพือใช้เป็นอาหาร
สําหรับสัตว์นําวัยอ่อน เช่น โรติเฟอร์ (Brachionus plicatilis Muller) มีการเพาะเลีย งกันอย่างแพร่หลายทัง ในประเทศไทย
(ธิดา, 2530) และต่างประเทศ ได้แก่ ญีป นุ่ และอิสราเอล (Hirayama, 1987) ไรแดง (Moina micrura Kurz) ซึง เป็นคลาโด
เซอราชนิดหนึง เพาะเลีย งเพือ ใช้เป็นอาหารสําหรับลูกปลานําจืด เมือ ไม่นานมานีมคี วามพยายามทีจ ะเลีย งไรนํานางฟ้าเพือ
ทดแทนไรนําเค็ม (อาร์ทเี มีย) ซึง หากประสบผลสําเร็จจะสามารถลดการนําเข้าไข่อาร์ทเี มียได้ปีละหลายล้านบาท (ละออศรี,
2541ข)
ในอดีตงานวิจยั ทีต พี มิ พ์เกีย วกับความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์นําจืดในประเทศไทยมีค่อนข้างน้อย
เนืองจากขาดเอกสารอ้างอิงหรือคีย์ (keys) ทีเ หมาะสมในการจําแนกชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์ในเขตร้อน ขาดความชํานาญ
ในการจําแนกชนิด ซึง ข้อมูลพืน ฐานของแพลงก์ตอนสัตว์เป็นข้อมูลทีจ าํ เป็ นอย่างยิง ต่อการจัดการและอนุรกั ษ์ทรัพยากร
สัตว์นํา ดังนัน จึงควรรวบรวมผลงานวิจยั ด้านแพลงก์ตอนสัตว์นําจืดทีศ กึ ษาไว้แล้วในประเทศไทย เพือ ให้ทราบสถานภาพ
ั บนั และเพือ เป็ นข้อมูลสําหรับการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนสัตว์
ขององค์ความรูท้ มี ใี นปจจุ
สําหรับประเทศไทยในอนาคต สําหรับผลงานวิจยั นี ผูเ้ รียบเรียงได้รวบรวมผลงานวิจยั แพลงก์ตอนสัตว์ทสี าํ รวจพบใน
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ประเทศไทย โดยเฉพาะงานวิจยั ทีไ ด้รบั ทุนสนับสนุนจากโครงการ BRT ทีท าํ การศึกษาสัตว์ 4 กลุ่ม ได้แก่ โรติเฟอร์, คลา
โดเซอรา, โคพีพอด และไรนํานางฟ้า เนืองจากเป็ นกลุ่มทีม คี วามหลากหลายมากในแง่จาํ นวนชนิดและแพร่กระจายอยูท่ วไป
ั
ตามแหล่งนําจืดต่างๆ ทัวประเทศไทย

โรติ เฟอร์ เป็ นสัตว์หลายเซลล์ขนาดเล็กทีม คี วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับพวกหนอนตัวกลม (nematodes) นักสัตว
วิทยาจัดโรติเฟอร์ไว้ในไฟลัมโรติเฟรา (Phylum Rotifera) ซึง จัดอยูใ่ นซูเปอร์ไฟลัมแอสเชลมินทีส (Superphylum
Aschelminthes) โดยทั วไปโรติเฟอร์มคี วามยาวประมาณ 40 ไมครอน ถึง 2.5 มิลลิเมตร แต่สว่ นใหญ่มกั อยูร่ ะหว่าง 50100 ไมครอน (Clement and Wurdak, 1991) นักอนุกรมวิธานแพลงก์ตอนสัตว์ได้ตงั  ชือโรติเฟอร์ทพี บทั วโลกไว้แล้ว
กว่า 2,000 สปีชสี ์ (Wallace and Snell, 1991) ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในนําจืด มีเพียงประมาณ 5% ทีอ าศัยอยูใ่ นนํากร่อย
และนําทะเล (Pennak, 1989) การศึกษาเกีย วกับความหลากชนิดของโรติเฟอร์แพร่หลายในต่างประเทศโดยเฉพาะใน
ทวีปยุโรป มีรายงานเกีย วกับจํานวนสปีชสี ข์ องโรติเฟอร์ทพี บแล้วในทวีปต่าง ๆ ดังนี ยุโรป 1,350 สปีชสี ์ (Berzins,
1978), อาฟริกา 510 สปีชสี ์ (De Ridder, 1987), ออสเตรเลีย 620 สปีชสี ์ (Koste and Shiel, 1987), แอนตาร์กติก 64
สปีชสี ์ (Jose de Paggi and Koste, 1984) และอเมริกาเหนืออย่างน้อย 400 สปีชสี ์ (Chengalath and Koste, 1983)
สําหรับข้อมูลในเอเชียยังมีน้อย ในอินเดียพบประมาณ 300 สปีชสี ์ (Segers et al., 1994), ฟิลปิ ปินส์ 61 สปีชสี ์
(Mamaril and Fernando, 1978) ในปีค.ศ. 1966 ประเทศไทยเริม ขึน โดยพบโรติเฟอร์เพียงสปีชสี เ์ ดียว (Ueno, 1966)
De Ridder (1970) พบในภาคกลางและเหนือจํานวน 29 สปีชสี ์ หลังจากนัน Koste (1975) ได้สาํ รวจหาทีเ กาะอยูต่ าม
รากผักตบชวาในบึงบอระเพ็ด และได้ตงั  ชือสปีชสี ใ์ หม่ (new species) 1 สปีชสี ค์ อื Lecane junki Koste ต่อมา
Boonsom (1984) รวบรวมรายชือโรติเฟอร์ทเี คยสํารวจพบในประเทศไทยจํานวน 80 สปีชสี ์
คลาโดเซอรา เป็นแพลงก์ตอนสัตว์ทจี ดั อยูใ่ นไฟลัมอาร์โทรโปดา (Arthropoda) ซับไฟลัมครัสเตเชีย
(Subphylum Crustacea) มีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับพวกกุง้ และปู แต่มขี นาดเล็กกว่า ความยาวประมาณ 0.2-18.0
มิลลิเมตร มีรายงานว่าคลาโดเซอราทีพ บแล้วทัวโลกมี

ประมาณ 600 สปีชสี ์ (Korovchinsky, 1996) ส่วนใหญ่อาศัยอยูใ่ น
แหล่งนําจืดเช่นเดียวกับโรติเฟอร์ มีการศึกษาเกีย วกับความหลากหลายอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ มีงานวิจยั ที
รายงานเกีย วกับจํานวนชนิดของคลาโดเซอราในประเทศต่าง ๆ ดังนี รัสเซีย 177 สปีชสี ์ (Manuilova, 1964), อังกฤษ 92
สปีชสี ์ (Scourfield and Harding, 1966), เยอรมันนี 107 สปีชสี ์ (Flossner, 1972), อิตาลี 109 สปีชสี ์ (Margaritora,
1985), สาธารณรัฐประชาชนจีน 111 สปีชสี ์ (Chiang and Du, 1978), ออสเตรเลีย 125 สปีชสี ์ (Smirnov and Timms,
1983), สหรัฐอเมริกา 138 สปีชสี ์ (Pennak, 1989) และมาเลเซีย 62 สปีชสี ์ (Idris, 1983) สําหรับในประเทศไทย
การศึกษายังมีน้อย Boonsom (1984) รวบรวมรายชือคลาโดเซอราทีพ บในแหล่งนําต่าง ๆ จํานวน 48 สปีชสี ์ (แต่มเี พียง
30 สปีชสี ท์ มี กี ารจําแนกชนิดถูกต้อง)
โคพีพอด เป็นแพลงก์ตอนสัตว์ทจี ดั อยูใ่ นไฟลัมอาร์โทรโปดา ซับไฟลัมครัสเตเชียเช่นเดียวกับคลาโดเซอรา แต่
พบแพร่หลายเป็ นปริมาณมากทัง ในนําจืดและนําทะเล โดยทัวไปมี
 ความยาว ตัง แต่ 0.5-2.0 มิลลิเมตร มีบางชนิดเท่านัน ที
ยาว 3-5 มิลลิเมตร (Williamson, 1991) ในประเทศไทยมีรายงานว่าพบโคพีพอดจํานวน 21 สปีชสี ์ เป็ นกลุ่มคาลานอยด์
(Calanoid) 14 สปีชสี ์ และกลุ่มไซโคลพอยด์ (Cyclopoid) 7 สปีชสี ์ (Lai and Fernando, 1981; Boonsom, 1984) สําหรับ
ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ มีรายงานว่าพบโคพีพอดรวม 31 สปีชสี ์ เป็ นกลุ่มคาลานอยด์ 11 สปีชสี ์ และไซโคลพอยด์
20 สปีชสี ์ (Lai and Fernando, 1978; Lim and Fernando, 1985)
ไรนํานางฟ้ า เป็นสัตว์นําจืดขนาดเล็กจัดอยูใ่ นไฟลัมอาร์โทรโปดา ซับไฟลัมครัสเตเชีย (Class Branchiopoda,
Order Anostraca) อาศัยอยูใ่ นแหล่งนําจืดทีม นี ําขังชัวคราว

ชาวบ้านเรียกว่า "แมงอ่อนช้อย แมงแงว แมงนํ'าฝน หรือ
แมงหางแดง" มีวงจรชีวติ ทีเ ป็นลักษณะเฉพาะ สามารถปรับตัวเพือ ให้อาศัยในแหล่งนําตืน ทีม นี ําขังเฉพาะในช่วงฤดูฝน
ในช่วงฤดูแล้งก่อนทีน ําจะแห้งไรนํานางฟ้าเพศเมียจะผลิตไข่ทมี เี ปลือกหนา (cysts หรือ resting eggs) จํานวนมาก เมือ
นําแห้งไข่ซงึ ถูกทยอยปล่อยลงสูพ่ นื จะอยู่ในระยะพักตัว เมือฝนตกลงมาใหม่ในปีถดั ไป ไข่เหล่านีจะฟกั เป็นตัวอ่อนและ
เจริญเป็ นตัวเต็มวัยต่อไปได้ (ละออศรี, 2541ก) แหล่งอาศัยของไรนํานางฟ้า ได้แก่ บ่อขนาดเล็กตามทุ่งนา บ่อหรือคลอง
ข้างถนนทีน ําไม่ลกึ ในธรรมชาติสามารถพบไรนํานางฟ้าได้ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน ถึงสิงหาคมของทุกปี อาหารของ
ไรนํานางฟ้า ได้แก่ สาหร่ายขนาดเล็ก แบคทีเรีย โปรโตซัว และโรติเฟอร์ มักพบไรนํานางฟ้าอาศัยอยูก่ บั ลูกอ๊อด และตัว
รายงานการวิจยั ในโครงการ BRT 2544
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อ่อนของแมลงนําชนิดต่างๆ ไรนํานางฟ้าคล้ายกับกุง้ ขนาดเล็ก แต่ไม่มเี ปลือก ลําตัวมีความยาว 1.3-3.0 เซนติเมตร มีขา
ว่ายนําจํานวน 11 คู่ (กุง้ มีขาเพียง 5 คู)่ ว่ายนําหงายท้องโดยใช้ขาช่วยกรรเชียงนํา บริเวณหัวมีตาทีม กี า้ นยาว 1 คู่ มี
หนวด 2 คู่ หนวดคูท่ ี 2 ของตัวผูย้ ดื ยาวกว่าของตัวเมีย เนืองจากเปลีย นแปลงไปเพือ ใช้เกาะกับตัวเมียเวลาผสมพันธุ์
ส่วนปลายหางแยกออกเป็นสองแฉกมีสแี ดงเข้ม ตัวเมียมีถุงไข่อยูท่ างด้านท้อง 1 ถุง (ละออศรี และคณะ, 2543) เป็ นสัตว์
ทีค อ่ นข้างหายากในบริเวณเขตร้อนชืน เพราะปลาจํานวนมากในเขตนีชอบกินไรนํานางฟ้าเป็ นอาหาร ส่วนใหญ่จงึ มักพบ
ในนําจืดบริเวณเขตอบอุน่ ของทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป อาฟริกา และเอเชีย ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบว่ามีไรนํา
นางฟ้าทีต งั  ชือแล้วเพียง 2 ชนิดเท่านัน ได้แก่ (1) Streptocephalus dichotomus Baird, 1860 พบในประเทศพม่า (Belk
and Esparza, 1995) และ (2) Streptocephalus javanensis Brehm 1955 พบในประเทศอินโดนีเซีย (Vaas, 1952)
นักวิทยาศาสตร์ทวโลกพบไรนํ
ั
านางฟ้าแล้วจํานวน 23 สกุล 273 ชนิด (Belk and Brtek, 1995) ชนิดทีร จู้ กั กันแพร่หลาย
คือ ไรนําเค็มหรืออาร์ทเี มีย (brine shrimp) อาศัยอยูใ่ นนําเค็ม เป็ นสัตว์ทมี คี วามสําคัญทางเศรษฐกิจ และรูจ้ กั กันดีใน
วงการเพาะเลียงสัตว์นํา การศึกษาเกีย วกับอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของไรนํานางฟ้าในประเทศไทยมีน้อยมาก มี
รายงานของมะลิ และคณะ (2530) และสํารวย (2532) พบไรนํานางฟ้า 3 ชนิด ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และจังหวัดกาญจนบุรี แต่ไม่มกี ารจําแนกชนิดทางอนุกรมวิธาน
ผลงานนีเป็ นการเรียบเรียงงานวิจยั ด้านแพลงก์ตอนสัตว์นําจืดทีศ กึ ษาในประเทศไทย
โดยเน้นงานของ
คณาจารย์และนักศึกษาทีไ ด้รบั ทุนจากโครงการ BRT งานวิจยั เหล่านีมวี ตั ถุประสงค์เพือ ศึกษาชนิด การแพร่กระจาย
ฤดูกาลทีพ บ และปจั จัยทางนิเวศวิทยาทีม ผี ลต่อการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนสัตว์ 4 กลุ่ม ได้แก่ โรติเฟอร์, คลาโด
เซอรา, โคพีพอด, และไรนํานางฟ้า
วิธีการ
การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์
เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์จากแหล่งนําต่าง ๆ ในประเทศไทย ปีละ 2-3 ครัง ตามความเหมาะสม โดยใช้
ถุงลากแพลงก์ตอน (plankton net) ทีม ขี นาดตา 60 ไมครอน จากนัน นํามาดองด้วยฟอร์มาลิน 5% และตรวจวัดปจั จัย
ทางนิเวศวิทยาของแหล่งนํา ได้แก่ ความเป็ นกรด-ด่าง (pH), อุณหภูม ิ (temperature), ความเค็ม (salinity), ค่าการนํา
ไฟฟ้า (conductivity), ความขุน่ (turbidity) และค่าออกซิเจนละลาย (dissolved oxygen)
การวิ เคราะห์ตวั อย่างแพลงก์ตอนสัตว์ในห้องปฏิ บตั ิ การ
นําตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์มาวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (qualitative) โดยการจําแนกชนิด วาดรูป และถ่ายรูป
ด้วยกล้องจุลทรรศน์ทมี กี าํ ลังขยายสูงติดอุปกรณ์สาํ หรับถ่ายภาพและวาดรูป (camera lucida) การวิเคราะห์ตวั อย่าง
บางชนิดจําเป็นต้องถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนชนิดส่องกราด (scanning electron microscope) ดังนัน
จึงจําเป็ นต้องเตรียมตัวอย่างสําหรับกล้องอิเล็กตรอน ซึง ใช้วธิ กี ารของ Sanoamuang and McKenzie (1993) และ
Sanoamuang and Stout (1993) สําหรับเอกสารอ้างอิงทีใ ช้ประกอบการจําแนกสปีชสี ข์ องแพลงก์ตอนสัตว์มดี งั ต่อไปนี
1. โรติ เฟอร์ ได้แก่ Koste (1978); Koste and Shiel (1987, 1989a, 1989b, 1990a, 1990b, 1991);
Nogrady (1993); Sanoamuang (1993, 2001d); Segers (1995a); Shiel (1995); Shiel and Koste (1992, 1993)
และ Shiel and Sanoamuang (1993)
2. คลาโดเซอรา ได้แก่ Dodson and Frey (1991); Idris (1983); Korovchinsky (1992, 1993); Shiel
(1995) และ Smirnov (1992)
3. โคพีพอด ได้แก่ Dumont and Reddy (1993, 1994); Maas (1993); Reddy (1994); Reddy et al.
(2000), Shiel (1995) และ Williamson (1991)
4. ไรนํานางฟ้ า ได้แก่ Belk and Esparza (1995); Brendonck (1995); Brendonck and Belk (1997);
Brendonck et al. (1992); Geddes (1981); Maeda-Martinez et al. (1995a, 1995b)
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ผลการวิจยั
แพลงก์ตอนสัตว์ชนิ ดใหม่ของโลก
พบแพลงก์ตอนสัตว์ชนิดใหม่ของโลก (new species) จํานวนรวม 26 สปีชสี ์ เป็ นโรติเฟอร์ 13 สปีชสี ,์ คลาโด
เซอรา 1 สปีชสี ์ , โคพีพอด 9 สปีชสี ์ และไรนํานางฟ้า 3 สปีชสี ์ รายละเอียด
เกีย วกับสถานทีพ บและผูร้ ายงานการค้นพบได้แสดงไว้ในตารางที 1 ตัวอย่าง
ของแพลงก์ตอนสัตว์ชนิดใหม่ได้แสดงไว้ในภาพที 1-10 และ 26-60
ภาพที 1-10. โรติเฟอร์ชนิดใหม่ของโลกทีพ บในประเทศไทย, 1-2) Lecane shieli Segers and
Sanoamuang ด้านท้องและด้านหลัง; 3) Lecane segersi Sanoamuang ด้านท้อง; 4-5)
Lecane thailandensis Segers and Sanoamuang ด้านท้องและด้านหลัง; 6) Lecane
superaculeata Sanoamuang and Segers ด้านท้อง; 7-8) Trichocerca siamensis Segers
and Pholpunthin ด้านข้างและด้านท้อง; 9-10) Lecane baimaii Sanoamuang and
Savatenalinton (ทีม า: Segers and Sanoamuang, 1994; Sanoamuang, 1996;
Sanoamuang and Segers, 1997; Segers and Pholpunthin, 1997; Sanoamuang and
Savatenalinton, 1999)
ตารางที 1. แพลงก์ตอนสัตว์ชนิดใหม่ของโลกทีพ บในประเทศไทย
ชือ วิทยาศาสตร์
สถานทีเก็บตัวอย่าง
1. โรติ เฟอร์
1.1 Lecane junki Koste
บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์
1.2 Lecane shieli Segers and Sanoamuang
เขือ นนํ าพุง จ.สกลนคร
1.3 Lecane thailandensis Segers and Sanoamuang
เขือ นนํ าพุง จ.สกลนคร
1.4 Lecane segersi Sanoamuang
หนองนํ าใน จ.อุดรธานี
1.5 Cephalodella songkhlaensis Segers and Pholpunthin ทะเลน้อย จ.พัทลุง
1.6 Lecane superaculeata Sanoamuang and Segers
คลองส่งนํา จ.พิษณุโลก
1.7 Trichocerca siamensis Segers and Pholpunthin
ทะเลน้อย จ.พัทลุง
1.8 Colurella sanoamuangae Chittapun, Pholpunthin, and พรุไม้ขาว จ.ภูเก็ต
Segers
1.9 Lecane baimaii Sanoamuang and Savatenalinton
คลองทุ่งมาบ จ.นครราชสีมา
1.10 Lecane isanensis Sanoamuang and Savatenalinton

กุดทิง จ.หนองคาย

1.11 Lecane niwati Sanoamuang and Segers
1.12 Brachionus riverinus Sanoamuang and Kotethip
1.13 Keratella sp.
2. คลาโดเซอรา
2.1 Alonella orientalis Sanoamuang and Kotethip

กุดทิง จ.หนองคาย
บุ่งทาม จ.ร้อยเอ็ด
พรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส

3. โคพีพอด
3.1 Phyllodiaptomus praedictus Dumont and Reddy
3.2 Phyllodiaptomus christineae Dumont, Reddy, and
Sanoamuang
3.3 Eodiaptomus sanoamuangae Reddy and Dumont
3.4 Mongolodiaptomus rarus (Reddy, Sanoamuang, and
Dumont)
3.5 Eodiaptomus phuphanensis Sanoamuang
3.6 Phyllodiaptomus surinensis Sanoamuang and Yindee
3.7 Mongolodiaptomus dumonti Sanoamuang
3.8 Heliodiaptomus rangareddyi Sanoamuang and
Athibai
3.9 Tropodiaptomus sp.
4 ไรนํานางฟ้ า
4.1 Streptocephalus sirindhornae Sanoamuang,
Murugan, Weekers, and Dumont
4.2 Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan,
and Murugan
4.3 Streptocephalus siamensis Saengphan and
Sanoamuang
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ผูร้ ายงาน
Koste, 1975
Segers and Sanoamuang (1994)
Segers and Sanoamuang (1994)
Sanoamuang (1996)
Segers and Pholpunthin, 1997
Sanoamuang and Segers (1997)
Segers and Pholpunthin (1997)
Chittapun, Pholpunthin, and Segers
(1999)
Sanoamuang and Savatenalinton
(1999)
Sanoamuang and Savatenalinton
(2001)
Sanoamuang and Segers (2001)
Sanoamuang and Kotethip (2001)
Chittapun and Pholpunthin (2001)

อุทยานแห่งชาติภูพาน
จ.สกลนคร

Sanoamuang and Kotethip (2001)

บ่อเลีย งปลา จ.กรุงเทพฯ
บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์

Dumont and Reddy (1994)
Dumont, Reddy, and Sanoamuang
(1996)
Reddy and Dumont (1998)
Reddy, Sanoamuang, and Dumont
(1998)
Sanoamuang (2001a)

คลองข้างถนน จ.ขอนแก่น
บ่อชัวคราว

จ.หนองบัวลําภู
อุทยานแห่งชาติภูพาน
จ.สกลนคร
คลองส่งนํา จ.สุรนิ ทร์
เขือ นลํานางรอง จ.บุรรี มั ย์
บ่อชัวคราว

จ.อุดรธานี

Sanoamuang and Yindee (2001)
Sanoamuang (2001b)
Sanoamuang and Athibai (2001)

แหล่งนําในภาคใต้

พิมพรรณและพรศิลป์ (2542)

บ่อชัวคราว

จ.หนองบัวลําภู

Sanoamuang et al. (2000)

คลองข้างถนน จ.สุพรรณบุรี Sanoamuang, Saengphan, and
Murugan (2001)
บ่อชัวคราว

จ.กาญจนบุรี
Saengphan and Sanoamuang
(2001)
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ความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์ในประเทศไทย
โรติเฟอร์ ในอดีตมีการรวบรวมรายชือโรติเฟอร์ทสี าํ รวจพบในประเทศไทยไว้เพียง 80 สปีชสี ์ (Boonsom,
1984) ผลการศึกษาของละออศรี (2537), ละออศรีและพิพฒ
ั น์พงษ์ (2541, 2543), สุคนธ์ทพิ ย์ (2542), สุเปญญา และ
คณะ (2542), วิราวรรณ (2544), Segers and Sanoamuang (1994), Sanoamuang et al. (1995), Sanoamuang
(1996, 1998b), Sanoamuang and Segers (1997), Segers and Pholpunthin (1997), Chittapun et al. (1999),
Sanoamuang and Savatenalinton (1999, 2001) และ Chittapun and Pholpunthin (2001) ทําให้มรี ายงานการพบ
โรติเฟอร์เป็ นครัง แรกในประเทศไทยเพิม ขึน อีก 247 สปีชสี ์ เป็ นผลให้ปจั จุบนั พบโรติเฟอร์ในประเทศไทยรวมทัง สิน
327 สปีชสี ์ ดังตารางที 2
ตารางที 2. โรติเฟอร์ทพี บในประเทศไทย
FAMILY ASPLANCHNIDAE
Asplanchna brightwelli (Gosse, 1850)
A. priodonta Gosse, 1850
A. sieboldi (Leydig, 1854)
A. tropica Koste and Tobias, 1987
Asplachnopus hyalinus Harring, 1913
A. multiceps (Schrank, 1793)
FAMILY BRACHIONIDAE
Anuraeopsis coelata (De Beauchamp,
1932)
A. fissa (Gosse, 1851)
A. navicula (Rousselet, 1910)
Brachionus africanus Segers
B. angularis Gosse, 1851
B. angularis f. bidens Plate, 1886
B. angularis f.chelonis Ahlstrom, 1940
B. bennini (Leiszling, 1924)
B. bidentatus Anderson, 1889
B. bidentatus minor Koste and Shiel,
1980
B. budapestinensis Daday, 1885
B. calyciflorus Pallas, 1766
B. calyciflorus f. amphiceros Ehrenberg,
1838
B. caudatus f. aculeatus Hauer, 1937
B. caudatus f. personatus Ahlstrom, 1940
B. dichotomus Shephard f. reductus
Koste and Shiel, 1980
B. dimidiatus (Bryce, 1931)
B. diversicornis (Daday, 1883)
B. donneri Brehm, 1951
B. durgai Dhanapathi, 1974
B. falcatus Zacharias, 1898
B. forficula Wierzejski, 1891
B. kostei Shiel, 1983
B. lyratus Shephard, 1911
B. murphyi Sudzuki, 1989
B. plicatilis (Müller, 1786)
B. quadridentatus Hermann, 1783
B. quadridentatus f. brevispinus
Ehrenberg, 1832
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B. quadridentatus f. cluniorbicularis
Skorikov, 1894
B. rotundiformis Tschugunoff, 1921
B. rubens Ehrenberg, 1838
B. sericus Rousselet, 1907
B. sessilis Varga, 1951
B. urceolaris (Müller, 1773)
B. variabilis (Hempel, 1896)
Keratella cochlearis (Gosse, 1951)
Keratella cochlearis f. micracantha
(Lauterborn, 1900)
K. edmondsoni (Nayar, 1965)
K. javana (Hauer, 1937)
K. lenzi Hauer, 1953
K. mixta (Oparina-Charitonuva, 1924)
K. procurva (Thorpe, 1891)
K. tecta (Gosse, 1851)
K. tropica (Apstein, 1907)
Keratella sp.
Plationus patulus (Müller, 1786)
Platyias quadricornis (Ehrenberg, 1832)
FAMILY COLURELLIDAE
Colurella adriatica Ehrenberg, 1831
C. colurus (Ehrenberg, 1830)
C. obtusa (Gosse, 1886)
C. sanoamuangae Chittapun, Pholpunthin
and Segers, 1999
C. sinistra Carlin, 1939
C. sulcata (Stenroos, 1898)
C. tesselata (Glascott, 1893)
C. uncinata (Müller) f. bicuspidata
(Ehrenberg, 1832)
Lepadella acuminata (Ehrenberg, 1834)
L. akrobeles Myers
L. amphitropis Harring, 1916
L. apsicora (Myers, 1934)
L. apsida Harring, 1916
L. benjamini Harring, 1916
L. bicornis Vasisht and Battish, 1971
L. biloba (Hauer, 1958)
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L. costata Wulfert, 1940
L. costatoides Segers, 1992
L. cristata (Rousselet, 1893)
L. dactyliseta Stenroos, 1898
L. discoidea Segers, 1993
L. ehrenbergi (Perty, 1890)
L. elliptica Wulfert, 1939
L. elongata Koste, 1991
L. eurysterna Myers
L. heterostyla (Murray, 1913)
L. latusinus (Hilgendorf, 1899)
L. lindaui Koste, 1981
L. minoruoides Koste and Robertson,
1983
L. minuta (Montet, 1918)
L. monodactyla Berzins, 1960
L. ovalis (Müller, 1786)
L. patella (Müller, 1786)
L. quadricarinata (Stenroos, 1898)
L. quinquecostata (Lucks, 1912)
L. rhomboides (Gosse, 1886)
L. triba Myers, 1934
L. triptera (Ehrenberg, 1830)
L. triptera f. alata Myers, 1934
L. vandenbrandei Gillard, 1952
Squatinella lamellaris (Müller) f. mutica
(Ehrenberg, 1832)
S. leydigii (Zacharias, 1886)
FAMILY DICRANOPHORIDAE
Aspelta circinator (Gosse, 1886)
Dicranophorus caudatus (Ehrenberg,
1834)
D. claviger (Hauer, 1965)
D. corystis Harring and Myers, 1928
D. cf. epicharis Harring and Myers, 1928
D.grandis (Ehrenberg, 1832)
D. prionacis Harring and Myers, 1928
FAMILY EPIPHANIDAE
Cyrtonia tuba Ehrenberg, 1834
Epiphanes clavulata (Ehrenberg, 1832)
E. macrourus (Barrois and Daday, 1894)
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ตารางที 2. (ต่อ) โรติเฟอร์ทพี บในประเทศไทย
FAMILY EPIPHANIDAE (cont.)
Proalides subtilis (Rodewald, 1940)
P. tentaculatus De Beauchamp, 1907
FAMILY EUCHLANIDAE
Dipleuchanis propatula (Gosse, 1886)
Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832
E. incisa Carlin, 1939
E. lyra Hudson f. myersi Kutikova, 1959
E. meneta Myers, 1930
E. triquetra Ehrenberg, 1838
Manfredium eudactylotum (Gosse, 1886)
Tripleuchanis plicata (Levander, 1894)
FAMILY GASTROPODIDAE
Ascomorpha ecaudis (Perty, 1850)
A. ovalis (Bergendal, 1892)
A. saltans Bartsch, 1870
Gastropus hyptopus (Ehrenberg, 1838)
FAMILY ITURIDAE
Itura aurita (Ehrenberg, 1830)
I. symmetrica Segers, Mbogo and
Dumont, 1994
FAMILY LECANIDAE
Lecane abanica Segers, 1994
L. acanthinula (Hauer, 1938)
L. aculeata (Jakubski, 1912)
L. aeganea Harring, 1914
L. arcuata (Bryce, 1891)
L. arcula Harring, 1914
L. aspasia Myers, 1917
L. baimaii Sanoamuang and
Savatenalinton, 1999
L. batillifer (Murray, 1913)
L. bifurca (Bryce, 1892)
L. blachei Berzinš, 1973
L. braumi Koste, 1988
L. bulla (Gosse, 1851)
L. calcaria Harring and Myers, 1926
L. chinesensis Zhuge and Koste, 1996
L. clara (Bryce, 1892)
L. closterocerca (Schmarda, 1859)
L. crepida Harring, 1914
L. curvicornis (Murray, 1913)
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L. curvicornis f. nitida (Murray, 1941)
L. decipiens (Murray, 1913)
L. donneri Chengalath and Mulamoottil,
1974
L. doryssa Harring, 1914
L. elegans Harring, 1914
L. enowi Segers and Mertens
L. eswari Dhanapathi, 1976
L. flexilis (Gosse, 1886)
L. furcata (Murray, 1913)
L. grandis (Murray, 1913)
L. haliclysta Harring and Myers, 1926
L. hamata (Stokes, 1896)
L. hastata (Murray, 1913)
L. hornemanni (Ehrenberg, 1834)
L. inermis (Bryce, 1892)
L. inopinata Harring and Myers, 1926
L. intrasinuata (Olofsson, 1917)
L. isanensis Sanoamuang and
Savatenalinton, 2001
L. junki, Koste, 1975
L. lateralis Sharma, 1978
L. leontina (Turner, 1892)
L. ludwigii (Eckstein, 1883)
L. luna (Müller, 1776)
L. lunaris (Ehrenberg, 1832)
L. minuta Segers, 1994
L. mitis Harring and Myers, 1926
L. monostyla (Daday, 1897)
L. nana (Murray, 1913)
L. niwati Sanoamuang and Segers, 2001
L. obtusa (Murray, 1913)
L. palinacis Harring and Myers, 1926
L. papuana (Murray, 1913)
L. pertica Harring and Myers, 1926
L. punctata (Murray, 1913)
L. pusilla Harring, 1914
L. pyriformis (Daday, 1905)
L. quadridentata (Ehrenberg, 1832)
L. rhenana Hauer, 1919
L. rhytida Harring and Myers, 1926
L. robertsonae Segers, 1993
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L. ruttneri Hauer, 1938
L. segersi Sanoamuang, 1996
L. serrata (Hauer, 1933)
L. shieli Segers and Sanoamuang, 1994
L. signifera (Jennings, 1896)
L. simonneae Segers, 1993
L. sola Hauer, 1936
L. stenroosi (Meissner, 1908)
L. stichaea Harring, 1913
L. superaculeata Sanoamuang and
Segers, 1997
L. sympoda Hauer, 1929
L. syngenes (Hauer, 1938)
L. tabida Harring, 1926
L. tenuiseta Harring, 1914
L. thalera (Harring and Myers, 1926)
L. thailandensis Segers and
Sanoamuang, 1994
L. thienemanni (Hauer, 1938)
L. undulata Hauer, 1938
L. unguitata (Fadeev, 1925)
L. ungulata (Gosse, 1887)
FAMILY MYTILINIDAE
Lophocharis naias Wulfert, 1942
L. salpina (Ehrenberg, 1834)
Mytilina acanthophora Hauer, 1938
M. bisulcata (Lucks, 1850)
M. compressa (Gosse, 1851)
M. unguipes (Lucks, 1912)
M. ventralis (Ehrenberg, 1832)
FAMILY NOTOMMATIDAE
Cephalodella forficula(Ehrenberg,1832)
C. gibba (Ehrenberg, 1832)
C. cf. hyalina Myers, 1924
C. innesi Myers, 1924
C. mucronata Myers, 1924
C. cf. pachyodon Wulfert, 1937
C. songkhlaensis Segers and
Pholpunthin, 1997
C. tenuior Gosse, 1886
C. ventripes Dixon-Nuttall, 1901

BRT Research Reports 2001

ตารางที 2. (ต่อ) โรติเฟอร์ทพี บในประเทศไทย
FAMILY NOTOMMATIDAE (cont.)
Eosphora cf. thoides Wulfert, 1935
Monommata actices Myers, 1930
M. caudata Myers, 1930
M. dentata Wulfert, 1940
M. grandis Tessin, 1890
M. longiseta (Müller, 1786)
M. maculata Harring and Myers, 1924
Notommata copeus Ehrenberg, 1834
N. pachyura (Gosse, 1886)
N. pseudocerberus De Beauchamp,
1908
N. pygmaea Harring and Myers, 1922
N. saccigera Ehrenberg, 1832
Taphrocampa annulosa Gosse, 1851
Tetrasiphon hydrocora Ehrenberg, 1840
FAMILY SCARIDIIDAE
Scaridium bostjani Daems and Dumont,
1974
S. elegans Segers and De Meester,
1994
S. longicaudum (Müller, 1786)
S. grandis Segers, 1995
FAMILY SYNCHAETIDAE
Ploesoma hudsoni (Imhof, 1891)
P. lenticulare Herrick, 1885
Polyarthra longiremis (Carlin, 1943)
P. major Burckhardt, 1900
P. vulgaris Carlin, 1943
Synchaeta longipes Ehrenberg, 1887
S. pectinata Ehrenberg, 1832
S. stylata Wierzejski, 1893
FAMILY TRICHOCERCIDAE
Trichocerca abilio Segers, 1993
T. agnatha Wulfert, 1939
T. bicristata (Gosse, 1887)
T. bidens (Lucks, 1912)
T. braziliensis (Murray, 1913)
T. capucina Wierzejski and Zacharias,
1893
Pompholyx complanata Gosse, 1851
Testudinella ahlstromi Hauer, 1956
T. amphora Hauer, 1938
T. brevicaudata Yamamoto, 1951
T. emarginula (Stenroos, 1898)
T. greeni Koste, 1981
T. cf. insuata Hauer, 1937
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FAMILY TRICHOCERCIDAE (cont.)
T. chattoni (De Beauchamp, 1907)
T. collaris (Rousselet, 1896)
T. cylindrica (Imhof, 1891)
T. elongata Gosse, 1886
T. euodonta Hauer, 1938
T. flagellata Hauer, 1937
T. hollaerti De Smet, 1990
T. inermis (Linder, 1904)
T. insignis (Herrick, 1885)
T. insulana (Hauer, 1938)
T. jenningsi Voigt, 1957
T. longiseta (Schrank, 1802)
T. montana Hauer, 1956
T. orca (Harring, 1913)
T. porcellus (Gosse, 1886)
T. pusilla (Lauterborn, 1898)
T. relicta Donner, 1950
T. rosea (Stenroos, 1898)
T. rousseleti (Voigt, 1902)
T. ruttneri Donner, 1953
T. scipio Gosse, 1886
T. siamensis Segers and Pholpunthin,
1997
T. similis (Wierzejski, 1893)
T. simonei De Smet, 1989
T. stylata (Gosse, 1851)
T. tenuidens (Hauer, 1931)
T. tenuior (Gosse, 1886)
T. tigris (Müller, 1786)
T. tropis Hauer, 1938
T. vernalis (Hauer, 1936)
T. weberi (Jennings, 1903)
FAMILY TRICHOTRIIDAE
Macrochaetus collinsi (Gosse, 1867)
M. danneeli Koste and Shiel, 1983
M. longipes Myers, 1934
M. sericus (Thorpe, 1893)
M. subquadratus (Perty, 1850)
Trichotria tetractis (Ehrenberg, 1830)
Wolga spinifera Western, 1894
T. mucronata (Gosse, 1886)
T. parva (Ternetz, 1892)
T. patina (Hermann, 1783)
T. patina f. intermedia (Anderson, 1889)
T. tridentata Smirnov, 1931
T. walkeri Koste and Shiel, 1980
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FAMILY CONOCHILIDAE
Conochilus coenobasis (Skorikov, 1914)
C. dossuarius (Hudson, 1885)
C. hippocrepis (Schrank, 1803)
C. natans (Seligo)
FAMILY FILINIIDAE
Filinia camasecla Myers, 1938
F. longiseta (Ehrenberg, 1834)
F. novaezealandiae Shiel and
Sanoamuang, 1993
F. opoliensis (Zacharias, 1898)
F. saltator (Gosse, 1886)
FAMILY FLOSCULARIIDAE
Beauchampia crucigera (Dutrochet,
1812)
Floscularia conifera (Hudson, 1886)
F. decora Edmondson, 1940
F. melicerta Ehrenberg, 1832
F. ringens Linne, 1758
Lacinularia sp.
Limnias ceratophylli Schrank, 1803
L. melicerta Weisse, 1848
Ptygyra brachiata (Hudson, 1886)
P. elsteri f. thailandensis (Koste, 1975)
P. furcillata (Kellicott, 1889)
P. furcillata f. variabilis (Koste, 1975)
P. mucicola (Kellicott, 1889)
P. tacita Edmondson, 1970
Sinantherina areprepes Edmondson,
1939
S. semibullata (Thorpe, 1889)
S. socialis (Linne, 1758)
S. spinosa (Thorpe, 1893)
FAMILY HEXARTHRIDAE
Hexarthra fennica (Levander, 1892)
H. intermedia Wiszniewski, 1929
H. mira (Hudson, 1871)
H. oxyuris (Sernov, 1903)
Trochosphaera equatorialis (Semper,
1872)
FAMILY ATROCHIDAE
Cupelopagis vorax (Leidy, 1857)
FAMILY COLLOTHECIDAE
Collotheca campanulata (Dobie, 1849)
C. edentata (Collins, 1872)
C. tenuilobata (Anderson, 1889)
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ผลการวิจยั ของละออศรีและพิพฒั น์พงษ์ (2541, 2543) ซึง ศึกษาความหลากชนิดและการแพร่กระจายของ
โรติเฟอร์ในแหล่งนําจืดของจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 140 แหล่งนํา รวม 420 ตัวอย่าง ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน 2540 ถึงกรกฎาคม 2543 โดยแต่ละแหล่งนําเก็บตัวอย่าง 3 ครัง ตามฤดูกาล พบโรติเฟอร์รวมทัง สิน
270 สปีชสี ์ ในจํานวนนีเป็ นโรติเฟอร์ชนิดใหม่ของโลก 2 สปีชสี ์ และชนิดทีพ บเป็ นครังแรกในประเทศไทยจํ

านวน
41 สปีชสี ์ สกุลทีม สี มาชิกมากทีส ดุ ได้แก่ Lecane (66 สปีชสี )์ รองลงมาคือ Trichocerca (35 สปีชสี )์ , Lepadella
(30สปีชสี )์ , และ Brachionus (24 สปีชสี )์ ส่วนใหญ่โรติเฟอร์ทพี บเป็ นชนิดทีแ พร่กระจายอยูท่ ั วโลกและพบทัวไปในเขต

ร้อนของซีกโลกตะวันออก (Eastern hemisphere species) (ตารางที 3) ตัวอย่างโรติเฟอร์ทพี บบ่อย (common
species) และแพร่กระจายอยูท่ วประเทศได้
ั
แสดงไว้ในตารางที 4 นอกจากนียงั พบว่ามีชนิดทีพ บเฉพาะในประเทศไทย
เท่านัน (endemic to Thailand) จํานวน 7 สปีชสี ์ มีชนิดทีพ บอาศัยอยูเ่ ฉพาะในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชีย
ใต้ (endemic to Southeast and South Asia) จํานวน 6 สปีชสี ์ และชนิดทีอ าศัยอยูใ่ นเขตเอเชียและออสเตรเลีย
(endemic to Australasia) ด้วยจํานวน 7 สปีชสี ์ (ตารางที 5) ซึง แสดงว่าโรติเฟอร์ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ม ี
ความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับบริเวณเขตร้อนของเอเชียใต้และออสเตรเลีย
ตารางที 3. โรติเฟอร์ในประเทศไทยทีจ ดั เป็ นชนิดทีพ บในซีกโลกตะวันออก (Eastern hemisphere species)
Asplanchna tropica Koste and Tobias,
1987
Brachionus africanus Segers, 1994
B. diversicornis (Daday, 1883)
B. forficula Wierzejski, 1891
Keratella javana Hauer, 1981
K. javana Hauer, 1937
Lecane baimaii Sanoamuang and
Savatenalinton, 1999

Lecane braumi Koste, 1988
L. eswari Dhanapathi, 1975
L. lateralis Sharma, 1978
L. serrata (Hauer, 1933)
L. simonneae Segers, 1993
L. unguitata (Fadeev, 1925)

Lepadella discoidea Segers, 1993
L. vandenbrandei Gillard, 1952
Scaridium grande Segers, 1995
Testudinella brevicaudata Yamamoto, 1951
T. greeni Koste, 1981
Trichocerca tropis Hauer, 1938

ตารางที 4. โรติเฟอร์ทพี บบ่อย (common species) ในประเทศไทย
Anuraeopsis fissa (Gosse, 1851)
Brachionus angularis Gosse, 1851
B. calyciflorus Pallas, 1766
B. falcatus Zacharias, 1898
B. forficula Wierzejski, 1891
Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834)

Filinia novaezealandiae Shiel and
Sanoamuang, 1993
F. opoliensis (Zacharias, 1898)
Keratella cochlearis (Gosse, 1951)
K. tropica (Apstein, 1907)

Lecane bulla (Gosse, 1886)
L. papuana (Murray, 1913)
Plationus patulus (Muller, 1786)
Polyarthra vulgaris Carlin, 1943
Trichocerca similis (Wierzejski, 1893)

ตารางที 5. โรติเฟอร์ประจําถิน ของประเทศไทย
ชนิดประจําถิน ของไทย
(endemic to Thailand)
Brachionus riverus Sanoamuang and
Kotethip, 2001
Lecane isanensis Sanoamuang and
Savatenalinton, 2001
L. junki Koste, 1975
L. niwati Segers and Sanoamuang,
2001
L. segersi Sanoamuang, 1996
L. shieli Segers and Sanoamuang,
1994
L. superaculeata Sanoamuang and
Segers, 1997
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ชนิดประจําถิน ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียใต้ (endemic to S. and SE Asia)
Brachionus murphyi Sudzuki, 1989
Keratella edmondsoni Ahlstromi, 1943
Lecane acanthinula (Hauer, 1938)
L. blachei Berzins, 1973
L. chinesensis Zhuge and Koste, 1996
L. thailandensis Segers and Sanoamuang,
1994
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ชนิดประจําถิน ของออสตราเลเชีย
(endemic to Australasia)
Brachionus dichotomus f. reductus
Koste and Shiel, 1980
B. kostei Shiel, 1983
B. lyratus Shephard, 1911
Lecane batillifer (Murray, 1913)
Macrochaetus danneeli Koste and
Shiel, 1983
Testudinella walkeri Koste and Shiel,
1980
Trichocerca orca (Murray, 1913)
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คลาโดเซอรา การศึกษาเกีย วกับความหลากหลายของคลาโดเซอราในประเทศไทยนับว่ายังมีน้อยกว่ากลุม่ อืน
Boonsom (1984) รายงานพบคลาโดเซอราทัวประเทศจํ

านวน 30 สปีชสี ์ ถึงแม้วา่ ทีผ า่ นมามีการค้นพบคลาโดเซอรา
ชนิดใหม่เพียง 1 สปีชสี ์ (ตารางที 1) Sanoamuang (1998a) เก็บตัวอย่างจํานวนประมาณ 200 ตัวอย่างจาก แหล่งนํา
93 แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบคลาโดเซอราจํานวน 60 สปีชสี ์ ในจํานวนนีเป็ นชนิดทีพ บเป็นครัง
แรกในประเทศไทย 31 สปีชสี ์ คลาโดเซอราส่วนใหญ่เป็ นชนิดทีพ บแพร่หลายอยูท่ ั วไปในเขตร้อน (ตารางที 6) ซึง แฟมิ
ลีท มี สี มาชิกมากทีส ดุ ถึง 48 สปีชสี ์ ได้แก่ Chydoridae รองลงมาคือ Macrothricidae 11 สปีชสี ์ ชนิดทีพ บบ่อยใน
ประเทศไทยได้แสดงไว้ดว้ ยเครือ งหมาย * นอกจากนียงั พบสกุลทีเ คยมีรายงานว่าอาศัยอยูเ่ ฉพาะในทวีปอเมริกาใต้
เท่านัน จํานวน 1 สปีชสี ์ สกุล Leydigiopsis โดยพบในบึงผึง จังหวัดกาฬสินธุเ์ ท่านัน จุฑามาส (2544) และ
Sanoamuang et al. (2001a) เก็บตัวอย่างคลาโดเซอราจากกุดทิง จังหวัดหนองคาย โดยเก็บตัวอย่างเดือนละครัง ตัง แต่
เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2541 ผลการศึกษาพบว่ากุดทิงเป็นแหล่งนําธรรมชาติทมี คี ลาโดเซอราหลากหลายมาก
กล่าวคือพบมากถึง 53 สปีชสี ์ ในจํานวนนีเป็ นชนิดทีพ บเป็ นครัง แรกในประเทศไทยจํานวน 15 สปีชสี ์ ศิรชิ ยั (2544)
ศึกษาคลาโดเซอราในปา่ บุ่งปา่ ทามบริเวณลุ่มนํามูลตอนบน พบคลาโดเซอราทีย งั ไม่เคยมีรายงานมาก่อนเพิม ขึน อีก 2
สปีชสี ์ ทําให้ปจั จุบนั มีรายงานการพบคลาโดเซอราในประเทศไทยรวมทัง สิน 78 สปีชสี ์ (ตารางที 6) ซึง มากกว่าใน
ประเทศมาเลเซีย (62 สปีชสี ์ รายงานโดย Idris, 1983) และฟิลปิ ปินส์ (49 สปีชสี ์ รายงานโดย Mamaril and Fernando,
1978) ตัวอย่างคลาโดเซอราทีพ บในประเทศไทยได้แสดงไว้ในภาพที 11-25
ตารางที 6. คลาโดเซอราทีพ บในประเทศไทย
FAMILY BOSMINIDAE
*Bosmina meridionalis Sars, 1903
*Bosminopsis deitersi Richard, 1897
FAMILY CHYDORIDAE
Acroperus harpae (Baird, 1834)
Alona affinis (Leydig, 1860)
A. archeri Sars, 1888
A. cambouei Guerne and Richard, 1893
A. costata Sars, 1862
A. diaphana King, 1853
A. guttata Sars, 1862
A. intermedia Sars
A. karua (King, 1853)
A. macronyx Daday, 1898
A. milleri Kiser, 1948
A. monacantha tridentata Sars, 1901
A. pulchella King, 1853
A. quandranularis (Muller, 1785)
A. rectangula Sars, 1862
A. verrucosa pseudoverrucosa Smirnov,
1974
A. verrucosa verrucosa Sars, 1901
Alonella clathratula Sars, 1896
A. excisa (Fischer, 1854)
A. nana (Baird, 1850)
A. orientalis Sanoamuang and Kotethip,
2001
Camptocercus australis Sars, 1896
C. rectirostris Schoedler, 1862
C. uncinatus Smirnov, 1971
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FAMILY CHYDORIDAE (cont.)
*Chydorus eurynotus Sars, 1901
C. obscurirostris Frey, 1987
C. parvus Daday, 1898
C. sinensis Frey, 1987
C. ventricosus Daday, 1898
Dadaya macrops (Daday, 1898)
Disparalona hamata (Birge, 1879)
D. caudata Smirnov, 1996
Dunhevedia crassa King, 1853
D. serrata Daday, 1898
Ephemeroporus barroisi (Richard, 1894)
Euryalona orientalis (Daday, 1898)
Graptoleberis testudinaria (Fischer, 1851)
Kurzia longirostris (Daday, 1898)
Leydigia acanthocercoides (Fischer, 1854)
L. ciliata Gauthier, 1939
L. laevis Gurney, 1927
Leydigiopsis Sars, 1901
Nicsmirnovius eximia (Kiser, 1948)
Notoalona globulosa (Daday, 1898)
Oxyurella singalensis (Daday, 1898)
Picripleuroxus laevis Sars, 1862
C. pubescens Sars, 1901
C. reticulatus Daday, 1898
FAMILY DAPHNIIDAE
*Ceriodaphnia cornuta Sars, 1885
Daphnia lumholtzi Sars, 1885
Scapholeberis kingi Sars, 1903
Simocephalus exspinosus (Koch, 1941)

9

FAMILY DAPHNIIDAE (cont.)
S. mesorostris Orlova-Bienkowskaja, 1995
S. serrulatus (Koch, 1841)
S. vetulus (Muller, 1776)
FAMILY ILYOCRYPTIDAE
Ilyocryptus spinifer Herrick, 1882
FAMILY MACROTHRICIDAE
Grimaldina brazzai Richard, 1892
Guernella raphaelis Richard, 1892
Macrothrix flabelligera Smirnov, 1992
M. laticornis (Fischer, 1851)
M. malaysiensis Idris and Fernando, 1981
M. odiosa Gurney, 1916
M. paulensis (Sars, 1900)
M. sioli (Smirnov, 1982)
M. spinosa King, 1853
M. triserialis Brady, 1886
Streblocerus pygmaeus Sars, 1901
FAMILY MOINIDAE
*Moina micrura Kurz, 1874
Moinodaphnia macleayi (King, 1853)
FAMILY SIDIDAE
*Diaphanosoma excisum Sars, 1885
D. sarsi Richard, 1894
D. volzi Stingelin, 1905
Latonopsis australis Sars, 1888
Pseudosida bidentata Herrick, 1884
P. ramosa Daday, 1904
Sida crystallina Muller, 1776

รายงานการวิจยั ในโครงการ BRT 2544

โคพีพอด แพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มนีแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม
ได้แก่ คาลานอยด์ (Calanoid copepods) และไซโคลพอยด์
(Cyclopoid copepods) การศึกษาความหลากชนิดของโคพี
พอดในประเทศไทยเริม ตัง แต่ปีพ.ศ. 2537 จากการศึกษาของ
ละออศรี (2537), พิมพรรณ และพรศิลป์ (2542), วีระ (2544),
Dumont et al. (1996), Pholpunthin (1997), Sanoamuang
(1999, 2001a, 2001b, 2001c), Reddy et al. (1998),
Sanoamuang and Athibai (2001), และ Sanoamuang and
Yindee (2001) ทําให้พบโคพีพอดกลุ่มคาลานอยด์ 26 สปีชสี ์
(ตารางที 7) และกลุ่มไซโคลพอยด์ 20 สปีชสี ์ (ตารางที 8)
รวม 45 สปีชสี ์ ซึง เดิม Boonsom (1984) รายงานว่าพบโคพี
พอดกลุ่มคาลานอยด์ 5 สปีชสี ์ และกลุ่มไซโคลพอยด์ 9 สปี
ชีส์ โคพีพอดทีพ บส่วนใหญ่เป็นชนิดทีม กี ารแพร่กระจายอยู่
เฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ พบใน ภาพที 11-25. ตัวอย่างคลาโดเซอราทีพ บในประเทศไทย,
ประเทศไทยเพียง 7 ชนิดเท่านัน ได้แก่ Eodiaptomus 11) Bosmina meridionalis Sars; 12-14) Chydorus sinensis
phuphanensis,
Heliodiaptomus
rangareddyi, Frey; 15-17) Dunhevedia serrata Daday; 18-20) Guernella
Mongolodiaptomus dumonti, M. rarus, Phyllodiaptomus raphaelis Richard; 21-25) Macrothrix flabelligera Smirnov
christineae, P. praedictus, และ P. surinensis สําหรับโคพี (ทีม า: Sanoamuang, 1998)
พอดชนิดทีพ บบ่อยในประเทศไทยได้แสดงไว้ดว้ ยเครืองหมาย * ในตารางที 7 และ 8
ตารางที 7. โคพีพอดกลุ่มคาลานอยด์ (Calanoid copepods) ทีพ บในประเทศไทย
FAMILY ACARTIIDAE
Acartiella sinensis Shen and Lee, 1963
FAMILY CENTROPAGIDAE
Sinocalanus laevidactylus Shen and Tai, 1964
FAMILY DIAPTOMIDAE
Allodiaptomus raoi Kiefer, 1936
Dentodiaptomus javanus (Grochmalicki, 1915)
Eodiaptomus draconisignivomi Brehm, 1952
E. phuphanensis Sanoamuang, 2001
E. sanoamuangae Reddy and Dumont, 1998
Heliodiaptomus elegans Kiefer, 1935
H. rangareddyi Sanoamuang and Athibai, 2001
H. viduus (Gurney, 1916)
*Mongolodiaptomus botulifer (Kiefer, 1974)
*M. calcarus (Shen and Tai, 1965)
M. dumonti Sanoamuang, 2001

FAMILY DIAPTOMIDAE (cont.)
M. malaindosinensis (Lai and Fernando, 1978)
M. rarus (Reddy, Sanoamuang and Dumont, 1998)
M. uenoi (Kikuchi, 1936)
Neodiaptomus blachei Brehm, 1933
*N. yangtsekiangensis Mashiko, 1951
N. laii Kiefer, 1974
Phyllodiaptomus christineae Dumont, Reddy and Sanoamuang
1996
*P. praedictus Dumont and Reddy, 1994
P. surinensis Sanoamuang and Yindee, 2001
Tropodiaptomus oryzanus Kiefer, 1937
T. vicinus Kiefer,1930
Tropodiaptomus sp. พิมพรรณ และพรศิลป์ (2542)
FAMILY PSEUDODIAPTOMIDAE
Schmackeria sp.

ตารางที 8. โคพีพอดกลุ่มไซโคลพอยด์ (Cyclopoid copepods) ทีพ บในประเทศไทย
FAMILY CYCLOPIDAE
SUBFAMILY CYCLOPINAE
Apocyclops sp.
Cryptocyclops bicolor Sars, 1963
Mesocyclops aspericornis (Daday, 1906)
M. ferjemurami Holynska and Nam, 2000
M. splendidus Lindberg, 1943
*M. thermocyclopoides (Harada, 1931)
Mesocyclops sp.
Metacyclops sp.
*Microcyclops varicans Sars, 1918
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*Thermocyclops crassus (Fischer, 1853)
T. decipiens (Kiefer, 1929)
T. oblongatus (Sars, 1927)
T. taihokuensis (Harada, 1931)
Thermocyclops sp.
SUBFAMILY EURYCYCLOPINAE
Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851)
Ectocyclops phaleratus (Koch, 1930)
E. rubescens Brady, 1904
Macrocyclops sp.
Paracyclops fimbriatus (Fischer)
Tropocyclops prasinus (Fischer, 1860)
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ภาพที 26-33. แพลงก์ตอนสัตว์ชนิดใหม่
ของโลกทีพ บในประเทศไทย, 26-27) โรติ
เฟอร์,
Colurella
sanoamuangae
Chittapun, Pholpunthin and Segers; 2833)
โคพีพอด,
Phyllodiaptomus
christineae Dumont, Reddy and
Sanoamuang ขาคูท่ ี 5 และหนวดคูท่ 1ี
ของเพศผู้ (ทีม า: Chittapun et al., 1999;
Dumont et al., 1996)

ภาพที 34-44. โคพีพอดชนิดใหม่ของโลกที
พบในประเทศไทย
แสดงรายละเอียดของ
หนวดคูท่ 1ี และขาคูท่ ี 5 ของเพศผู,้ 34-40)
Eodiptomus sanoamuangae Reddy and
Dumont; 41-44) Mongolodiaptomus rarus
(Reddy, Sanoamuang and Dumont) (ทีม า:
Reddy and Dumont, 1998; Reddy et al.,
1998)

ภาพที 45-59. โคพีพอดชนิดใหม่ของโลกทีพ บใน
ประเทศไทย แสดงรายละเอียดของหนวดคูท่ 1ี และ
ขาคูท่ ี 5 ของเพศผู,้ 45-54) Eodiaptomus
phuphanensis
Sanoamuang;
55-59)
Phyllodiaptomus surinensis Sanoamuang and
Yindee (ทีม า: Sanoamuang, 2001a;
Sanoamuang and Yindee, 2001)

ไรนํ'านางฟ้า งานวิจยั เกีย วกับความหลากชนิดของไรนํานางฟ้าในประเทศไทยเริม เมือปีพ.ศ. 2541 โดย
คณะวิจยั (ละออศรี, 2541ก, 2541ข; ละออศรี และคณะ, 2543; ปริญดา, 2544; ศุจภิ รณ์, 2544; สุพสั ตรา, 2544;
Sanoamuang et al., 2000, 2001b; Saengphan and Sanoamuang, 2001) ได้สาํ รวจไรนํานางฟ้าจากแหล่งนําจืดทัว
ประเทศไทย ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2542 ถึงสิงหาคม 2543 พบไรนํานางฟ้าชนิดใหม่จาํ นวน 3 ชนิด ได้แก่ 1) ไรนํา
นางฟ้าสิรนิ ธร (Streptocephalus sirindhornae Sanoamuang et al., 2000) ตัวใสหางแดง ยาว 1.5-3.0 เซนติเมตร
เป็ นชนิดทีพ บแพร่หลายกว่าชนิดอืน พบในบ่อ คลอง และนาข้าว ในเขต 38 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี
หนองบัวลําภู มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ยโสธร อํานาจเจริญ อุบลราชธานี สุรนิ ทร์ บุรรี มั ย์ ศรีสะเกษ ชัยภูม ิ
นครราชสีมา มุกดาหาร นครพนม สกลนคร หนองคาย เลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจติ ร สุโขทัย ตาก ลําปาง อุตรดิตถ์
แพร่ เชียงราย น่าน สุพรรณบุร ี กาญจนบุร ี ราชบุรี ลพบุร ี สระบุร ี เพชรบุรี ชัยนาท อุทยั ธานี และประจวบคิรขี นั ธ์ 2) ไร
นํานางฟ้าไทย (Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan and Murugan) ตัวสีสม้ แดงตลอดทัง ตัว
ยาว 1.7-3.9 เซนติเมตร พบในเขต 11 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ชัยภูม ิ ลพบุรี
ชัยนาท กาญจนบุร ี ราชบุร ี สุพรรณบุรี และอุทยั ธานี 3) ไรนํานางฟ้าสยาม (Streptocephalus siamensis Saengphan
and Sanoamuang) ตัวใส หรือสีฟ้าอ่อน หางสีแดง ยาว 1.1-2.0 เซนติเมตร ตัวเมียมีไข่เป็ นรูปสามเหลีย มคล้ายปิรามิด
(tetrahedral eggs) เป็ นชนิดทีห ายากมาก ปจั จุบนั พบทีจ งั หวัดสุพรรณบุรี และกาญจนบุรเี ท่านัน ไรนํานางฟ้าทัง สาม
ชนิดนีจดั เป็ นสัตว์นําประจําถิน (endemic species) ทีพ บในประเทศไทยเท่านัน
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ความสัมพันธ์ระหว่างชนิ ดของแพลงก์ตอนสัตว์กบั ปัจจัยทางนิ เวศวิ ทยา
การเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์กบั ปจั จัย
ทางนิเวศวิทยาพบว่า ความสัมพันธ์กบั อุณหภูมแิ ละค่าความเป็นกรด-ด่างของนํายังไม่
ชัดเจน เนืองจากความแตกต่างของอุณหภูมแิ ละความเป็นกรด-ด่างตามฤดูกาลมีน้อย
โดยช่วงทีเ ก็บตัวอย่างนํามีอณ
ุ หภูมอิ ยูร่ ะหว่าง 23-38°C (ส่วนใหญ่อุณหภูมขิ องนํา
ประมาณ 30°C) มีคา่ ความเป็นกรด-ด่างอยูร่ ะหว่าง 6.0-9.4 แต่แพลงก์ตอนสัตว์ม ี
ความสัมพันธ์กบั ความเค็มและค่าการนําไฟฟ้าของนํา กล่าวคือมีบางชนิดทีอ าศัยอยู่
เฉพาะในแหล่งนํากร่อย (มีคา่ ความเค็ม 0.5-4.0% และค่าการนําไฟฟ้า 670-8,000 µS
cm-1) เท่านัน ได้แก่ Brachionus plicatilis (Muller), Brachionus rotundiformis
Tschugunoff, Filinia saltator (Gosse), Hexarthra fennica (Levander), Hexarthra
oxyuris (Sernov), Keratella procurva (Thrope), และ Lecane thalera Harring and
Myers เป็ นต้น

ภาพที 60. ไรนํานางฟ้าสิรนิ ธร
(Streptocephalus sirindhornae
Sanoamuang,
Murugan,
Weekers and Dumont)

บทสรุป
ผลการศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์นําจืดในประเทศไทย 4 กลุม่ ได้แก่ โรติเฟอร์ คลาโดเซอรา
ั บนั ประเทศไทยมีรายงานการพบโรติเฟอร์จํานวน 327 สปีชสี ์ คลาโดเซอรา
โคพีพอด และไรนํานางฟ้า ทําให้ทราบว่าปจจุ
78 สปีชสี ,์ โคพีพอด 45 สปีชสี ์ และไรนํานางฟ้า 3 สปีชสี ์ ในจํานวนนีเป็ นชนิดใหม่ของโลกจํานวน 26 สปีชสี ์ ปจั จุบนั มี
ชนิดประจําถิน จํานวน 18 สปีชสี ์ เป็นโรติเฟอร์ 7 สปีชสี ,์ คลาโดเซอรา 1 สปีชสี ,์ โคพีพอด 7 สปีชสี ์ และไรนํานางฟ้า
3 สปีชสี ์ แพลงก์ตอนสัตว์ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และออสเตรเลีย มีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กัน
ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์กบั อุณหภูมแิ ละค่าความเป็นกรด-ด่างของนํายังไม่ชดั เจน
แต่ม ี
้
ความสัมพันธ์กบั ความเค็มและค่าการนําไฟฟาของนํา
โรติเฟอร์และคลาโดเซอราเป็ นแพลงก์ตอนสัตว์ทมี กี ารแพร่กระจายได้แพร่หลายกว่ากลุม่ อืน โดยบางชนิดพบ
อาศัยทัง ในประเทศไทย เอเชียใต้และออสเตรเลีย เช่น โรติเฟอร์ทแี สดงไว้ในตารางที 5 สําหรับคลาโดเซอราทีพ บทัง ใน
ประเทศไทยและออสเตรเลีย ได้แก่ Daphnia lumholtzi, Macrothrix flabelligera และ Latonopsis australis เป็นต้น
ทัง นี
เป็ นเพราะทัง โรติเฟอร์และคลาโดเซอรามีการสืบพันธุ์
ทัง แบบอาศัยเพศ
และแบบพาร์ทโี นเจนนีซสิ
(parthenogenesis) ทําให้มกี ารสร้างไข่พกั ตัว (resting eggs) ซึง สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อม ในทางตรงกันข้าม
โคพีพอดและไรนํานางฟ้ามีการแพร่กระจายทีค อ่ นข้างจํากัด โดยโคพีพอดในประเทศไทยบางชนิด พบว่า แพร่กระจาย
ในเขตเอเชียใต้ดว้ ย แต่ไม่พบทีอ อสเตรเลีย เช่น Allodiaptomus raoi, Heliodiaptomus elegans และ H. viduus พบที
ประเทศอินเดีย ชนิดทีพ บในบริเวณตอนใต้ของจีน ได้แก่ Dentodiaptomus javanus, Eodiaptomus sanoamuangae,
Mongolodiaptomus calcarus, M. ueno, และ Neodiaptomus yangtsekiangensis สําหรับไรนํานางฟ้าถึงแม้ว่าจะ
ั ยทางสิง แวดล้อมอืน ๆ ทีท าํ ให้ไรนํานางฟ้ามีการแพร่กระจายจํากัด โดยไรนํา
สามารถสร้างไข่พกั ตัวได้ แต่อาจมีปจจั
ั บนั ยังไม่พบในประเทศอืน อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาเกีย วกับความหลากหลายทาง
นางฟ้าทัง สามชนิดทีพ บในไทยปจจุ
ชีวภาพของไรนํานางฟ้าน้อยมาก ดังนัน เพือให้ทราบถึงการแพร่กระจายของไรนํานางฟ้า จึงควรมีการศึกษาด้านนีให้
มากขึน
คณะวิจยั ได้จดั ทําระบบเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์เพือ ใช้เป็ นแหล่งอ้างอิง (reference collection) สําหรับ
นักวิจยั ทีส นใจ สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที รศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และที รศ.ดร.พรศิลป์ ผลพันธิน พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถึงแม้การศึกษาเกีย วกับความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอน
สัตว์มมี ากพอสมควร แต่ขอ้ มูลทีไ ด้ยงั ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยยังขาดข้อมูลแพลงก์ตอนสัตว์ในภาคเหนือ และปจั จุบนั
การศึกษาอนุกรมวิธานของโรติเฟอร์ได้ทาํ การจําแนกชนิดเฉพาะโรติเฟอร์ในคลาสโมโนโกนอนตา (Class Monogononta)
เท่านัน ยังไม่ได้จาํ แนกโรติเฟอร์ในคลาสไดโกนอนตา (Class Digononta) ซึง มีความหลากชนิดน้อยกว่า แต่อย่างไรก็
รายงานการวิจยั ในโครงการ BRT 2544
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ตาม การศึกษาครัง นีทาํ ให้ทราบถึงสถานภาพข้อมูลพืน ฐานของแพลงก์ตอนสัตว์ดา้ นต่างๆ ได้แก่ อนุกรมวิธาน
ั ยทางนิเวศวิทยาของแหล่ง
ชนิดประจําถิน การแพร่กระจาย ฤดูกาลทีพ บ แหล่งทีอ ยู่อาศัย ความสัมพันธ์ของชนิดกับปจจั
นํา อันก่อให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่ และนําไปสู่การตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้
กิ ตติ กรรมประกาศ
ผลงานวิจยั นีได้รบั ทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
ในประเทศไทย ซึง ร่วมจัดตัง โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั และศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพ
แห่งชาติ รหัสโครงการ BRT 144002 และภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สําหรับอุปกรณ์
และเครือ งมือในการทําวิจยั
เอกสารอ้างอิ ง
จุฑามาส แสงอรุณ. 2544. ความหลากชนิดและความชุกชุมของคลาโดเซอราในกุดทิง จังหวัดหนองคาย. วิทยานิพนธ์ปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (BRT 541065).
ธิดา เพชรมณี. 2530. อาหารสัตว์นําวัยอ่อน “โรติเฟอร์”. วารสารการประมง 40: 383-384.
ปริญดา ตัง ปญั ญาพร. 2544. ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของไรนํานางฟ้าในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนม"
รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (BRT
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Research Reports

ความหลากหลายทางชีวภาพของไดอะตอมพืนท้ องนําและสาหร่ายขนาดใหญ่
ในลํานําแม่สาอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
ยุวดี พีรพรพิ ศาล, สมร คลื*นสุวรรณ, ฉมาภรณ์ นิ วาศะบุตร, กนกพร กวีวฒ
ั น์ , สาคร พรหมขัติแก้ว,
ตรัย เป๊ กทอง, ประเสริ ฐ ไวยะกา และทัตพร คุณประดิ ษฐ์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ. เมือง เชียงใหม่ 50202
Abstract: Biodiversity of Benthic Diatoms and Macroalgae in Mae Sa Stream,
Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai
The biodiversity of benthic diatoms and macroalgae was investigated in Mae Sa stream, Doi SuthepPui national park, Chiang Mai province from April 1997 to March 2000. The most diverse group of
organisms were benthic diatoms; 244 species were encoutered. Sixty six species of these had never been
recorded in Thailand before. A total of 75 species of macroalgae were found and eighteen of these were
new records for Thailand. The prominent benthic diatoms were in the Order Pennales, e.g., Navicula
spp., Nitzschia spp., Fragilaria spp. and Gomphonema spp. The macroalgae were Cladophora
glomerata Kützing and Spirogyra spp. in the Division Chlorophyta. The organisms which could be used
as indicators the quality of water were the red macroalgae such as Batrachospermum macrosporum
Montague, Batrachospermum vugum Agardh and Nemalionopsis shawii Skuja. They indicate
oligotrophic status. In addition, these three red macroalgal species were new records for Thailand.
Benthic diatoms that indicated eutrophication and high organic pollution were Gomphonema parvulum
(Kützing) Grunow and Nitzschia palea (Kützing) W. Smith.
Key words: Mae Sa stream, benthic algae, diatom, benthic diatom, macroalgae, eutrophication

บทนํา
สาหร่ายเป็ นกลุ่มสิง% มีชวี ติ ที%ม กี ารศึกษากันน้อยมากในประเทศไทย โดยเฉพาะไดอะตอมพื.นท้องนํ.า และ
สาหร่ายขนาดใหญ่ในระบบนิเ วศนํ.าไหลแบบนํ. าจืดนัน. ในอดีตแทบจะไม่ม ีการวิจยั เกี%ยวกับสิ%งมีช ีวติ ดังกล่าว ทัง. ที%
สิง% มีชวี ติ เหล่านี.พบเห็นกันทัวไป
% จากรายงานของประเทศแถบตะวันตกทีม% ลี กั ษณะภูมอิ ากาศเป็ นแบบเขตอบอุ่น พบว่า
มีการใช้ส าหร่าย 2 กลุ่ม คือ ไดอะตอมพื.นท้องนํ. า และสาหร่ายขนาดใหญ่ เป็ นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพของนํ. าได้ด ี
พอสมควร เช่น Round (1973) รายงานว่า Oscillatoria spp. หลายสปี ชสี ์ เป็ นสาหร่ายขนาดใหญ่ทบ%ี ่งบอกนํ.าเสีย
เช่นเดียวกับไดอะตอมพืน. ท้องนํ.า Nitzschia spp. และ Gomphonema spp. ในขณะทีไ% ดอะตอมพืน. ท้องนํ.า Navicula
spp. และสาหร่ายขนาดใหญ่ Cladophora spp. บ่งบอกนํ.าที%มคี ุณภาพปานกลาง และสาหร่ายสีแดงหลายชนิด เช่น
Batrachospermum spp. และ Lemanea spp. บ่งบอกคุณภาพนํ.าดี เช่นเดียวกับสาหร่ายสีเขียวแกมนํ.าเงินน้อยประเภท
นักทีบ% ่งบอกนํ.าดี ได้แก่ Calothrix spp. และ Chamaesiphon spp. เป็ นต้น รวมทัง. ไดอะตอมพืน. ท้องนํ.า Cyclotella spp.
และ Cocconeis spp. อีกหลายสปีชสี ด์ ว้ ย ซึง% ในประเทศไทยทีม% ลี กั ษณะภูมอิ ากาศแบบเขตร้อน การศึกษาทางด้านการใช้
เป็ นดัชนีบ่งชี.คณ
ุ ภาพนํ.านัน. ยังไม่เกิดขึน. อย่างจริงจังและเป็ นระบบ การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของไดอะตอม
พืน. ท้องนํ.า และสาหร่ายขนาดใหญ่ในระบบนิเวศนํ.าไหล จึงควรมีการศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื%อง
สาหร่าย เป็ นสิง% มีชวี ติ ทีม% กี ารปรับตัวตามสภาพแวดล้อมได้ดมี าก มีรปู ร่าง และโครงสร้างแตกต่างกัน ตัง. แต่
ขนาดเซลล์เ ดียว จนเป็ นทัลลัสขนาดใหญ่ สาหร่ายมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก (ยุวดี, 2542) เป็ นผูผ้ ลิต
ออกซิเจนให้กบั สิง% แวดล้อม ทีพ% กั อาศัยหลบซ่อนศัตรู แหล่งอาหาร แหล่งวางไข่ และอนุ บาลสัตว์น.ําวัยอ่อน บางชนิด
สามารถนํ ามาสกัดสารที%สําคัญหลายชนิดเพื%อใช้ในอุตสาหกรรม อาหาร เครื%องดื%ม เครื%องสําอาง และยา เช่น Agar,
Alginate, Diatomite และ Carageenan (วิสุทธิ T, 2538) การนําสาหร่ายสีเขียว Spirogyra มีช%อื เทา หรือเตา และ
Cladophora หรือไก มาประกอบอาหารโดยนํามาทําเป็ นยํา ข้าวเกรียบ สาหร่ายแห้งปรุงรส นํ.าพริกสาหร่าย เป็ นต้น
นอกจากนี.ยงั มีการนําเอาสาหร่ายสีเขียวแกมนํ.าเงิน Nostochopsis หรือทีเ% รียกว่าลอน หรือดอกหิน มาทําเป็ นอาหาร
และนํามาใช้เป็นสมุนไพรแก้รอ้ นใน เป็ นการนําเอาทรัพยากรพืน. บ้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีคณ
ุ ค่า (ยุวดี, 2544)
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Foged (1971) ได้เก็บตัวอย่างไดอะตอมจากแม่น.ําในภาคกลาง บริเวณกรุงเทพฯ และในเขตภาคเหนือบริเวณ
จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2509 พบไดอะตอมทัง. หมด 378 สปีชสี ์ พบสปีชสี ใ์ หม่ 8 สปีชสี ์ และพบ form ใหม่ 2 forms
Benovides (1994) ศึกษาความหลากหลายของไดอะตอมในแม่น.ํ า 2 สายในประเทศ Costa Rica คือ Rio Grand de
Tarcoles basin ซึง% เป็ นแม่น.ําทีม% มี ลพิษสูง และ Savegre basin ซึง% เป็ นแม่น.ําสายทีไ% ม่มมี ลพิษปนเปื. อน พบไดอะตอม
ทัง. หมด 125 สปี ชสี ์ ชนิดทีพ% บมากในแม่น.ํา Rio Grand de Tarcoles basin คือ Navicula goeppertiana, Gomphonema
parvulum และ Nitzschia palea เป็ นต้น ซึง% เป็ นชนิดทีม% คี วามทนทานสูงต่อสภาพมลพิษทีเ% ป็ นสารอินทรีย์ หรือสภาพ
eutrophic ชนิดทีพ% บมากในแม่น.ํา Savegre basin คือ Achnanthes minutissima, Cymbella sinuata และ Cocconeis
placentula เป็ นต้น ซึง% เป็ นชนิดทีพ% บในนํ.าสะอาด มีปริมาณไนโตรเจนตํ%า และไม่มสี ภาพทีไ% ม่มมี ลพิษ
การศึกษาสาหร่ายขนาดใหญ่มไี ม่มากนัก Entwisle (1989) ศึกษาสาหร่ายขนาดใหญ่ในแม่น.ํา Yarra basin ใน
ประเทศออสเตรเลีย พบสาหร่ายขนาดใหญ่ 43 สปีชสี ์ โดยพบสาหร่ายสีเขียว 55% สาหร่ายสีแดง 18% สาหร่ายสีเขียว
แกมนํ.าเงิน 14% และสาหร่ายสีเขียวแกมเหลือง 13% รวมทัง. พบว่าการกระจาย และการแทนทีข% องสาหร่ายขนาดใหญ่
ขึ.นอยู่กบั อุณ หภูม ิ ความเป็ นกรด-ด่าง แสง และปริมาณสารอาหาร สาหร่ายขนาดใหญ่ ชนิดเด่น คือ Cladophora
glomerata และ Stigeoclonium tennue นอกจากนี. Sheath and Kathleen (1992) ยังได้ทาํ การศึกษาความหลากหลาย
ของสาหร่ายสีแดงใน Florida Spring Fresh Stream ในมลรัฐ Florida โดยพบสาหร่ายสีแดง 3 ชนิด ได้แก่ Audoninella
violacea, Compsopogon coeruleus และ Thorea ramosisima
ในด้านการใช้เป็ นดัชนีบ่งชี.คุณภาพนํ. านัน. ทัง. ไดอะตอมพืน. ท้องนํ.าและสาหร่ายขนาดใหญ่ สามารถใช้เป็ นดัชนี
ทางชีวภาพสําหรับแหล่งนํ.าทีเ% ป็ นนํ.าไหลได้อย่างดี เช่น Pfister (1992) ทําการศึกษาไดอะตอมพืน. ท้องนํ.าจากลําธารตาม
ธรรมชาติทไ%ี หลเร็วบริเวณเทือกเขาแอลป์ ในแคว้น Tyrol ประเทศออสเตรีย ไดอะตอมทีพ% บส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มทีอ% ยู่ในแหล่ง
นํ.าที%มีระดับสารอาหารตํ%า นํ. ามีคุณภาพดี ได้แก่ Achnanthes biasolettiana, Achnanthes minutissima, Cymbella
delicatula, Diatoma ehrenbergii และ Gomphonema angustum ส่วน Rott (1995) ศึกษาไดอะตอมพืน. ท้องนํ.าในแม่น.ํา
Grand แคว้น Ontario ประเทศแคนาดา ในปี ค.ศ.1994 จากการศึกษาสามารถแบ่งไดอะตอมพื.นท้องนํ.าออกเป็ น 3 เขต คือ
เขตไดอะตอมกลุ่ม oligotrophic flora ซึง% พบเฉพาะบริเวณนํ.าคุณภาพดี โดยพบทัวไปในลํ
%
าธารบนภูเขา เขตไดอะตอม กลุ่ม
ทีพ% บทัวไปในลํ
%
าธารทีม% สี ารอาหารสูงในตอนกลางของลํานํ.า และเขตไดอะตอมกลุ่มทีอ% ยู่ตอนท้ายของลํานํ.าใกล้ปากแม่น.ําที%
บ่งบอกถึงการมีสารอาหารมาก แสดงว่านํ. านัน. มีคุณภาพตํ%า โดยพบ Gomphonema parvulum var. parvulum f.
saprophilum, Navicula spp. และ Nitzschia spp. สําหรับสาหร่ายขนาดใหญ่นนั . Benovides (1994) กล่าวว่า ในแม่น.ําทีเ% กิด
มลพิษจะพบสาหร่ายขนาดใหญ่ในดิวชิ นั Cyanophyta ได้แก่ Plectonema spp., Pleurocapsa spp. และ Oscillatoria spp.
เป็ นสปี ชีสเ์ ด่น นอกจากนี. สาหร่ายขนาดใหญ่ในกลุ่มสาหร่ายสีเขียว เช่น Stigeoclonium lubricum และ Stigeoclonium
tennue พบได้บ่อยในแหล่งนํ.าทีม% ลี กั ษณะเป็ น eutrophic (Palmer, 1970) บางชนิดจะพบได้ทวไป
ั % เช่น Cladophora spp.
สามารถพบในแหล่งนํ.าทีส% ภาพนํ.าค่อนข้างดีจนถึงนํ.าเสีย (Entwisle, 1989) แต่สามารถนําไปใช้เป็ นดัชนีบ่งชี.สภาพนํ.าที%
ถูกปนเปื.อนได้ โดย Cladophora spp. สามารถสะสมสารพวก organometallic complex ใน neutrallipid (Whitton et al.,
1989)
ส่วนสาหร่ายขนาดใหญ่ทพ%ี บในนํ.าทีม% คี ุณภาพดี ได้แก่ สาหร่ายสีแดง ซึง% เป็ นสาหร่ายทีพ% บได้น้อยมากในนํ.าจืด
(Sheath, 1984) เช่น Batrachospermum spp. และ Nemalionopsis spp. ซึง% Palmer (1970) รายงานว่าพบได้ในแหล่ง
นํ.าสะอาดมากเท่านัน. นอกจากนี.บญ
ั ญัติ (2532) รายงานว่า Batrachospermum spp. และ Lemanea spp. จะสามารถ
เจริญได้ดใี นนํ. าสะอาดที%มอี อกซิเจนมาก และสารอาหารตํ%า สาหร่ายสีแดงอีกชนิดหนึ%งคือ Compsopogon coeruleus
สามารถพบได้ในแหล่งนํ.าที%มสี ารอาหารไม่สงู นัก (Necchi and Pascoaloto, 1995) ส่วนสาหร่ายขนาดใหญ่ดวิ ชิ นั
Chlorophyta ทีพ% บในนํ.าสะอาด ได้แก่ Microspora spp. ซึง% จะพบในนํ.าทีม% สี ารอาหารไม่สงู มากนัก (Entwisle, 1989)
สาหร่ายยังมีคุณสมบัตพิ เิ ศษทีช% ่วยลดมลภาวะของแหล่งนํ.าให้ดขี .นึ สามารถนํามาใช้ในกระบวนการบําบัดนํ.า
เสีย เช่นทีพ% บในรายงานของ Ahuja et al. (1999) มีการใช้สาหร่ายสีเขียวแกมนํ.าเงิน Oscillatoria angistissma ในการ
ดูดซับอิออนสังกะสีในนํ.าทิง. อุตสาหกรรมเหมืองแร่ได้สงู ถึง 641 mgl-1 นํ.าหนักแห้ง
รายงานการวิจยั ในโครงการ BRT 2544

18

BRT Research Reports 2001

ส่วนประโยชน์ทางด้านการแพทย์ สาหร่ายบางชนิดสามารถใช้เป็ นยารักษาโรคต่างๆ รวมทัง. ยาปฏิชวี นะทีม% า
จากสาหร่ายสีเขียวแกมนํ.าเงิน สาหร่ายสีเขียว สาหร่ายสีแดง และจากไดอะตอมบางชนิด ดังในรายงานของ Patterson
and Bolis (1993) ได้รายงานว่าสาหร่ายสีเขียวแกมนํ.าเงิน Scytonema ocellatum สามารถนํามาสกัดสารปฏิชวี นะที%
สามารถยับยัง. เชือ. รา (antifungal) ทีม% ชี %อื เรียกว่า scytophycin ได้ ต่อมา Patterson et al. (1996) สามารถสกัดสารชนิด
เดียวกันนี.ได้จาก Scytonema burmanicum โดยทําหน้าที%เ ป็ นสารต้านมะเร็งได้อกี ด้วย นอกจากนี.สาหร่ายสีแดง
Digenia simplex ใช้เป็ นยาถ่ายพยาธิ หรือแก้โรคตาลขโมย และใช้ไดอะตอม Nitzschia spp. เป็ นสารยับยัง. การ
เจริญเติบโตของเชือ. แบคทีเรีย Escherichia coli ได้ นอกจากนี. ในงานวิจยั ของ Dey et al. (2000) และ Scheaffer and
Krylou (2000) พบว่าสามารถสกัดสาร Cyanovirin ซึง% สามารถยับยัง. การทํางานของเชื.อ HIV ทีก% ่อให้เกิดโรคเอดส์ได้
ซึง% นับว่าเป็ นงานวิจยั ทีจ% ะเป็ นประโยชน์ต่อมนุษยชาติในอนาคต
วิธีการ
ลํานํ%าทีเ( ลือกในการศึกษาครัง% นี% คือ ลํานํ%า
แม่ ส า อุ ท ยานแห่ ง ชาติด อยสุ เ ทพ-ปุ ย จัง หวัด
เชียงใหม่ เป็ นแม่น%ําสําคัญสาขาหนึ(งของแม่น%ําปิ ง
มีขนาดประมาณ 125 ตารางกิโลเมตร เหมาะสม
สําหรับ การศึก ษาระบบนิ เ วศของสิ(ง มีช ีว ิต ในนํ% า
ครบถ้ ว น เช่ น ลัก ษณะพื%น ท้ อ งนํ% า (substrate)
แตกต่างกันอย่างมาก ทัง% ทีเ( ป็นก้อนหิน กรวด และ
ทราย ทัง% ขนาดใหญ่ และเล็ก มีส ภาพดิน และ
โคลนในบางช่ว งซึ(งมีผ ลต่อการเจริญ เติบโตของ
สาหร่าย ความสูง จากระดับ นํ% า ทะเลตัง% แต่ 3001,200 เมตร ทําให้มคี วามหลากหลายของสิง( มีชวี ติ
เป็ น พื%น ที(ร บั นํ% า จากหลายแหล่ ง เช่ น ห้ว ยแม่ ส า
น้อย และเป็ นที(ต งั % ของหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งที(ม ี
อาชีพเกษตรกรรม จึงมีการตัดไม้และใช้ป๋ ุยรวมทัง%
ยาฆ่าแมลงอย่างไม่ม กี ารควบคุม สารเคมีเ หล่านี%

ภาพที% 1. แสดงจุดเก็บตัวอย่าง (1-12) ในลํานํ. าแม่สา

จะถู ก ฝนชะลงสู่แ หล่ ง นํ% า และมีผ ลต่ อ
การใช้ประโยชน์ทด%ี นิ
สิง( มีชวี ติ ในลํานํ%าเป็ นอย่างมาก สิง( มีชวี ติ
แรกๆ ที( จ ะได้ ร ับ ผลกระทบจากการ
เปลี(ย นแปลงของคุณ ภาพนํ% า คือ กลุ่ ม
พืน. ทีต% น้ นํ.าลําธาร
พืน. ทีเ% กษตรกรรมและชุมชน
ของสาหร่ายหลายชนิดที(เจริญอยู่ในนํ% า
สถานทีท% อ่ งเทีย% ว
นัน% นัน( เอง วิธกี ารศึกษาทําโดยเลือกจุ ด
พืน. ทีเ% กษตรกรรมและชุมชน
ชุมชน
เก็บตัวอย่างทัง% หมด 12 จุด ตามความสูง
สถานทีท% อ่ งเทีย% ว
จากระดับ นํ% าทะเล และสิ( ง แวดล้ อ ม
(ตารางที( 1 และภาพที( 1) ทดสอบ
สถานทีท% อ่ งเทีย% ว
สถานทีท% อ่ งเทีย% ว
คุ ณ ภาพนํ% า ด้ า นกายภาพ เคมี และ
ชุมชน
ชี ว ภ า พ ที( จุ ด เ ก็ บ ตั ว อ ย่ า ง แ ล ะ ใ น
ชุมชน
ชุมชน
ห้องปฏิบตั กิ าร (APHA, 1992) จากนัน%
พืน. ทีเ% กษตรกรรมและชุมชน
ประเมินชัน% ของคุณภาพนํ% า โดยใช้สถิติ
ทางนิ เ วศวิท ยาตามระบบของ Wetzel
(1983) และ Lorraine and Vollenweider (1981) ศึกษาและวินิจฉัยระดับสปีชสี ข์ องไดอะตอมพืน% ท้องนํ%าโดยใช้หนังสือ
ตารางที% 1. จุดเก็บตัวอย่างทัง. 12 จุด ในลํานํ. าแม่สา
จุดเก็บตัวอย่างที%
ระดับความสูง
จากนํ. าทะเล
(m)
1. หมู่บ้านกองแหะ
1,075
2. ทางเข้าหมู่บา้ นกองแหะ
1,000
3. ปางช้างโป่งแยง
960
4. หมู่บ้านศรีม่วงคํา
760
5. ห้วยดีหมี
700
6. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ
650
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ T
7. ปางช้างแม่สา
550
8. นํ.าตกแม่สา
390
9. สะพานแม่รมิ
340
10. สะพานชลประทาน
330
11. บ้านปา่ ม่วง
330
12. บ้านแม่สาหลวง
340
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และเอกสารทีเ( กีย( วข้อง เช่น Hustedt (1937), Krammer and Lange-Bertalot (1986, 1988, 1991a, 1991b) และ Rott
(1995) เป็ นต้น และระดับสปีชสี ข์ องสาหร่ายขนาดใหญ่ใช้หนังสือและเอกสารทีเ( กีย( วข้อง เช่น Prescott (1951, 1970),
Whitford and Schumacher (1969), Entwisle (1993) และ Sheath (1984)

ภาพที% 2. ไดอะตอมพืน. ท้องนํ.าในลํานํ.าแม่สา อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Division Bacillariophyta: 1- Melosira
varians Agardh, 2- Pinnularia spp., 3- Eunotia sp., 4- Fragilaria sp., 5- Cymbella tumida (Brébisson) Van Heurck, 6- Surirella elegans
Ehrenberg 7- Thalassiosira weissflogii (Grunow) Fryxell & Hasle; 8- Melosira varians Agardh (valve view), 9- Cocconeis placentula var.
euglypta (Ehrenberg) Grunow, 10- Cocconeis placentula var. pseudolineata Geitler 11- Achnanthes lanceolata (Brébisson) Grunow
(rapheless valve), 12- Achnanthes lanceolata (Brébisson) Grunow (raphae valve), 13- Nitzschia sp., 14- Navicula elginensis (Gregory) Ralfs
var. elginensis
สเกล = 100 µm.

บทสรุป
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของไดอะตอมพืน. ท้องนํ.าและสาหร่ายขนาดใหญ่ในลํานํ.าแม่สา อุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ เริม% ตัง. แต่เดือนเมษายน 2540 ถึง มีนาคม 2543 พบว่าสิง% มีชวี ติ ทีม% คี วาม
หลากหลายมากที%สุด คือ ไดอะตอมพืน. ท้องนํ. าโดยพบทัง. หมด 244 สปี ชสี ์ เป็ นชนิดทีพ% บใหม่ยงั ไม่เคยมีรายงานใน
ประเทศไทย 66 สปีชสี ์ (ตารางที% 2) และพบสาหร่ายขนาดใหญ่ 57 สปีชสี ์ เป็ นชนิดทีพ% บใหม่ 31 สปีชสี ์ (ตารางที% 3)
สิง% มีชวี ติ ชนิดเด่น (Dominant species) ในกลุ่มไดอะตอมพื.นท้องนํ.า (ภาพที% 2-5) ได้แก่ ไดอะตอม Cocconeis
placentula Ehrenberg, Cymbella tumida (Brébisson) Van Heurck, Navicula viridula (Kützing) Ehrenberg, Gomphonema
parvulum (Kützing) Kützing, Synedra ulna var. aequalis (Kützing) Hustedt, Nitzschia sigmoidae (Nitzsch) W. Smith,
Gyrosigma scalproides (Rabenhorst) Cleve และ Surirella angusta Kützing ไดอะตอมทีส% ามารถนํามาเป็ นดัชนีบ่งบอก
คุณภาพนํ. าได้ คือ ไดอะตอมพืน. ท้องนํ. าที%มีล ักษณะเป็ น Eutrophic และมีสารอินทรีย์สูง คือ Gomphonema parvulum
(Kützing) Kützing และ Nitzschia palea (Kützing) W. Smith พบในจุดเก็บตัวอย่างที% 7 คือ ปางช้างแม่สา ซึง% นํ.ามีคุณภาพ
ตํ%า
ไดอะตอมพื.น ท้อ งนํ. า ที% บ่ ง บอกว่ า นํ. า ไม่ ม ีม ลพิษ และมีป ริม าณของไนโตรเจนตํ% า ได้แ ก่ Achnanthes
minutissima Kützing ส่วนสปีช ีสท์ ไ%ี ม่ทนทานต่อการเปลี%ยนแปลงของสภาพแวดล้อม คือ Cocconeis placentula
Ehrenberg, Gyrosigma nodiferum (Grunow) Reimer, Nitzschia dissipata (Kützing) Grunow และ Gomphonema
augur Ehrenberg พบในจุดเก็บตัวอย่างที% 1 และ 2 ซึง% มีคณ
ุ ภาพดีตลอดการวิจยั
ส่วนกลุ่มสาหร่ายขนาดใหญ่ชนิดเด่น (ภาพที% 5) ได้แก่ Cladophora glomerata Kützing และ Spirogyra spp. ใน
ดิวชิ นั Chlorophyta สาหร่ายขนาดใหญ่ทส%ี ามารถนํามาเป็ นดัชนีบ่งชีค. ณ
ุ ภาพนํ.าได้อย่างเด่นชัด คือ สาหร่ายขนาดใหญ่ใน
กลุ่มสาหร่ายสีแดง ดิวชิ นั Rhodophyta ได้แก่ Batrachospermum macrosporum Montague, Batrachospermum vugum
Agardh และ Nemalionopsis shawii Skuja จะบ่งบอกคุณภาพนํ.าดีและมีสารอาหารน้อย ดังจะพบได้ในจุดเก็บตัวอย่างที% 1
ส่วน Compsopogon coeruleus (Balbis) Montague จะบ่งบอกคุณภาพนํ.าปานกลาง สาหร่ายสีแดงทัง. 4 ชนิดนี.เป็ น
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ชนิดทีพ% บใหม่ในประเทศไทย
งานวิจยั นี%นบั ว่าเป็ นงานวิจยั ในระยะแรกๆ เกีย( วกับ
สิง( มีชวี ติ กลุ่มนี% แหล่งนํ%าอืน( ๆ ของประเทศไทยยังมีสาหร่ายใน
กลุ่มดังกล่าวอีกมากมาย และความหลากหลายของสิง( มีชวี ติ ใน
แต่ละแหล่งย่อมแตกต่างกันออกไป ดังนัน% จึงควรมีการศึกษา
กลุ่มสิง( มีชวี ติ ดังกล่าวในแหล่งนํ%าอื(น ๆ ด้วย ซึง( คาดหวังว่าเมื(อมี
งานวิจยั มากขึน% และต่อเนื(องก็จะเป็นการสะสมความรูท้ างด้าน
การวินิจฉัยสาหร่ายกลุ่มดังกล่าว ข้อมูลทีไ( ด้จากงานวิจยั นี%ควร
นําไปเป็นข้อมูลพืน% ฐานในการทํา Monograph ของไดอะตอม
พืน% ท้องนํ%า และสาหร่ายขนาดใหญ่ของแหล่งนํ%าบนทีส( งู ตาม
รูปแบบสากลนิยมโดยมีช(อื วิทยาศาสตร์ทถ(ี กู ต้อง ประกอบด้วย
คําบรรยายลักษณะชนิด เอกสารอ้างอิง และภาพประกอบอย่าง
ชัดเจน รวมทัง% ขนาดของเซลล์ แหล่งทีอ( ยูอ่ าศัย คุณสมบัตขิ อง
นํ%าทีพ( บชนิดของสิง( มีชวี ติ นัน% ๆ
เผยแพร่งานวิจยั นี%ไปยัง
หน่วยงานทีเ( กีย( วข้องด้านการศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของทรัพยากรชีวภาพ
และใช้เป็นคู่มอื ประกอบการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ%าต่อไป

ภาพที% 3. สาหร่ายสีแดง (Division Rhodophyta) ในลํานํ. า
แม่สา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ (1-3
ภาพถ่ายใต้กล้องจุลทรรศน์, 4-6 ภาพถ่ายจากสถานทีจ% ริง)
1,4- Batrachospermum macrosporum Montague, 2,5Nemalionopsis shawii Skuja, 3,6- Compsopogon
coeruleus (Balbis) Montague สเกล = 100 µm.

ตารางที% 2. ไดอะตอมพืน. ท้องนํ.าทีพ% บใหม่ (new records) ในลํานํ. าแม่สา
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
DIVISION BACILLARIOPHYTA
Order Centrales
Family Thalassiosiraceae
Cyclotella stelligera Cleve & Grunow
Thalassiosira weissflogii (Grunow) Fryxell & Hasle
Family Hemidiscaceae
Actinocyclus normanii (Gregory) Hustedt
Order Pennales
Family Fragilariaceae
Diatoma ehrenbergii Kützing
Diatoma moniliformis Kützing
Diatoma vulgaris Bory
Fragilaria biceps (Kützing) Lange-Bertalot
Fragilaria bidens Heiberg
Fragilaria elliptica Schumann
Fragilaria lanceolata (Kützing) Reichardt
Fragilaria ulna var. ulna (Nitzsch) Lange-Bertalot
Family Eunotiaceae
Eunotia bilunaris (Ehrenberg) Mill var. bilunaris
Eunotia minor (Kützing) Grunow
Family Achnanthaceae
Achnanthes chlidanos Hohn & Hellermann
Achnanthes exigua Grunow var. exigua
Achnanthes helvetica (Hustedt) Lange-Bertalot
Achnanthes lanceolata var. frequentissima Lange-Bertalot
Achnanthes lanceolata var. haynaldii
(Schaarschmidt) Cleve
Achnanthes undata Meister
Cocconeis placentula var. pseudolineata Geitler
Family Naviculaceae
Amphora coffeaeformis (Agardh) Kützing
Amphora dusenii Brun
Amphora libyca Ehrenberg
Caloneis lauta Carter & Bailey-Watts
Caloneis silicula (Ehrenberg) Cleve
Cymbella amphicephala Naegeli
Cymbella hustedtii Krasske
Cymbella silesiaca Bleisch
Cymbella sinuata Gregory
Cymbella turgidula Grunow

Cymbellopsis sp.
Frustulia weinholdii Hustedt
Gomphonema affine Kützing
Gomphonema augur var. turris (Ehrenberg)
Lange-Bertalot
Gomphonema minutum (Agardh) Agardh
Gomphonema pumilum var. rigidum E. Reichardt
et Lange-Bertalot
Navicula cohnii (Hilse) Lange-Bertalot
Navicula concentrica Carter
Navicula cryptotenella Lange-Bertalot
Navicula elginensis (Gregory) Ralfs var. lginensis
Navicula jaagii Meister
Navicula laevissima Kützing var. laevissima
Navicula mutica Kützing var. mutica
Navicula subplacentula Hustedt
Navicula trivialis Lange-Bertalot
Neidium ampliatum (Ehrenberg) Krammer
Pinnularia rupestris Hantzsch
Pinnularia viridiformis Krammer
Sellaphora pupula (Kützing) Mereschkowsky
Stauroneis producta Grunow
Stauroneis resoluta Moser
Family Epithemiaceae
Rhopalodia gibba (Ehrenberg) O. Müller var. gibba
Family Bacillariaceae
Hantzschia distinctepunctata (Hustedt) Hustedt
Nitzschia acula Hantzsch
Nitzschia angustatula Lange-Bertalot
Nitzschia bremensis Hustedt
Nitzschia brevissima Grunow
Nitzschia coarctata Grunow
Nitzschia dubia W. Smith
Nitzschia fonticola Grunow
Nitzschia literalis Grunow
Nitzschia palustris Hustedt
Family Surirellaceae
Cymatopleura solea var. apiculata (W. Smith) Ralfs
Surirella bifrons Ehrenberg
Surirella spiraloides Hustedt
Surirella splendida (Ehrenberg) Kützing

ตารางที% 3. สาหร่ายขนาดใหญ่ทพ%ี บใหม่ (new records) ในลํานํ. าแม่สา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

BRT Research Reports 2001

21

รายงานการวิจยั ในโครงการ BRT 2544

DIVISION CYANOPHYTA
Order Oscillatoriales
Family Oscillatoriaceae
Lyngbya aeruginosa Gomont
Lyngbya retzii (Agardh)Gomont
Oscillatoria meslini Fremmy
Oscillatoria mucosa Geitler
Order Nostocales
Family Stigonemataceae
Nostochopsis lobatus (Dillw.)Wood
DIVISION CHLOROPHYTA
Order Chlorococcales
Family Palmellaceae
Palmella mucosa Kützing
Order Tetrasporales
Family Tetrasporaceae
Tetraspora cylindrica C.A. Agardh
Family Gloeocystaceae
Gloeocystis ampla (Kützing)Langerhium
Gloeocystis echinulata (J.E.) Smith
Gloeocystis longiarticulata G.S. West
Order Siphonocladales
Family Cladophoraceae
Cladophora albida Kützing
Cladophora glomerata Kützing
Cladophora fracta (Dillw) Kützing
Cladophora lehmanniana Kützing
Rhizoclonium crassipellitum West & West
Order Zygnematales
Family Zygnemataceae
Mougeotia scalaris Hassall

Order Oedogoniales
Family Oedogoniaceae
Oedogonium inclusum Wittr
Oedogonium kjallmanii Prescott
Oedogonium rivulare A. Branum
Order Chaetophorles
Family Chaetophoraceae
Chaetophora sp.
Stigeoclonium flagelliferum Kützing
Stigeoclonium lubricum (Dillw.) Kützing
Stigeoclonium subsecundum Kützing
Order Ulotrichales
Family Ulotrichiaceae
Ulothrix cylindricum Prescott
Family Microsporaceae
Microspora floccosa West & West
Microspora pachyderma (Wille) Lagerheim
DIVISION RHODOPHYTA
Order Nemalionales
Family Erythotrichaceae
Compsopogon coeruleus (Balbis) Montague
Family Batrachospermaceae
Batrachospermun macrosporum Montague
Batrachospermun vugum Agardh
Family Thoreaceae
Nemalionopsis shawii Skuja
DIVISTION XANTHOPHYTA
Order Vaucheriales
Family Vaucheriaceae
Vaucheria sp.
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การสํารวจและเก็บรวบรวมสายพันธุส์ าหร่ายจากแหล่งต่างๆ ในธรรมชาติ
อาภารัตน์ มหาขันธ์, มยุรี ตัง$ ธนานุวฒ
ั น์ , วัชรี กัลยาลัง และวัลลภา อรุณไพโรจน์
ศูนย์จุลนิ ทรีย์ (ศจล.) สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) 196 เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
Abstract: Survey and Collection of Microalgal Strains from Natural Sources
The diversity of microalgae from various natural sources was investigated. In phase I, a survey and
collection of microalgae from natural sources was completed with 348 samples collected, 151 of
which were taken from the surface of buildings, cement, stones and brick, while 72 samples were
from soil, 57 samples from water and 68 samples from lichens. The algae of these samples were
categorized into 5 divisions, 13 orders, 28 families, 72 genera and 93 species which can be specified
as follows: division Chlorophyta, 5 orders, 12 genera, 24 species; division Euglenophyta, 1 order, 1
genera, 2 species; division Cryptophyta, 1 order, 1 genera, 1 species; division Chrysophyta, 2 orders,
5 genera, 10 species and division Cyanophyta 4 orders, 9 genera, 35 species. In phase II, the diversity
of microalgae from freshwater sources in the Bangkok metropolitan area and vicinity was
investigated. Three hundred freshwater samples were collected from 23 districts in 6 provinces. The
quality of these water samples was classified in accordance with the Surface Water Quality Standards
of Thailand, B.E. 2537, in the range, level 1 to level 3. Algae were distributed among 4 divisions, 16
orders, 38 families, 91 genera and 230 species. Algae in the division Chlorophyta comprised 8 orders,
18 families, 40 genera and 82 species; in division Chrysophyta, 3 orders, 10 families, 17 genera and
26 species; in division Cyanophyta, 4 orders, 9 families, 32 genera and 121 species and in division
Euglenophyta, 1 order, 1 family, 2 genera and 1 species. A total number of new records of 177 algal
species were reported from the 2 phases of this project. The isolated algal strains are preserved and an
algal database was constructed (Microsoft Access at BIOTEC and TISTR Culture Collection.
Key words: algae, survey, distribution

บทนํา
สาหร่าย (microalgae) เป็ นทรัพยากรชีวภาพทีม8 คี วามสําคัญ สาหร่ายกลุ่ม eucaryotic และสาหร่ายสีน?ําเงินแกม
เขียว (cyanobacteria, blue-green algae) ได้รบั ความสนใจมากเป็ นพิเศษ เนื8องจากจุลนิ ทรียใ์ นกลุ่มนี?นอกจากจะสามารถ
ผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงแล้ว ยังสามารถนํ าไปใช้ประโยชน์ ในด้านอื8นๆ ได้อย่างกว้างขวางอีกด้วย มีต้นทุนการผลิตตํ8า
เพราะสาหร่ายเจริญเติบโตในสภาพ photoautotroph โดยใช้แสงเป็ นแหล่งของพลังงาน ใช้คาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศ
เป็ นแหล่งของคาร์บอน และใช้ธาตุอาหารอื8นๆ ในรูปของสารประกอบอนินทรีย์ซ8งึ มีราคาถูก อีกทัง? สาหร่ายสีน?ํ าเงินแกม
เขียวหลายชนิดยังสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาใช้ในการเจริญเติบโตได้โดยตรง โครงการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละ
ศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT) ได้เล็งเห็นความสําคัญและความจําเป็ นในการ
จัดตัง? คลังเก็บรักษาสายพันธุ์สาหร่าย จึงให้การสนับสนุ นศูนย์จุลนิ ทรีย์ (ศจล.) (หน่ วยบริการเชื?อพันธุ์จุลนิ ทรีย์เดิม)
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) ในการสํารวจและเก็บรวบรวมสายพันธุ์สาหร่ายจากแหล่ง
ต่างๆ ในธรรมชาติ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื8อทําการสํารวจและเก็บรวบรวมสายพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็ก (microalgae) ทัง?
eucaryotic และ procaryotic จากแหล่งธรรมชาติ จัดทําอนุ กรมวิธานและฐานข้อมูลของสายพันธุ์สาหร่ายเพื8อการนําไปใช้
ประโยชน์ ทัง? นี?มขี อบเขตของการสํารวจสาหร่ายจากแหล่งต่าง ๆ คือ สาหร่ายบนพื?นผิวอาคาร บ้านเรือน โบราณสถาน
โบราณวัตถุ และวัสดุต่างๆ สาหร่ายในดิน สาหร่ายในแหล่งนํ?าจืด และไลเคน
สถานภาพงานวิ จยั ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายนํ$าจืดในประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2443-2459 Johannes Schmidt จัดทํารายงานวิจยั ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายใน
ประเทศไทยลงใน “Flora of Koh Chang” ซึง8 ได้จากตัวอย่างที8เก็บรวบรวมโดยนักสํารวจชาวเดนมาร์ก ระหว่างปี พ.ศ. 24422443 และตัง? แต่ปี พ.ศ. 2520 เป็ นต้นมา นักวิทยาศาสตร์ไทยเริม8 ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายในประเทศ
ไทย รวมทัง? การศึกษาเพื8อประเมินผลกระทบด้านสิง8 แวดล้อม อาภารัตน์ (2543 ค.) โดยการสนับสนุ นของโครงการ BRT
24

ได้รวบรวมงานวิจยั ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่าย โดยประเมินเปรียบเทียบกับพืน? ทีแ8 ละนิเวศวิทยาแหล่ง
นํ?าทีส8 าํ คัญ ทัง? สภาพนํ?าไหล และนํ?านิ8ง ตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย ตัง? แต่ปี พ.ศ. 2510-2543 ดังแสดงในตารางที8 1
โดยมีงานวิจยั ประมาณ 150 เรื8อง ในช่วงปี พ.ศ. 2530-2539 มีมากทีส8 ุด คือ 65 เรื8อง และสําหรับปี พ.ศ. 2540-2543 มี
งานวิจยั แล้วกว่า 30 เรือ8 ง ซึง8 ส่วนใหญ่เป็ นงานวิจยั ทีศ8 กึ ษาระบบนิเวศทางนํ?า (aquatic ecosystem) มากกว่าระบบนิเวศบน
บก (ดิน, ต้นไม้, หิน/วัสดุต่างๆ) มีบางส่วนเท่านัน? ทีศ8 กึ ษาความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายในไลเคน (phycobiont)
(อาภารัตน์ และคณะ, 2539 ข) และสาหร่ายที8เจริญเติบโตบนพืน? ผิวอาคาร บ้านเรือน โบราณสถาน และโบราณวัตถุ
(นิชนันท์, 2540) โดยงานวิจยั เกือบทัง? หมดขาดการดําเนินการควบคูไ่ ปกับการอนุรกั ษ์สายพันธุส์ าหร่ายนอกถิน8 กําเนิด และ
การสร้างฐานข้อมูลสายพันธุ์สาหร่ายยกเว้นงานวิจยั ที8ดําเนินการโดย ศูนย์จุลินทรีย์ วท. ซึ8งเป็ นหน่ วยงานที8ทําหน้าที8
ให้บริการสายพันธุ์จุลนิ ทรียเ์ พียงแห่งเดียวของประเทศ
ตารางที8 1.
ภาค
เหนือ
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
กลาง
ตะวันออก
ใต้
รวม

งานวิจยั ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายในลุม่ นํ? าหลัก แม่น?ํ าสําคัญ และเขือ8 นในภาคต่างๆ ของประเทศไทย
ตัง? แต่ปี พ.ศ. 2510-2543
พท.
ตร. กม.
(ร้อยละ)
169,644.29
(33.06)
167,335
(33.00)
77,477
(15.10)
34,380
(6.70)
72,102
(13.77)
520,938.29
(100)

6

จํานวน
แม่น?าํ
สําคัญ
6

3

4

11

3

2

16

1

22

7

11

9

22

5

16

10

53

4

7

5

-

1

1

1

3

5

9

2

-

5

8

1

14

25

37

34

27

24

65

36

125

จํานวน
ลุ่มนํ?าหลัก

จํานวนรายงานการวิจยั

เขือ8 น/แหล่ง
นํ?าทีส8 าํ คัญ

2510-2519

2520-2529

2530-2539

2540∼

7

2

11

24

23

60

รวม

สถานภาพความหลากหลายของสาหร่ายนํ$าจืดในประเทศไทย
ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายนํ?าจืดและนิเวศบกในประเทศไทย เปรียบเทียบระหว่างจํานวนชนิด
ทีม8 รี ายงานถึงปี พ.ศ. 2543 และทีร8 วบรวมได้ในปี พ.ศ. 2538 (OEPP, 1995) กับข้อมูลของโลก (รวมสาหร่ายทะเล
ด้วย) แบ่งความหลากหลายของสาหร่ายเป็ น 7 กลุ่มอนุกรมวิธาน (ตามข้อมูลของโลกทีม8 )ี ได้แก่ สาหร่ายสีน?ําเงินแกม
เขียว (Cyanophyta), ยูกลีนอยด์ (Euglenophyta), ไดโนแฟลกเจลเลต (Dinophyta), คริปโตโมแนด (Cryptophyta),
สาหร่ายสีแดง (Rhodophyta), สาหร่ายสีเขียว (Chlorophyta) และเฮทเทอโรคอน (Heterokontophyta) จากการ
รวบรวมจํานวนสาหร่ายในประเทศปี พ.ศ. 2543 พบว่า จํานวนชนิดของสาหร่ายเพิม8 ขึน? จากเดิม 1,075 ชนิด (OEPP,
1995) เป็น 1,506 ชนิด (อาภารัตน์, 2543 ค.) เพิม8 ขึน? ร้อยละ 40.09 กลุ่มทีพ8 บความหลากหลายของชนิดมากทีส8 ดุ 3 กลุม่
ได้แก่ สาหร่ายสีนํ?าเงินแกมเขียว สาหร่ายสีเขียว และเฮทเทอโรคอน กลุ่มที8ม ีรายงานการค้น พบเพิม8 ขึ?นน้ อย ได้แก่
ยูกลีนอยด์, ไดโนแฟลกเจลเลต และสาหร่ายสีแดง และกลุ่มทีไ8 ม่มรี ายงานการค้นพบเพิม8 ขึน? เลย คือ กลุ่มคริปโตโมแนด
แต่อย่างไรก็ตาม จํานวนชนิดทีพ8 บยังน้อยมาก เมื8อเทียบกับจํานวนชนิดในโลกดังแสดงในตารางที8 2
ข้อมูล ความหลากหลายของชนิดสาหร่ายในประเทศไทย ยัง ไม่เ พียงพอที8จะประเมินถึงชนิดที8เ สี8ยงต่อการ
สูญพันธุข์ องประเทศ แต่เมื8อศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลจากวิทยานิพนธ์จํานวน 20 เรื8อง ซึง8 ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ระหว่างปี พ.ศ. 2516-2520) กับรายงานวิจยั โดย อาภารัตน์ และคณะ (2543 ก, ข) ใน
พืน? ทีก8 รุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่า การสํารวจช่วงแรกพบสาหร่ายทัง? สิ?น 6 กลุ่ม ได้แก่ สาหร่ายสีเขียว, สาหร่าย
ยูกลีนอยด์, สาหร่ายสีน?ําตาล (Chrysophyta), สาหร่ายสีน?ําเงินแกมเขียว, ไดโนแฟลกเจลเลต และสาหร่ายสีแดง โดย
พบไดโนแฟลกเจลเลตสูงสุดถึง 11 สกุล (บุญยัง, 2517) และสาหร่ายสีแดง 6 สกุล (นรินทร์, 2518) ในขณะทีก8 ารสํารวจ
ในช่วงหลัง (พ.ศ. 2540-2541) ไม่มรี ายงานการสํารวจพบสาหร่ายในกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลตและสาหร่ายสีแดงในพืน? ที8
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ดังกล่าว นอกจากนี?สาหร่ายสีแดง Batrachospermum monifliforme ซึง8 เป็ นชนิดทีเ8 ป็นดัชนีบง่ ชีค? ณ
ุ ภาพแหล่งนํ?าสะอาด
พบครัง? แรกในปี พ.ศ. 2445 ทีจ8 งั หวัดตราด (West and G.S. West, 1902 อ้างถึงใน OEPP, 1995) และได้สาํ รวจพบอีก
ครัง? ใน 100 ปี ถัดมา ในลํานํ?าแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ (Kunpradid and Peerapornpisal, 1999)
ตารางที8 2. จํานวนชนิดของสาหร่ายในโลกและของประเทศไทยทีร8 วบรวมได้ โดย OEPP (1995) และอาภารัตน์ (2543 ค.)
กลุม่ อนุกรมวิธาน
ในโลก
ทีร8 วบรวมโดย
ทีร8 วบรวมใน
เพิม8 ขึน?
OEPP (1995)
อาภารัตน์ (2543)
(ร้อยละ/เท่า)
Cyanophyta
2,000
207
347
140 (67.63)
Euglenophyta
900
55
94
39 (70.91)
Dinophyta
2,000-4,000
2
6
4 (2 เท่า)
Cryptophyta
200
2
2
Rhodophyta
4,000-6,000
1
5
4 (4 เท่า)
Chlorophyta
14,000-15,000
393
533
140 (35.62)
Heterokontophyta
12,000-16,000
415
519
104 (25.06)
รวม
20,000-26,000
1,075
1,506
431 (40.09)

การสํารวจและเก็บรวบรวมสายพันธุส์ าหร่ายจากแหล่งต่างๆ ในธรรมชาติ
ศูนย์จุลนิ ทรีย์ วท. โดยการสนับสนุ นของโครงการ BRT ได้ดาํ เนินโครงการสํารวจและเก็บรวบรวมสายพันธุ์
สาหร่ายจากแหล่งต่างๆ ในธรรมชาติ 2 ระยะ คือ ระยะที8 1 (พ.ศ. 2539) เก็บตัวอย่างจากแหล่งนํ?าทัวไป
8 4 แหล่ง
จํานวน 348 ตัวอย่าง ได้แก่ พืน? ผิวอาคาร บ้านเรือน โบราณสถาน โบราณวัตถุ และวัสดุต่างๆ จํานวน 151 ตัวอย่าง
ดิน 72 ตัวอย่าง นํ?า 57 ตัวอย่าง และไลเคน 68 ตัวอย่าง และระยะที8 2 (พ.ศ. 2540) เก็บตัวอย่างสาหร่ายจากแหล่งนํ?า
จืดที8ส ะอาดในพื?น ที8กรุงเทพมหานครและปริม ณฑล 6 จัง หวัด 23 เขต/อําเภอ จํานวน 300 ตัวอย่าง ได้แก่
กรุงเทพมหานคร 12 เขต จํานวน 149 ตัวอย่าง นครปฐม 2 อําเภอ จํานวน 32 ตัวอย่าง นนทบุร ี 3 อําเภอ จํานวน 52
ตัวอย่าง ปทุมธานี 2 อําเภอ จํานวน 50 ตัวอย่าง สมุทรปราการ 2 อําเภอ จํานวน 7 ตัวอย่าง และสมุทรสาคร 2 อําเภอ
จํานวน 10 ตัวอย่าง โดยมีวธิ กี ารวิจยั ดังแสดงในภาพที8 1

ภาพที8 1. วิธกี ารสํารวจและเก็บรวบรวมสายพันธุส์ าหร่ายจากแหล่งต่างๆ ในธรรมชาติ
รายงานการวิจยั ในโครงการ BRT 2544

26

BRT Research Reports 2001

ผลการศึกษาในระยะที8 1 (อาภารัตน์ และคณะ, 2539 ข.) พบว่า ตัวอย่างทีส8 มุ่ เก็บจาก 4 แหล่ง คือ พืน? ผิว ดิน
นํ?า และไลเคน รวมทัง? สิน? 348 ตัวอย่าง สามารถพบสาหร่ายในทุกตัวอย่างของพืน? ผิว ดิน และนํ?า แต่ในกรณีของไลเคน
สามารถตรวจพบสาหร่ายเพียง 18 ตัวอย่าง จาก 68 ตัวอย่าง
ในการศึกษาครัง? นี?สาํ รวจพบสาหร่ายทัง? สิน? 5 ดิวชิ นั (division) 13 ลําดับ (order) 28 วงศ์ (family) 72 สกุล
(genus) และ 93 ชนิด (specie) (เฉพาะที8ส ามารถจัดจําแนกได้) ซึ8งดิวชิ นั ที8สํารวจพบได้แก่ Chlorophyta,
Euglenophyta, Cryptophyta, Chrysophyta และ Cyanophyta ดังแสดงในตารางที8 3
ตารางที8 3. สาหร่ายทีส8 าํ รวจพบ
ดิวชิ นั
ลําดับ
Chlorophyta
5
Euglenophyta
1
Cryptophyta
1
Chrysophyta
2
Cyanophyta
4
รวม
13
หมายเหตุ: *เฉพาะทีส8 ามารถจัดจําแนกได้ตามหนังสืออ้างอิง

วงศ์
12
1
1
5
9
28

สกุล
24
2
1
10
35
72

ชนิด*
14
79
93

เมื8อพิจารณาตามแหล่งทีส8 าํ รวจแล้ว พบว่า ตัวอย่างสาหร่ายจากแหล่งนํ?าจะมีความหลากหลายในระดับดิวชิ นั
มากทีส8 ุด คือ พบ 5 ดิวชิ นั ตัวอย่างไลเคนพบน้อยทีส8 ดุ 2 ดิวชิ นั โดยดิวชิ นั Cyanophyta เป็ นดิวชิ นั ทีพ8 บในทุกแหล่งที8
สํารวจ รองลงไป คือ Chlorophyta, Chrysophyta, Euglenophyta และ Cryptophyta ตามลําดับ ส่วนแหล่งทีพ8 บว่ามี
ความหลากหลายในระดับสกุลจากมากไปหาน้อย ได้แก่ นํ?า พืน? ผิว ดิน และไลเคน โดยพบเป็ นจํานวน 51, 44, 35 และ 7
สกุล ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที8 4
ตารางที8 4. สาหร่ายทีจ8 ดั จําแนกได้แยกตามประเภทของแหล่งสํารวจ
แหล่งทีส8 าํ รวจ
ดิวชิ นั
ลําดับ
วงศ์
สกุล
ตัวอย่างพืน? ผิว
Chlorophyta
5
8
11
Chrysophyta
1
4
7
Cyanophyta
4
9
26
รวม 3
10
21
44
ตัวอย่างดิน
Chlorophyta
4
5
6
Euglenophyta
1
1
1
Chrysophyta
1
3
5
Cyanophyta
4
9
23
รวม 4
10
18
35
ตัวอย่างนํ?า
Chlorophyta
4
9
19
Euglenophyta
1
1
2
Cryptophyta
1
1
1
Chrysophyta
2
4
5
Cyanophyta
4
7
24
รวม 5
12
22
51
ตัวอย่างไลเคน
Chlorophyta
1
1
1
Cyanophyta
3
5**
6**
รวม 2
4
6
7
หมายเหตุ: *เฉพาะจัดจําแนกได้ตามหนังสืออ้างอิง **เป็ นสกุลทีไ8 ม่ใช่ phycobiont อยู่ 3 วงศ์ 3 สกุล และ 3 ชนิด

ชนิด
6
53
59
36
36
9
32
41
1
3**
4

ตัวอย่างที8เก็บจากพื?นผิวอาคารบ้านเรือน โบราณสถาน โบราณวัตถุ และวัสดุต่างๆ จํานวน 151 ตัวอย่าง
สํารวจพบสาหร่าย 3 ดิวชิ นั (Chlorophyta, Chrysophyta และ Cyanophyta) 10 ลําดับ 21 วงศ์ 44 สกุล และ 59 ชนิด
ตัวอย่างทีเ8 ก็บจากดิน จํานวน 72 ตัวอย่าง สํารวจพบสาหร่าย 4 ดิวชิ นั (Chlorophyta, Euglenophyta, Chrysophyta
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และ Cyanophyta) 10 ลําดับ 18 วงศ์ 35 สกุล และ 36 ชนิด ตัวอย่างจากนํ?า 57 ตัวอย่างพบสาหร่ายในระดับดิวชิ นั และ
ลําดับมากทีส8 ุดถึง 5 ดิวชิ นั (Chlorophyta, Euglenophyta, Cryptophyta, Chrysophyta และ Cyanophyta) และ 12 ลําดับ
ประกอบด้วย 22 วงศ์ 51 สกุล 41 ชนิด และตัวอย่างจากไลเคน จํานวน 68 ตัวอย่าง สามารถจัดจําแนกสายพันธุ์สาหร่ายได้
เพียง 18 ตัวอย่าง หรือเพียงร้อยละ 26.5 ของตัวอย่างไลเคน หรือ ร้อยละ 5.2 ของตัวอย่างทัง? หมด ทัง? นี?มสี าเหตุ 2 ประการ
คือ ตัวอย่างไลเคนจํานวน 46 ตัวอย่าง ทีร8 บั จากโครงการไลเคน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง อยู่ในสภาพ
แห้งและไม่พบสีเขียวของสาหร่ายทีอ8 ยู่รว่ มกับรา (phycobiont) อย่างไรก็ตาม เมื8อเติมอาหารเลี?ยงสาหร่ายแล้วพบว่ามีการ
เจริญเติบโตของสาหร่าย (phycobiont) 12 ตัวอย่าง ส่วนไลเคนอีก 16 ตัวอย่าง จาก 22 ตัวอย่าง ทีเ8 ก็บมาในสภาพสดและมี
สีเขียว แต่เมื8อนํามาเพาะเลี?ยงด้วยอาหารเลี?ยงสาหร่าย เพือ8 ทําการแยกสายพันธุ์สาหร่ายแล้ว พบว่าสาหร่ายไม่สามารถ
เจริญเติบโตออกมาจากเส้นใยของเชื?อรา และไลเคนนัน? ตายลง โดยปกติแล้วสาหร่ายทีอ8 ยู่ร่วมกับราในไลเคนจะมีความ
อ่อนไหว (sensitive) ต่อการเปลีย8 นแปลงสภาพแวดล้อมและมลพิษต่างๆ สูง ไลเคนจึงถูกใช้เป็ นตัวบ่งชี?มลพิษในอากาศ
ดังนัน? หากต้องการที8จะสํารวจจัดจําแนกและเก็บรักษาสายพันธุ์สาหร่ายจากไลเคนแล้ว จึงน่ าจะมีการศึกษาและพัฒนา
เทคนิคในด้านนี?ต่อไป
ตัวอย่างไลเคนทีม8 กี ารเจริญเติบโตของสาหร่าย 18 ตัวอย่างนี? สํารวจพบสาหร่าย 2 ดิวชิ นั (Chlorophyta และ
Cyanophyta) 4 ลําดับ 6 วงศ์ 7 สกุล 4 ชนิด ซึง8 ในจํานวนนี?มสี าหร่ายสีน?ําเงินแกมเขียวทีไ8 ม่ใช่ phycobiont ในไลเคนอยู่ 3
วงศ์ 3 สกุล 3 ชนิด คือ วงศ์ Chroococcaceae ได้แก่ Synechococcus sp. วงศ์ Entophysalidaceae ได้แก่ Chlorogloea
microcystoides และ วงศ์ Oscillatoriaceae ได้แก่ Oscillatoria amoena และ O. willei ทีเ8 ป็ นเช่นนี?น่าจะเนื8องมาจากการ
ปนเปื?อนบริเวณผิวของไลเคนจากสาหร่ายในธรรมชาติ
สําหรับผลการสํารวจในระยะที8 2 (อาภารัตน์ และคณะ, 2541) ซึง8 สํารวจสาหร่ายในแหล่งนํ?าจืดทีส8 ะอาด ในพืน? ที8
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื8อนําผลวิเคราะห์คุณภาพนํ?าทัง? 300 ตัวอย่าง เฉพาะในช่วงเวลาทีเ8 ก็บมาพิจารณาในภาพรวม
โดยเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพนํ?าในแหล่งนํ?าผิวดิน (คณะกรรมการสิง8 แวดล้อมแห่งชาติ, 2537) ดังแสดงในตาราง
ที8 5 พบว่า ส่วนใหญ่มคี ณ
ุ ภาพนํ?าตามการใช้ประโยชน์ในประเภทที8 1-3 ซึง8 แสดงให้เห็นว่าเป็ นแหล่งนํ?าทีม8 คี ุณภาพดี โดย
ร้อยละ 98.67 ของตัวอย่าง มีค่าความเป็ นกรด-ด่างอยู่ในเกณฑ์ มีเพียงร้อยละ 1.33 เท่านัน? ทีม8 คี ่าความเป็ นกรด-ด่าง ตํ8า
กว่า 5.0 ร้อยละ 100 ของตัวอย่างมีปริมาณไนเตรตในหน่ วยไนโตรเจนเป็ นไปตามเกณฑ์ แต่ม ีแอมโมเนียในหน่ วย
ไนโตรเจนมากกว่าเกณฑ์อยูร่ อ้ ยละ 15.33 ของตัวอย่างทัง? หมด เมื8อพิจารณาเฉพาะค่าออกซิเจนละลายพบว่า ร้อยละ 97.33
ของตัวอย่างมีคณ
ุ ภาพนํ?าตามการใช้ประโยชน์ในประเภทที8 1-3 โดยส่วนใหญ่จะมีคณ
ุ ภาพตามการใช้ประโยชน์ในประเภทที8
2 คือ ร้อยละ 46.33 หากทําการพิจารณาเฉพาะค่าบีโอดีแล้ว พบว่า ร้อยละ 85.33 ของตัวอย่างนํ?ามีคุณภาพตามการใช้
ประโยชน์ประเภทที8 1-3 โดยร้อยละ 45.33 ของตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์การใช้ประโยชน์ประเภทที8 1
ตารางที8 5. ผลวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํ?าเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพนํ?าในแหล่งนํ?าผิวดิน
ตัวอย่าง
ความเป็ น
ออกซิเจนละลาย
บีโอดี
กรด-ด่าง
มก./ล.
มก./ล.

ไนเตรตในหน่วย แอมโมเนียใน
ไนโตรเจน
หน่วยไนโตรเจน
มก./ล.
มก./ล.
5.0-9.0 <5.0 ธ <6.0 <4.0 <2.0
ธ
>1.5 >2.0 >4.0
ธ
>5.0
ธ
>5.0
จํานวน
296
4
68 139 85
8
136 39
81
44 300
254
46
ร้อยละ
98.67 1.33 22.67 46.33 28.33 2.67 45.33 13.00 27.00 14.67 100
84.67 15.33
หมายเหตุ: ธ=เป็ นไปตามธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม เมื8อพิจารณาการจัดชัน? นํ?าตามปริมาณสารอาหาร (ปริมาณไนโตรเจนและปริมาณฟอสฟอรัสรวม)
(Wetzel, 1983) เฉพาะปริมาณไนโตรเจนรวมพบว่า ตัวอย่างนํ?าที8เก็บอยู่ในระดับตํ8าปานกลาง-สูง (oligomesotrophiceutrophic) ส่วนปริมาณฟอสฟอรัสรวมอยู่ในระดับตํ8ามาก-สูง (ultraoligotrophic-eutrophic) แต่โดยเฉลีย8 แล้วพบว่า ชัน? นํ?ามี
ระดับของปริมาณสารอาหารในระดับสูง (eutrophic) ซึ8งเมื8อพิจารณาประกอบเข้ากับปจั จัยอื8นได้แก่ สภาพทีเ8 หมาะสมทาง
ภูมปิ ระเทศ (มีแสงสว่างตลอดปี) และภูมอิ ากาศ (อุณหภูมพิ อเหมาะ) ของประเทศไทยแล้ว จึงมีแนวโน้มว่าแหล่งนํ?าทีท8 ํา
การสํารวจในครัง? นี?จะเกิดปญั หาการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของสาหร่าย (algae bloom) ในอนาคต
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ในการสํารวจครัง? ที8 2 นี?สามารถจัดจําแนก
สาหร่ายได้ท ัง? สิ?น 4 ดิว ิช ัน (division), 16 ลํ าดับ
(order), 38 วงศ์ (family), 91 สกุล (genus), 230 ชนิด
(species) (เฉพาะทีส8 ามารถจําแนกได้) ดิวชิ นั ทีส8 าํ รวจ
พบได้แก่ Chlorophyta, Chrysophyta, Cyanophyta
และ Euglenophyta ดิวชิ ัน Chlorophyta มีความ
หลากหลายมากที8สุดในระดับลํา ดับ วงศ์ และสกุ ล
ส่วนดิวชิ นั Cyanophyta มีความหลากหลายมากทีส8 ุด
ในระดับของชนิดทีส8 ามารถจัดจําแนกได้ ดังแสดงใน
ตารางที8 6
สําหรับจํ านวนชนิ ดของสาหร่า ยที8พบจาก
การสํารวจทัง? 2 ระยะ ซึง8 มีรายงานเป็ นครัง? แรกของ
ประเทศไทย มีทงั ? สิน? จํานวน 177 ชนิด รายละเอียดดัง
แสดงในตารางที8 7 และ 8
ผลจากการสํารวจทัง? 2 ระยะ ได้ทํา การ
แยกสายพัน ธุ์ส าหร่ ายไว้ท ัง? สิ?น 300 สายพัน ธุ์
ฐานข้อมูลของสายพันธุส์ าหร่ายทีร8 วบรวมได้สร้างขึน?
จาก TISTR Culture Collection Accession Form
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access

ตารางที8 6. จํานวนสาหร่ายทีจ8 ดั จําแนกได้จากการสํารวจ
ดิวชิ นั
ลําดับ
วงศ์
สกุล
Chlorophyta
8
18
40
Chrysophyta
3
10
17
Cyanophyta
4
9
32
Euglenophyta
1
1
2
รวม 4
16
38
91
หมายเหตุ: *เฉพาะทีส8 ามารถจัดจําแนกได้

ชนิด*
82
26
121
1
230

ตารางที8 7. จํานวนชนิดของสาหร่ายทีส8 าํ รวจพบเป็ นครัง? แรกในประเทศ
ไทยจากการสํารวจในระยะที8 1 และ 2
Division
ชนิดทีส8 าํ รวจพบ
ชนิดทีส8 าํ รวจพบ
1
ระยะที8 1
ระยะที8 22
Chlorophyta
12
54
Chrysophyta
12
Cyanophyta
49
49
Euglenophyta
1
รวม
177
61
116
หมายเหตุ: 1เป็ นชนิดทีย8 งั ไม่มใี นหนังสือ Algae in Thailand (OEPP,
1995) 2เป็ นชนิดทีย8 งั ไม่มใี นหนังสือ Algae in Thailand (OEPP, 1995)
และในรายงานการสํารวจระยะที8 1

ตารางที8 8. ชนิดของสาหร่ายทีร8 ายงานเป็ นครัง? แรกในประเทศไทย
Quadrigula closteroides2
Q. subulosa2
Family Radiococcaceae
Coenocystis planctonica2
Radiococcus bavaricus2
R. planktonicus2
Family Micractiniaceae
Golenkinia paucispina2
G. radiata2
Golenkinopsis intergrum1
G. solitaria2
Family Dictyosphaeriaceae
Botryococcus calcareus2
Dictyosphaerium granulatum2
Family Scenedesmaceae
Coelastrum astroideum2
var. astroideum**
var. negosum**
C. microsporum
var. microsporum**
C. morus2
C. reticulatum2
Dicellula planctonica2
Didymocystis bicellularis1,2
D. planctonica2
Scenedesmus acuminatus
var. acuminatus
S. acutus2
S. arcuatus1
S. armatus2
var. armatus**
var. bicaudatus**

Division Chlorophyta
Order Volvocales
Family Chlamydomonadaceae
Chlamydomonas fenestrata1
C. gloeogama1
C. pertyi1
Haematococcus lacustris1,2
Family Phagotaceae
Coccomonas orbicularis2
Order Tetrasporales
Family Gloeocystaceae
Gloeocystis gigas2
G. major2
Order Chlorococcales
Family Chlorococcaceae
Chlorococcum humicola2
C. infusionum2
Tetraedron arthrodesmiforme2
T. minutissimum2
Family Palmellaceae
Sphaerocystis schroeteri2
Family Oocystaceae
Ankistrodesmus bernardii2
A. densus2
A. fusiformis2
Chlorella ellipsoidea1,2
C. vulgaria1,2
var. vulgaris**
Franceia javanica2
Kirchneriella contorta2
var. gracillima**
K. lunaris2
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ตารางที8 8. (ต่อ)
K. pinguis1
Monoraphidium arcuatum2
M. braunii2
M. caribeum2
M. circinale2
M. contortum2
M. dybowskii2
M. griffithii2
M. pusillum2
Oocystis solitaria2
Tetrachlorella alternans2
var. alternans**
T. coronata2
Tetradesmus cumbricus2
Tetrastrum glabrum2
Family Hydrodictyaceae
Pediastrum boryanum
var. boryanum**
var. brevicorne**
P. duplex
var. duplex**
var. gracillimum**
P. simplex
var. simplex**
Order Ulotrichales
Family Microsporaceae
Microspora amoena1
Order Chaetophorales
Family Chaetophoraceae
Protococcus viridis2
Family Desmidiaceae
Closterium leibleinii
var. brevius**
Division Chrysophyta
Order Chromulinales
Family Chrysosphaeraceae
Chrysosphaera gallica2
Family Hydruraceae
Hydrurus foetidus2
Order Pennales
Family Achnanthaceae
Achnanthes conspicua2
A. exigua
var. heterovalva**
Family Fragilariaceae
Synedra fascicula2
S. minuscula2
S. ulna2
var. contracta**
Tabellaris fenestrata2
Family Naviculaceae
Gyrosigma obtusatum2
Synechocystis aquatilis2
Family Entophysalidaceae
Chlorogloea fritschii2
C. microcystoides1,2
Order Chameosiphonales
Family Pleurocapsaceae
Myxosarcina burmensis1,2
M. spectabilis2
Order Oscillatoriales
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S. bicaudatus2
S. lefevrii2
S. ovalternus2
S. polymorphous1
S. praetervirus2
S. producto-capitatus2
S. quadrispina2
S. serratus2
S. spinosus2
S. spinulatus2
Navicula agustata2
N. minima2
N. petersenii2
Family Nitzschiaceae
Nitzschia radiosa2
Division Cyanophyta
Order Chroococcales
Family Chroococcaceae
Anacystis compacta2
Aphanocapsa biformis1,2
A. delicatissima2
A. elachista2
A. koordersi2
A. montana2
A. pulchra2
A. roeseana1,2
Aphanothece castagnei1,2
A. microscopica2
Chroococcus cohaerens2
C. gomontii2
C. hansgirgi2
C. minor1,2
C. pallidus2
Cyanodictyon reticulatum2
Gloeocapsa aeruginosa1
G. atrata2
G. calcarea2
G. compacta2
G. crepidinum2
G. decorticans1
G. livida2
G. polydermatica2
Gloeothece palea2
G. samoensis2
var. major**
Merismopedia aeruginea2
Microcystis pulverea2
M. robusta1,2
M. viridus1
Synechococcus aeruginosus2
S. cedrorum2
S. elongatus1,2
Phormidium africanum1
P. ambiguum1
P. angustissimum1,2
P. calcicola2
P. cebense1
P. foveolarum1,2
P. hieronymusii2
P. jenkelianum1,2
P. luridum1
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ตารางที8 8. (ต่อ)
Family Oscillatoriaceae
Arthrospira platensis1,2
Lyngbya baculum1,2
L. birgei1,2
L. contorta2
L. cryptovaginata1,2
L. gracilis1
L. lachneri1,2
L. mesotricha1
L. porphyrosiphonis2
L. rivularianum2
L. shackletoni2
L. spiralis1,2
Microcoleus acutissimus1
M. subtorulosus2
Oscillatoria amoena1,2
O. amphigranulata1
O. annae1,2
O. claricentrosa1
O. foreaui1
O. jasorvensis1,2
O. limnetica2
var. acicularia**
O. limosa2
O. majuscula1
O. obscura1
O. okeni2
O. pseudogeninate1
O. spiralis1
O. subtilissima1,2
O. subuliformis2
O. willei1
1

หมายเหตุ: ชนิดทีส8 าํ รวจพบในระยะที8 1

P. pachydermaticum1
P. rotheanum1
P. rubroterricola1
Spirulina labyrinthiiformis1
S. maxima2
S. subtilissima2
Symploca muralis1
Order Nostocalea
Family Nostocaceae
Anabaenopsis circularis2
A. elenkinii2
Nostoc calcicola1,2
N. coeruleum2
N. punctiforme
var. populorum**
Family Stigonemataceae
Hapalosiphon baronii2
Family Scytonemataceae
Plectonema dangeardii1,2
P. gracillimum1,2
P. hansgirgi2
P. notatum2
P. puleale2
Scytonema bohneri2
S. chiastum2
S. pseudohofmanni1
S. varium1
Division Euglenophyta
Order Euglenales
Family Euglenaceae
Euglena gaumei2
2

ชนิดทีส8 าํ รวจพบในระยะที8 2 **สายพันธุท์ ส8ี าํ รวจพบในระยะที8 2

คุณสมบัติบางประการของสาหร่ายที1มีรายงานในต่างประเทศ
คุณสมบัตบิ างประการของสาหร่ายที8สํารวจพบบางสกุล/ชนิดที8มรี ายงานในต่างประเทศ (Palmer and Square
1977) ดังแสดงในตารางที8 9 โดยจะเห็นว่าครอบคลุมเพียงบางส่วนของสาหร่ายทีส8 าํ รวจพบในการศึกษาครัง? นี?เท่านัน? ยังมี
ส่วนที8นักสาหร่ายวิทยาในประเทศไทยต้องทําการศึกษาเพิม8 เติม รวมทัง? ตรวจสอบคุณสมบัตวิ ่าเป็ นเช่นเดียวกับที8พบใน
ต่างประเทศหรือไม่ โดยเฉพาะสายพันธุ์ทต8ี ่างประเทศใช้เป็ นดัชนีบ่งชีค? ณ
ุ ภาพนํ?า
ตารางที8 9. คุณสมบัตบิ างประการของสาหร่
ายทีส8 าํ รวจพบบางสกุ
ล/ชนิดทีม8 รี ายงานในต่างประเทศ (Palmer and
Square, 1977) 2
สาหร่าย
กลุม่ 1
คุณสมบัติ
สาหร่าย
กลุม่ 1
คุณสมบัต2ิ
Agmenellum
Anabaena
Anabaenopsis
Anacystis
Ankistrodesmus:
falcatus
Botryococcus braunii
Colothrix
Chlamydomonas
Chlorella:
ellipsoidea
vulgaris
Chlorococcum humicola
Cladophora
Closterium:
acerosum
minoliferum
Coelastrum microporum
Crucigenia quadrata
Cyclotella:
meneghiniana
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BG
BG
BG
BG
G
G
BG
FI
G
G
G
De
G
G
D

Cymbella
Dermocarpa
Diatoma
Dictryosphaerium:
pulchellum
Eudorina elegans
Euglena
Fragilaria:
capucina
crotonensis
Gloeocystis:
gigas
Golenkinia radiata
Gomphonema
Gyrosigma
Hydrurus
Kirchneriella:
lunaris
Lyngbya:
lagerheimii
putealis

E, SP, St
E, SP, St, T
SP
E, I, SP, St
E, I, SP, St
PF, PI, SP
PI
E, SP
I, PE, SP, St, T
I, E, SP, St
PI
PF
PF, SP, St
A, E, SP, St
E, I, SP, St
PF
F
E, PF, PI, St
PI, SP, St
E, I, SP, St
F, PF
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D
BG
D
G
FI
FI
D
G
G
D
D
YG
G
BG

SP, St
SP
E
SP, St
F, PI
PI, PF, SP
E, I, St, SP
E, SP
PI
E, PI, St, F
E, SP
A
PI, SP, St
I, SP, St
E
C
SP
PI
E, SP
A
A

รายงานการวิจยั ในโครงการ BRT 2544

ตารางที8 9. (ต่อ)
สาหร่าย
Microcoleus
subtorulosus
Navicula:
exigua
Nitzschia:
palea
Oedogonium
Oocystis
Oscillatoria:
agardhii
chlorina
limosa
splendida
Pandorina morum
Pediastrum:
boryanum
duplex
Phacus
Phormidium
Pinnularia

กลุม่ 1

คุณสมบัต2ิ

BG

C, PE

D

E, I, PE, SP, St
C
E, I, SP, St
A, I, PF, F
A, I, SP
E, SP, St
E, I, SP, St
PI
PF
PF
PF
E, I, PI, SP, T
E, SP, St
PF, PI
PI
I, SP, St
A, F, I, SP, St
SP

D
G
G
BG

FI
F
FI
BG
D

สาหร่าย
Pleurosigma
Scenedesmus:
bijuga
obliquus
quadricauda
Sphaerocystis schroeteri
Spirogyra
Spirulina:
major
subtilissima
Stephanodiscus
Stichococcus
Surirella:
ulna
Tabellaria:
fenestrata
Tetradesmus
Tetraedron
Tetrastrum
Tolypothrix tenuis

กลุม่ 1

คุณสมบัต2ิ

D
G

PI
E, I, SP, St
PI
PF
PF, PI
E, PI, SP
A, E, SP
E, SP
A, PE
SP
E
SP
E, SP, St
PF, T
E, F, St, T
F, T
SP
SP
SP
A

G
G
BG
D
G
D
D
G
G
G
BG

หมายเหตุ: 1กลุ่ม: D=ไดอะตอม, G=สาหร่ายสีเขียว, BG=สาหร่ายสีน?ําเงินแกมเขียว, Fl=แฟลกเจลเลต, De=เดสมิด, YG = สาหร่ายสีเหลืองแกมเขียว 2
คุณสมบัต:ิ A=ยึดเกาะ, C=นํ?าสะอาด, E=นํ?าทีม8 ปี ริมาณสารอาหารสูง, F=อุดตันเครื8องกรอง, I=ดัชนีบ่งชีค? ุณภาพนํ?า, PF=นํ?าจืดสกปรก,
PI=แพลงก์ตอนพืชในทะเลสาบ, SP=บ่อนํ?าทิ?ง, St=ลําธาร, T=เกิดกลิน8 และรส

ตารางที8 10. ศักยภาพการนํ าสาหร่ายที8สาํ รวจพบมาใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์
สาหร่ายทีค8 ดั เลือก
ด้านสิง8 แวดล้อม
ผลิตพลังงานสะอาด (H2)
Chlorophyta/Cyanophyta ชนิดทีม8 ปี ระสิทธิภาพในการผลิตแก๊สไฮโดรเจน
กําจัดมลพิษในอากาศ (Nox, Sox)
Chlorophyta ชนิดทีเ8 จริญเติบโตได้ดที 8ี pH ตํ8ามาก เช่น Chlorella,
Scenedesmus
กําจัดนํ?าเสีย (อินทรีย/์ อนินทรีย/์ สารพิษ/ โลหะ
Chlorophyta เช่น Chlorella, Scenedesmus
หนัก
Cyanophyta เช่น Aphanothece, Chroococcus, Oscillatoria, Phormidium
ด้านการเกษตร
Cyanophyta กลุม่ ทีต8 รึงไนโตรเจนได้ เช่น Anabaena, Calothrix, Fischerella,
ปุ๋ยชีวภาพ
Hapalosiphon, Nostoc, Scytonema, Stigonema, Tolypothrix
สารปรับปรุงโครงสร้างดิน
Chlorophyta/Cyanophyta กลุม่ ทีส8 ร้าง polysaccharide เช่น
Chlamydomonas, Nostoc
สารกําจัดศัตรูพชื
Cyanophyta กลุม่ ทีส8 ร้างสารออกฤทธิ ทางชีวภาพต้านแมลงและโรคพืช เช่น
Fischerella, Hapalosiphon, Scytonema
อาหารสัตว์
Chlorophyta เช่น Chlorella, Haematococcus, Scenedesmus
Cyanophyta เช่น Arthrospira, Spirulina
ด้านอุตสาหกรรม
Chlorophyta เช่น Chlorella, Cyanophyta เช่น Spirulina, Nostoc
อาหารเสริมสุขภาพ
สารสี
Chlorophyta เช่น Haematococcus, Cyanophyta เช่น Anabaena, Spirulina
กรดไขมันไม่อมิ8 ตัว (polyunsaturated fatty acid) Cyanophyta เช่น Spirulina
นํ?ามันหล่อลืน8 (lubricant oil)
Chlorophyta เช่น Botryococcus
เภสัชภัณฑ์
Cyanophyta ทีผ8 ลิตสารออกฤทธิทางชี
 วภาพทีต8 า้ นจุลนิ ทรียส์ าเหตุโรค, สาร
ยับยังเอนไซม์
?
, สารทีเ8 ป็ นพิษต่อเซลล์ เช่น Fischerella, Hapalosiphon,
Scytonema
กระดาษ
Chlorophyta เช่น Spirogyra
ด้านเภสัชภัณฑ์
สารสี
Cyanophyta เช่น Spirulina
สารออกฤทธิทางชี
 วภาพ
Cyanophyta โดยเฉพาะในวงศ์ Stigonemataceae

บทสรุป
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์สาหร่ายนํ?าจืดในประเทศไทยยังถูกค้นพบน้อยมาก เมื8อเทียบกับทีม8 รี ายงานของโลก
ทัง? ๆ ทีส8 ภาพภูมปิ ระเทศและภูมอิ ากาศของไทย เอือ? อํานวยต่อการเจริญเติบโตของสิง8 มีชวี ติ ในกลุ่มนี?เป็ นอย่างยิง8 ดังจะเห็น
ได้จากการสํารวจของศูนย์จุลนิ ทรีย์ วท. เพียง 2 ระยะ สามารถพบชนิดทีร8 ายงานเป็ นครัง? แรกของประเทศไทยถึงกว่า 177
ชนิด จากตัวอย่าง 648 ตัวอย่าง ซึง8 สูงถึงร้อยละ 27 ของตัวอย่างทีเ8 ก็บ อย่างไรก็ตามการศึกษาจําเป็ นต้องแข่งกับเวลา
เนื8องจากสภาพแวดล้อมทุกด้านของประเทศโดยเฉพาะแหล่งนํ?าจืดต่างๆ กําลังเผชิญกับปญั หาการเสื8อมโทรมอย่างรวดเร็ว
ดังนัน? จึงจําเป็ นอย่างยิง8 ที8ตอ้ งผนึกกําลังระหว่างกลุ่มนักสาหร่ายวิทยาและแหล่งทุนสนับสนุ น กําหนดทิศทางวิจยั ที8ชดั เจน
และมีความต่อเนื8องในการสั 8งสมองค์ความรูใ้ นด้านนี?เป็ นการเฉพาะ เพื8อเป็ นพื?นฐานทีม8 ั 8นคงในการนํ ามาใช้พฒ
ั นาประเทศ
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ตลอดจนการควบคุมปญั หาการเจริญเติบโตของสาหร่ายต่างๆ โดยเฉพาะสาหร่ายทีผ8 ลิตสารพิษในแหล่งนํ? า ซึง8 ส่ง ผล
กระทบอย่างกว้า งขวางต่ อหน่ วยย่อยระดับครัวเรือน จนถึง หน่ วยใหญ่ ใ นภาคเกษตรและอุตสาหกรรม นํ? าจะเป็ น
ทรัพยากรสําคัญทีเ8 ป็ นข้อจํากัดการเจริญเติบโตและการพัฒนาประเทศ ดังนัน? การจัดการทรัพยากรนํ?าทัง? ในแง่ปริมาณ
และคุณภาพ จึงจําเป็นต้องมีการวางแผนในระยะยาวเพือ8 นําไปสูค่ วามยั 8งยืนในการใช้ประโยชน์ ซึง8 องค์ความรูท้ ไ8ี ด้จาก
การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายจะมีบทบาทเป็ นอย่างมากในส่วนนี?
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A Review of Invertebrate Pathogenic Clavicipitaceae of Thailand
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Abstract: Five ‘hot spots’ in the Fungal Kingdom have evolved close relationships with insects. In
1989 <10 species of invertebrate-pathogenic fungi were reliably documented from Thailand. That figure
is now 313 morphotaxa. Of the 313 species recorded from Thailand two major classes of fungi are
represented: Ascomycota and Zygomycota. Six teleomorphs of Clavicipitaceae were represented by 131
species (45%) while their asexual states had 163 species recorded (55%). With 86 Cordyceps from an
accepted total of 282 Thailand accounts for 30% of the World total. The next most diverse genus was
Torrubiella with 24 taxa recognised from Thailand; accounting for 43% of all described species. Of the
16 species of Hypocrella recorded 12 (75%) have anamorphs recorded – all Aschersonia. In Thailand,
Torrubiella has been linked with Engyodontium, Gibellula, Hirsutella, Paecilomyces and Verticillium.
Cordyceps has the broadest host range. Of 84 taxa of Cordyceps where the host could be reliably
determined eight insect orders are represented plus Araneae and Fungi. By contrast, Torrubiella is
limited to two insect orders (the Hemiptera/Homoptera and Lepidoptera) and spiders (Araneae) in
Thailand. While Cordyceps accounts for 14 species as hosts of Homoptera this is only ca. 17% of all its
hosts compared with 45% for Torrubiella and 100% for Hypocrella. This work in Thailand demonstrate
the value of year round surveying in tropical forest. This study of invertebrate-pathogenic fungi is the
longest-running and most complete mycological survey conducted in Thailand.
Key words: fungal kingdom, invertebrate-pathogenic fungi, mycological survey

Introduction
Compared with other biodiversity groups (eg higher plants, mammals or birds) the fungi of
Thailand are very poorly known. As recently as 1989 there were three times more bird species
documented for Thailand than fungi. And yet current numbers of fungi in the world outnumber birds
by 8 to 1. However, importantly, in the last ten years the significance of fungi in man’s understanding
of global biodiversity has increased. This is largely due to the Presidential Address of Hawksworth
(1991) who produced estimates of fungal diversity from an analysis of a wide range of literature. Then
ca. 68,000 species of fungi were considered described for the world - compared with ca. 9000 species
of birds. However, Hawksworth (1991) estimated some 1.5 million fungi were awaiting discovery
based on figures from the UK which showed a ratio of 6:1 for fungi and higher plants.
Most fungi have evolved relationships with higher plants; as pathogens, mycorrhizae,
endophytes etc. Of the 75,000 fungal species currently accepted less than 4000 have been described
from invertebrates. This undoubtedly reflects the small number of researchers that have worked on the
biodiversity of these fungi. Fungi have been known from insects for more than 2000 years when
Aristotle recorded that bees suffered from disease. There is evidence of Chinese herbalists using
Cordyceps spp. as long ago as 2000 years (Pegler, Yao and Li, 1994). Fungi on insects exist in several
forms including pathogens, saprobes and commensals. They are also cultivated by certain social
insects. It is, however, beyond the bounds of this review to deal with all fungus-insect associations.
Thailand has presented unparalleled opportunities for collecting, isolating and studying ‘insect
fungi’. Hywel-Jones (in press) recognises five ‘hot spots’ in the Fungal Kingdom where fungi have
evolved close relationships with insects. Excluding the specialised ectoparasitic Laboulbenialiales and
Eccrinales there are ca. 700 species of invertebrate pathogens accepted (Hywel-Jones, in press). Most
of these are found within the family Clavicipitaceae (Hypocreales). Of all fungal families this one is
unique in having plant pathogens (eg Claviceps, Balansia and Epichloë) that have evolved from
invertebrate pathogens rather than the other way round. Recent ecological, morphological and
molecular phylogenetic studies have confirmed this unique development (Hywel-Jones and Samuels,
1998; Sullivan et al., 2000, Artjariyasripong et al., 2001).
This study of invertebrate-pathogenic fungi is the longest-running and most complete
mycological survey ever conducted in Thailand. Most work has been done at Khao Yai National Park
as this is easily accessible from Bangkok-based laboratories. In 1989 <10 species of invertebratepathogenic fungi were reliably documented from Thailand. That figure is now over 300 species. How
this figure has been arrived at is the subject of this review.
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Methods
In Thailand there is a network of National Parks and wildlife reserves which account for 11%
of the land area and include all of the major habitats of Thailand. These were all easily accessible by
road and it proved possible to establish good field laboratories. The sites were usually surveyed on a
monthly basis with 4-5 days sampling depending on distances involved. Surveys were usually carried
out in the morning with processing of material in the afternoon and evening.
From 1989 to 1993 only Khao Yai was used for field work. Since late 1993 a programme to
survey 11 other national parks on a monthly basis was established. The aim of this work was to survey
all eleven parks at different months throughout the year. With the detailed work conducted at Khao
Yai over a five year period (1989-1993) and which still continues there is a baseline for comparison.
Observations indicate that the invertebrate-pathogenic fungi (as with other fastidious groups)
do not lend themselves easily to isolation in extreme environments. Early work (1989 and 1990)
demonstrated that field isolation needed access to microscopes. Without this follow-up cleaning of
cultures contamination due to associated organisms reached 100% within a few days. To be sure that a
successful isolation is made there must be access to microscopes and sterile nutrient plates.
Observation in the field and in the laboratory has demonstrated that there is not a real need for sterile
cabinets. Aerial contamination can become a problem in dirty microbiology laboratories but so long as
care is taken in minimising the exposure of the plates to the air it is possible to secure clean cultures
with the aid of the microscopes.
Only good, undisturbed sites were chosen for surveys. Experience showed that any
disturbance resulting in loss of forest would result in declines in insect populations and declines in the
numbers and diversity of fungi. An apparently mature forest that had re-grown over 100 years lacked a
diversity of invertebrate-pathogenic fungi because the insects had not effectively re-colonised the
forest and allowed the pathogens to re-establish.
Identification
Identification of invertebrate-pathogenic fungi is hampered by the lack of organised keys.
There are guides and atlases to some representatives (Cooke, 1892; Kobayasi and Shimizu, 1983;
Samson et al., 1988; Shimizu, 1994; Sung, 1996). Given the diversity of the fungi encountered, the
difficulty of finding them and the apparent restricted geographic ranges of many of these fungi all of
these guides suffer limitations. Shimizu (1994) was used until recently for Thai Cordyceps until a
survey in Japan led this author to conclude there was little overlap between Thai and Japanese species.
Identification is also hampered by the lack of access to herbarium material. Ultimately, final
identification of many species will require careful examination of material from a range of sites.
Important surveys were made in Sri Lanka (Petch 1920’s); Japan (Kobayasi from 1930’s to
1980’s); the Congo (formerly the Belgian Congo; Moureau, 1940’s); Ghana (Evans, 1970’s). More
recently significant long-term investigations have been made in Taiwan (Tzean and co-workers) and
Korea (Sung). All of these works have offered a basis for comparison of Thai material.
Results and Discussion
From 1989 to 2001, 313 morphotaxa of invertebrate-pathogenic fungi were recorded from
Thailand (Fig. 1). The identification and naming of these is still in progress and names are only
provided when there is full confidence that this is correct. Where there is doubt the taxon is ‘compared
with’ (cf) a known taxon.
The Hosts of Invertebrate-Pathogenic Fungi
These fungi have often been called ‘entomopathogenic’, ‘entomogenous’ or ‘insect fungi’.
These names are often inappropriate since the Clavicipitaceae contains species that infect Insecta,
Araneae (spiders and mites) and Fungi. The one connecting theme of these three apparently disparate
host groups is the presence of chitin as a protective barrier to physical invasion. The subject of interkingdom host-jumping has recently been treated (Nikoh and Fukatsu, 2000) and clearly suggests that
fungal pathogens evolved from insect pathogens. Of the 313 taxa, 75% were from 12 insect orders,
17% were specific to spiders and mites while 2% were specific to fungi. About 3% of taxa could not
be assigned to a host while another 3% belonged to taxa acknowledged to be opportunistic pathogens
with broad host ranges. For example, Verticillium lecanii has been reported as a pathogen of insects
(mainly Homoptera: aphids and scale insects), eriophyid mites and other fungi (eg rusts) (Hall, 1981).
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Of the 313 taxa of ‘invertebrate-pathogenic fungi’ by far the largest proportion is on the
Hemiptera/Homoptera (Fig. 2) which accounts for ca. 33% of all hosts. Lepidoptera and Araneae
(spiders and mites) also account for ca. 17% each meaning that three host groups account for 68% of
all the fungi recorded.
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Figure 1. Increasing numbers of invertebrate-pathogenic fungi from Thailand.
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Figure 2. The hosts of invertebrate-pathogenic fungi recorded from Thailand.

Reviewing the host orders most of the hosts have associations with plants. Major orders such
as Hemiptera/Homoptera and Lepidoptera are plant-feeders. The Hemiptera/Homoptera are phloemfeeders while Lepidoptera larvae are leaf or root feeders mainly. The Hymenoptera have a range of
feeding strategies. This Order is unique in the Thai work in that all pathogens have been recorded from
adults. Usually the immature insects are the more susceptible to attack (Kobayasi, 1941). Where
predators have become infected these have usually been hosts with close relationships with
microhabitats where pathogens are present. The assumption is that a pathogen of a plant-feeding host
has jumped over to an associated predator. The hunting spiders have especially proved susceptible.
Significantly, there are no records (in Thailand or elsewhere) of a clavicipitaceous fungus becoming a
pathogen of the more sedentary web-spinning spiders although these may be susceptible to
opportunistic pathogens.
The Taxonomy of the Fungi
Of the 313 species now recorded from Thailand two major classes of fungi are represented:
Ascomycota and Zygomycota (Table 1). The Ascomycota represented the largest element of the
collecting accounting for ca. 95% of the total records with <5% belonging to the Zygomycota.
This is in apparent contrast to temperate regions where the Zygomycota appear to be the
dominant invertebrate pathogens (Evans, 1982). Significantly, extended work in Thailand suggests
that Zygomycota may be more diverse than previously considered. In temperate regions these delicate
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specimens can persist for several days during summer months (Hywel-Jones, 1984). However, in the
tropics there is every indication that the death of the host and completion of sporulation possibly
occurs within a twelve hour period of the night time and early morning (Hywel-Jones, unpubl. obs.).
Fresh specimens of Entomophthorales were collected in the early morning in natural forest but rarely
in the later afternoon. As many Entomophthorales have high host specificity they will likely be found
on insects that are more communal; especially insects that might use the underside of leaves for resting
during the night. The underside of basidiomycete fruit bodies would also make an ideal environment
for Entomophthorales to develop on mycophagous insects. The very few records of Zygomycota
recorded from Thailand does not hint at their absence, rather a lack of survey. This is an area of
research that is ripe for follow-up.
Of the 298 Ascomycota, all were from the order Hypocreales and all but four (98%) were
from the family Clavicipitaceae. Six teleomorphs of Clavicipitaceae were represented by 131 species
(45%) compared with their asexual states (distributed in 16 anamorph genera) which had 163 species
recorded (55%) (Table 1). The genus Cordyceps was, by far, the largest collected (86 species) and this
is a reflection of its great species diversity in the world. Kobayasi (1982) recorded 282 species of
Cordyceps compared with 56 of Torrubiella. Evans and Hywel-Jones (1990) reported on 38 species of
Hypocrella. An up-to-date review of the numbers of Cordyceps has yet to be made but probably
approaches 330 species now. The picture is further complicated by the presence of anamorphs. The
fungi are unique in often having separate names attached to the sexual and asexual states of what is
essentially the same genetic material. The significance of anamorphs in biodiversity assessments is
treated below.
Thailand usually accounts for about 5-10% of global diversity when compared with major
groups that have had their diversity well-researched. For example, by 1989 918 species of birds were
recorded out of a World total of ca.
9000 (ca. 10% of World total) (Gray, Table 1. An alphabetic list of genera pathogenic to invertebrates
Piprell and Graham, 1994). Of recorded from Thailand 1989-2001.
Genus
Class
Anamorph or
Number of
mammals, 282 Thai species are known
teleomorph
Species
from a world total of 4000 (ca. 7% of
Akanthomyces
Ascomycota
Anamorph
16
World total) (Gray, Piprell and
Aschersonia
Ascomycota
Anamorph
15
Graham, 1994). Of the above three
Basidiobolus
Zygomycota
1
genera, Cordyceps is the most
Beauveria
Ascomycota
Anamorph
5
intensively studied on a global scale.
Conidiobolus
Zygomycota
1
Cordyceps
Ascomycota
Teleomorph
86
Significantly, the figure of 30% is an
Cosmospora
Ascomycota
Teleomorph
1
under-estimate of the increasing
Engyodontium
Ascomycota
Anamorph
2
diversity of the genus since many of
Entomophaga
Zygomycota
1
the Cordyceps from Thailand are now
Entomophthora
Zygomycota
1
regarded as new. Recent molecular
Erynia
Zygomycota
5
phylogenetic work indicates that the
‘Other Entomophthorales’
Zygomycota
4
Fusarium
Ascomycota
Anamorph
1
genus Cordyceps is in need of major
Gibellula
Ascomycota
Anamorph
18
revision (Spatafora and Blackwell,
Granulomanus
Ascomycota
Anamorph
3
1993; Nikoh and Fukatsu, 2000;
Helicoma
Ascomycota
Anamorph
1
Artjariyasripong et al., 2001). With 86
Hirsutella
Ascomycota
Anamorph
55
Cordyceps from an accepted total of
Hymenostilbe
Ascomycota
Anamorph
19
Hyperdermium
Ascomycota
Teleomorph
3
282 Thailand accounts for 30% of the
Hypocrella
Ascomycota
Teleomorph
16
World total. A figure three times
Metarhizium
Ascomycota
Anamorph
3
higher than normal for Thai
Neozygites
Zygomycota
1
biodiversity (Table 2).
Nomuraea
Ascomycota
Anamorph
2
The next most diverse genus
Paecilomyces
Ascomycota
Anamorph
9
was Torrubiella with 24 taxa being
Peziotrichum
Ascomycota
Anamorph
1
Peziotrichum teleomorph
Ascomycota
Teleomorph
1
recognised from Thailand; accounting
Phytocordyceps
Ascomycota
Teleomorph
2
for 43% of all described species (Table
Pleurodesmospora
Ascomycota
Anamorph
1
2). Those on spiders (11 species) are
Podonectria
Ascomycota
Teleomorph
1
especially in need of careful taxonomic
Polycephalomyces
Ascomycota
Anamorph
3
study. Unfortunately, in any one survey
Pseudogibellula
Ascomycota
Anamorph
2
there is usually only a single
Sphaerocordyceps
Ascomycota
Teleomorph
2
Ascomycota

Stilbum
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representative of a Torrubiella found on a spider. Table 2. A comparison of totals of major clavicipitaceous
Consequently, large enough populations have not teleomorphs compared with world totals.
Genus
Species from
Reported for
Thai % of
been collected yet to adequately determine species
Thailand
the world
the World
separations. However, with continued isolations of
Cordyceps
86
282
30
the Torrubiella and their Gibellula anamorphs
Hypocrella
16
38
42
Torrubiella
24
56
43
molecular work will allow clarification of this
genus in the coming years.
Hypocrella was comparable to Torrubiella in accounting for 42% of the World diversity (Table
2). Hypocrella is a genus where few new species have been recorded from Thailand. By comparison
some 60% of the 86 Cordyceps recorded will need to be named as new species. The lower species
diversity of Hypocrella is possibly a consequence of its restricted host range (Homoptera: Coccidae and
Aleyrodidae) and its apparent recent evolution from Cordyceps (Artjariyasripong et al., 2001).
The Importance of Anamorphs
Occasionally anamorphs and teleomorphs can be found together and the links immediately
made. Of the 131 species of Clavicipitaceae recorded from Thailand 51 (39%) of these have had
reliable anamorph links made (Table 3). Of the 16 species of Hypocrella recorded 12 (75%) have
anamorphs recorded – all belonging to the genus Aschersonia (Table 3). Of the four Hypocrella
species that do not have an Aschersonia anamorph known from nature two of them have produced
anamorphs in culture. One is Aschersonia-like while the other (the anamorph of Hypocrella
schizostachyi) has affinities to nectriaceous anamorphs (Hywel-Jones and Samuels, 1998). Both
Hypocrella scutata and H. schizostachyi have features (especially the absence of Aschersonia
anamorphs) that suggest these might need new genera naming to accommodate them. Further, as they
bear little similarity to each other it is expected that two new genera will be involved. Molecular work
is in progress to determine the relationships to Hypocrella and other Clavicipitaceae.
Table 3. Teleomorph-anamorph links currently accepted in Thailand.
Teleomorph
Hypocrella badia
Hypocrella acutispora
Hypocrella javanica
Hypocrella mollii
Hypocrella hypocreoidea
Hypocrella reineckinana
Hypocrella oxystoma
Hypocrella palmicola
Hypocrella raciborski
Hypocrella discoidea
Hypocrella tamurai
Hypocrella tubulata
Cordyceps brongniartii
Cordyceps brunneapunctata
Cordyceps cf acicularis
Cordyceps cf obtusa on elaterid
Cordyceps cf obtusa sp02 on cicada
Cordyceps cylindrica
Cordyceps dipterigena
Cordyceps humberti
Cordyceps irangiensis
Cordyceps myrmecophila
Cordyceps nipponica
Cordyceps nutans
Cordyceps pseudolloydii
Cordyceps sp.01 on termite
Cordyceps sp01 on cricket

Corresponding Anamorph
Aschersonia badia
Aschersonia acutispora
Aschersonia coffeae
Aschersonia confluens
Aschersonia hypocreoidea
Aschersonia marginata
Aschersonia oxystoma
Aschersonia palmicola
Aschersonia placenta
Aschersonia samoensis
Aschersonia tamurai
Aschersonia tubulata
Beauveria brongniartii
Hirsutella brunneapunctata
Hirsutella cf acicularis
Hirsutella cf obtusa sp01 on elaterid
Hirsutella cf obtusa sp02 on cicada
Nomuraea atypicola
Hymenostilbe dipterigena
Hirsutella sausserei
Hymenostilbe aurantiaca
Hymenostilbe aurantiaca
Polycephalomyces nipponica
Hymenostilbe nutans
Hymenostilbe pseudolloydii
Hirsutella sp01 on termite
Hirsutella sp01 on cricket

Cordyceps sp01 on locust eggs
Cordyceps sp02 on cricket
Teleomorph
Cordyceps sp02 on termite
Cordyceps sp02 on elaterid
Cordyceps sp03 on cricket
Cordyceps sp03 on termite
Cordyceps sp08 on Lepidoptera
Cordyceps sp21 on Lepidoptera
Cordyceps sp22 on Lepidoptera
Cordyceps sphecocephala
Cordyceps tuberculata
Cordyceps unilateralis
Torrubiella tenuis
Torrubiella pruinosa
Torrubiella state of Gibellula pulchra
Torrubiella luteorostrata
Torrubiella cf alba
Torrubiella hemipterigena
Torrubiella iriomoteana
Torrubiella siamensis
Torrubiella state of Gibellula sp03
Torrubiella state of Gibellula sp04
Torrubiella state of Gibellula sp05
Torrubiella of Engyodontium sp02

Hirsutella sp01 on locust eggs
Hirsutella sp02 on cricket
Corresponding Anamorph
Hymenostilbe sp02 on termite
Hirsutella state of Cordyceps sp02 on
elaterid
Hirsutella sp03 on cricket
Hirsutella sp03 on termite
Hirsutella state of Cordyceps sp08
Hirsutella state of Cordyceps sp21 on
Lepidoptera
Paecilomyces tenuipes
Hymenostilbe sphecocephala
Akanthomyces pistillariiformis
Hirsutella formicarum
Hirsutella state of Torrubiella tenuis
Hirsutella versicolor
Gibellula pulchra
Paecilomyces cinnamomeus
Gibellula sp10 alba
Verticillium hemipterigenum
Hirsutella state of Torrubiella iriomoteana
Hirsutella state of Torrubiella siamensis
Gibellula sp03
Gibellula sp04
Gibellula sp05 brown one
Engyodontium sp02 on spider

Of the 24 species of Torrubiella recorded from Thailand 50% have well-documented
anamorphs (Table 3). Unlike Hypocrella, a single anamorph is not a feature of this genus. In Thailand,
to date, Torrubiella has been linked with Engyodontium, Gibellula, Hirsutella, Paecilomyces and
Verticillium. Verticillium is a genus with wide associations and is increasingly the subject of molecular
work to determine affinities (Spatafora pers. comm.). Verticillium lecanii was the first Verticillium
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linked to Torrubiella and this was reported from Thailand. Significantly, the Torrubiella state of V.
lecanii (Torrubiella confragosa) has not been found in Thailand. The Torrubiella-Gibellula link is of
special note.
The anamorph genus Gibellula is exclusive to hunting spiders (especially Salticidae and
Thomisidae) and is only associated with the teleomorph Torrubiella. By comparison, Hirsutella,
Paecilomyces and Verticillium have links with other teleomorphs. Gibellula was the subject of studies
by Samson and Evans (1973), Samson and Evans (1992) and Tzean, Hsieh and Wu (1996). From these
studies 10 species of Gibellula have been accepted. By contrast, Kobayasi and Shimizu (1982) have
described some 34 species of Torrubiella from spiders which may be expected to have Gibellula
anamorphs. Significantly, of the nine species of Gibellula known for the world only two of these have
been reported from Thailand. Sixteen other species of Gibellula are now known from Thailand and
will require naming as new. No monographic treatment has been made of Gibellula. The large
collections of Gibellula from Thailand and, significantly, the many isolates that have been brought
into culture will allow a major contribution to be made to knowledge of Torrubiella-Gibellula. Evans
(pers. comm.) made a large collection of Gibellula from the Sulawesi (Indonesia, 1980’s) and it is
notable that few of these specimens match with those recorded from Thailand (Evans and HywelJones, unpubl. obs.). Undoubtedly there are many more species of Gibellula present than the current
record of 23 species for the World would suggest.
Table 4. Synanamorphs currently accepted in Thailand.
Teleomorph
Torrubiella state of Gibellula pulchra
‘Presumed Torrubiella’
‘Presumed Torrubiella’
‘Presumed Cordyceps

Anamorph
Gibellula pulchra
Gibellula sp08
Gibellula sp09
Hirsutella petchabunensis

Synanamorph
Granulomanus state of Gibellula pulchra
Granulomanus state of Gibellula sp08
Granulomanus state of Gibellula sp09
Helicoma state of Hirsutella petchabunensis

The Further Complication of Synanamorphs
Unlike higher plants and animals, the fungi have extremely plastic life-cycles. There is no
‘typical’ life-cycle. Although effort is being made to link up asexual and sexual states within genetic
species the matter is further complicated by the presence (sometimes) of synanamorphs. In Thailand,
synanamorphs have occasionally been found. The genus Granulomanus has been found exclusively with
the anamorph Gibellula and so, by inference, is related to the teleomorph Torrubiella (Table 4). It is
always found in the entangling mycelium covering the host spider or occasionally growing on the
Gibellula conidiophores instead of the more typical Gibellula phialides. Field observations suggest this
is formed in response to increased humidity or water availability. Another synanamorph recorded from
only a single collection was a helical one associated with Hirsutella petchabunensis (Hywel-Jones, Goos
and Jones, 1998). This synanamorph was linked with the helicosporous genus Helicoma although this is
probably not a good name. Although no sexual state has been recorded the growth form of the Hirsutella
and the Lepidoptera host strongly suggest a Cordyceps of the ‘epicarposoma group’ (Kobayasi, 1982).
Many specimens have been found that are being compared with Cordyceps cf. acicularis
(‘epicarposoma group’) but in everyone of these examined no further examples of a helical
synanamorph have been found. If further specimens or species were found a use might be made for
establishing a new genus since Helicoma is an anamorph of Tubeufia and Thaxteriella (Goos, 1986).
The Disposition of Hosts Amongst the Three Major Genera:
Cordyceps, Torrubiella Table 5. Hosts of the three main clavicipitaceous teleomorph genera in Thailand.
and Hypocrella do not have
Cordyceps hosts
Torrubiella hosts
Hypocrella hosts
%
%
the major host groups equally
24
28.5 Araneae
11 45.8 Homoptera
16
divided amongst them (Table Lepidoptera
15
17.9 Homoptera/Hemiptera
11 45.8
5). Importantly, Cordyceps Coleoptera
Homoptera/
14
16.7 Lepidoptera
2
8.4
has the broadest host range. Hemiptera
Of 84 taxa of Cordyceps Hymenoptera
9
10.7
where the host could be Araneae
7
8.3
5
6.0
reliably determined eight Orthoptera
4
4.8
insect orders are represented Fungi
Isoptera
3
3.6
plus Araneae and Fungi
Diptera
2
2.4
(Table 5). By contrast, Dermaptera
1
1.2
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Torrubiella is limited to two insect orders (the Hemiptera/Homoptera and Lepidoptera) and spiders
(Araneae) in Thailand. Finally, the genus Hypocrella is only known from Homoptera and specifically
from two families; coccids and aleyrodids.
While Cordyceps accounts for 14 species as hosts of Homoptera this is only ca. 17% of all its
hosts compared with 45% for Torrubiella and 100% for Hypocrella. Especially significant is that
while Cordyceps infects many insect orders the Lepidoptera alone accounts as host to 29% of all
Cordyceps. The type species of Cordyceps – Cordyceps militaris (L.:Fr.) Link – is from Lepidoptera
and there is every indication that the genus Cordyceps sensu stricto will prove to be largely confined
to Lepidoptera and some Coleoptera.
The Distribution of Invertebrate-Pathogenic
Fungi in Thailand
These fungi were found from sea level (Phu To
Daeng) to the summit of Doi Inthanon. They can be found in
disturbed ecosystems, agricultural ecosystems and urban
areas (Bangkok). In all such areas the diversity is low (<10
spp). They are best found in primary forest where diversity is
high. For Khao Yai more than 200 species have now been
reported. Of the 313 records, 189 were first reported from
Khao Yai (Table 6).

Table 6. Major sites where first records were
first reported in Thailand.
Site
Khao Yai National Park
Doi Inthanon National Park
Nam Nao National Park
Kaeng Krachan National Park
Khlong Nakha wildlife reserve
Khao Soi Dao/Khao Sabap
Khao Laem National Park
Khao Sok National Park

First records
189
25
17
13
9
7
6
5

Conclusions
With the recent global interest in biological diversity there has been increased interest in
surveying the fungi that are present in tropical forests. Some of this work has been spurred by
pharmaceutical companies wanting access to new and interesting fungi. This work on invertebratepathogenic fungi has demonstrated that in Thailand there is a very rich diversity. Kobayasi recorded
ca. 62 species of Cordyceps from Japan over a fifty year period. Almost 90 species have been recorded
from Thailand in just 12 years. This work in Thailand demonstrates the value of year round surveying
in tropical forest. It is only in this way that the rarities will be found and that industry’s thirst for novel
or different fungi to put through its screens can be satisfied.
Some invertebrate-pathogenic fungi which are currently confined to natural habitats may have
potential as biological control agents. Others may be significant as sources of novel metabolites. Until
detailed surveys are made of these fungi in their natural habitats it is not possible to determine their worth.
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Pteridophytes Flora of Khun Korn Waterfall Forest Park, Chiang Rai Province
Thaweesakdi Boonkerd and Piyapong Ratchata
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

Abstract: Khun Korn Waterfall Forest Park is situated in Muang District, Chiang Rai Province, and
covers a mountainous area of approximately 18 km2 at 625-1,635 metres above mean sea level. An
enumeration of the pteridophytes of this forest park is presented. This is the first report for the area and
includes 154 species and 11 infraspecific taxa in 24 families and 66 genera. Collecting has also resulted in
two new records, i.e. Selaginella ciliaris (Retz.) Spring (Selaginellaceae) and Dicranopteris linearis (Burm.f.)
Underw. var. montana Holttum (Gleicheniaceae) for the flora of Thailand. Furthermore, unusual distributions of
fourteen pteridophyte species were discovered. Comparison with other protected areas in the vicinity
showed a high diversity in this plant group. However, two endemic fern species originally collected from
Chiang Rai province could not be found from this area, and has probably been extispated from the
country. Undoubtedly, habitat degradation through human activity has reduced pteridophytes diversity in
the park.
Key words: Pteridophytes, ferns, fern allies, new records

Introduction
As a tropical country, Thailand contains between 15,000 and 20,000 species of plants which
account for 8-10% of the estimated total number of global plant species (OEPP, 1992; Phengklai, 1989).
It is expected that, with continuous site-specific botanical excursions, new species or new records will
be found (OEPP, 1996). Thus botanical research in some specific areas of Thailand are needed to add
new knowledge to the Flora of Thailand Project (Santisuk et al., 1991).
Being the northernmost province in the Thai kingdom, Chiang Rai is rather suited for this
purpose because this province is still rich in plant diversity. Botanical expeditions to Chiang Rai are
rather few compared with the neighboring province, i.e. Chiang Mai. A preliminary expedition to Khun
Korn Waterfall Forest Park discovered an endemic species of fern, Lomagramma grossoserrata
Holttum. This fern species is known only from the type collection place in Phrae Province (Tagawa and
Iwatsuki, 1988). It is believed that the forest park also houses other endemic species, such as
Antrophyum winitii Tagawa & K. Iwats. that has been found only once in Chiang Rai (Tagawa and
Iwatsuki, 1988). As a result, this research project aimed to explore plant diversity at Khun Korn
Waterfall Forest Park with specific reference to the diversity of pteridophytes.
Study Area
Khun Korn Waterfall Forest Park was established in 1979. It is located on the western side of
Mae Lao Forest and on the eastern side of Mae Kok Forest in Muang district, Chiang Rai Province (Fig. 1),
which is northwest, about 26 kilometres from the city center. This area occupies parts of Tumbon Mae
Korn and Tumbon Huai Chomphu, and has a total area of 18
km2. The park is marked out approximately by the geographical
coordinates of 19° 51´-19° 54´ north latitude and 99° 35´-99°
39´ east longitude. It is bounded on the north by Doi Mae Korn
at Ban Pang Takhrai and Ban Pang Khon, on the south by Doi
Chang and Doi Mae Mon at Ban Li So Mae Mon, on the east by
Huai Ya Dee and on the north west by Doi Kia.
Khun Korn Waterfall Forest Park is a mountainous
area, lying in the Continental Highlands. Pendelton (1962)
(cited in Robbins and Smitinand 1966) described this
physiographic region as a southward extension of the Shan
Hills of Myanmar. Its elevation varies from about 625
meters above sea level along road number 1208 to 1,635
meters at the summit of Doi Kia.
The climate of the area is monsoonal based upon a
strong alternation of wet and dry seasons. The wet-carry Figure 1. Maps showing the location of Khun
northwest monsoon coincides with heavy rain during Korn Waterfall Forest Park.
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August-September. February is the driest month and coincides with the occurrence of the dry northeast
monsoon. The Chiang Rai meterological station at 394 m above sea level is the nearest station. The
climatological data from 1970-2000 (Meterological Department, 2000) show on average annual rainfall
of 1755.3 mm. The annual relative humidity is about 77%, while the highest relative humidity during
August-December is 95%. The average annual temperature is about 24.1 °C. The average maximum
temperature is about 34.8 °C in April, and the average minimum is 12.0 °C in January (Fig. 2).
According to Smitinand (1977), the vegetation of Khun Korn Waterfall Forest Park can be
classified into Moist Upper Mixed Deciduous Forest, Dry Upper Mixed Deciduous Forest and Hill
Evergreen Forest. Some parts of the forest park, especially the Hill Evergreen Forest, are disturbed by
Hilltribe people.

Temperature (degree C)

Relative humidity (per cent)

100
Previous Study
80
In the past, collections and taxonomic
60
studies of ferns and fern allies in Thailand
40
were performed predominantly by botanists
20
from aboard. Their work contributed greatly to
0
Knowledge of the Pteridophyte Flora of
Thailand. The taxonomic surveys of vascular
40
plants that include ferns and fern allies that
35
have been conducted, so far, in northern
30
25
Thailand are as follows.
20
During 1902-1932, Dr. A.F.G. Kerr
15
10
was among the pioneer botanists who
5
explored plant diversity in Thailand. Dr.
0
Kerr collected plant specimens mostly from
northern Thailand. His collection numbered
about 25,000 specimens, including several
type specimens. Most of specimens were
sent to Kew Herbarium for identification.
At that time, fern materials were studied by
Dr. Eryl Smith. Most flowering plants were
studied by Dr. W.G. Craib who published
his taxonomic work in Florae Siamensis Figure 2. Climatological data during the period, 1970-2000, from
Enumeratio based on Dr. Kerr’s collection Chiang Rai Station at 394 m above sea level (Data from the
Department of Meteorology, Bangkok, Thailand).
(Larsen, 1979).
H.B.G. Garret, an Englishman who
worked at the Forest Department during 1902-1951, collected plant specimens from Doi Angka and Doi
Chiangdao, Chiang Mai Province. His collection comprised more than 1,500 in number, and now these
specimens are deposited at the Bangkok Forest Herbarium (BKF), British Museum (BM), Kew Herbarium
(K), and other herbaria in Europe. Unfortunately, most specimens in Europe were destroyed during the
Second World War (Larsen, 1979).
In 1904-1905, C.C. Hosseus, a German botanist, collected 830 plant specimens from northern
Thailand; most of them were deposited in Munich and others in Berlin, Germany (Larsen, 1979).
In 1912-1920, Phya Wanapruek Phichara (Vanpruk), in cooperation with the Forest Department,
Bangkok, collected about 1,200 plant specimens, mainly from northern Thailand. Most specimens were
deposited at BKF and K. He published List of Common Tree and Shrubs of Siam in 1923 (Larsen,
1979).
During 1914-1931, Phya Winit Wanandorn (To Komes), and other important staff of the Forest
Department, collected more than 2,000 specimens, mostly from the north of Thailand (Larsen, 1979).
Between 1919 and 1921, J.F. Rock collected 1,912 plant specimens from northern Thailand in
his 3 trips to Chiang Mai. Most of his specimens were deposited at the US National Herbarium (Larsen,
1979).
During 1957-1960, Dr. R.E. Holttum of Kew collaborated in “Studies in the Flora of Thailand”. He
recorded 157 species of ferns; many of them were reported for the first time, and new species were found. It
was the first time that a study of the fern flora of various parts of Thailand was made (Bruun, 1961).
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During 1963-1975, Danish botanists, together with Dr. H. Sleumers, Dr. E. Hennipman, Dr. A.
Touw, Dr. H.P. Nooteboom, Dr. C.F. van Beusekomd and Dr. R. Geesink, made several visits to
Thailand; consequently, 4,200 specimens were collected and deposited in many herbaria in Europe
(Hennipman and Touw, 1966).
Other important botanists were G. Seidenfaden and T. Smitinand. G. Seidenfaden, a former
Danish ambassador to Thailand, initiated fruitful Thai-Danish cooperation. Expeditions were taken
mainly in the North and the Northeast of Thailand, and about 4,000 specimens were collected
(Seidenfaden and Smitinand, 1959).
In 1966, J.O. Sawyer and C. Chermsirivatana collected plants from Doi Suthep and Doi Pui in
Chiang Mai. Twenty-one genera and 33 species of fern were listed (Sawyer and Chermsirivathana, 1969).
Several expeditions to Thailand were made by Japanese botanists. During 1965-1966, Dr. M.
Tagawa and Dr. K. Iwatsuki from Kyoto University collected more than 7,000 specimens of
pteridophytes from many provinces of the country. These specimens were deposited at BK, BKF, Kyoto
University (KYO), and herbaria in Europe and USA. Their contributions to Pteridophytes were
published in the Flora of Thailand, Vol. III part 1-4 (see Chayamarit, 1996). A total of 633 species, in
132 genera from 34 families of pteridophytes were enumerated. Twenty five new species were found,
and 21 species of these were endemic to Thailand.
Recently, Boonkerd and Pollawatn (2000) compiled data from various sources as well as from
their own field trips. Consequently, a check list of ferns and fern allies in Thailand was made. Totals of
671 species, 4 subspecies, 28 varieties in 139 genera from 35 families were enumerated. This checklist
included 27 new records for Thailand.
From the above literature review, it can be concluded that botanical survey of pteridophytes in
Chiang Rai Province was scarce. Therefore, the continuous site-specific collection of plants should be
made in this province.
Methods
Collections were made from October 1997 until October 1999. Six duplicates of plant
specimens were collected along forest trails throughout the study area. Attempts were made to visit all
habitats and areas every month so as to ensure accurate records of all species. The families of
pteridophytes in this paper are arranged according to Boonkerd and Pollawatn (2000) with the genera
listed alphabetically. Voucher specimens have been deposited at the Professor Kasin Suvatabhandhu
Herbarium, Department of Botany, Chulalongkorn University (BCU) with complete sets of duplicates at
the Forest Herbarium (BKF).
Results
A total of three hundred and fifty-seven specimens of ferns and fern allies were collected from
15 forest trails. Appendix 1 enumerates 138 species and 11 infraspecific taxa in 62 genera of 21 families
of ferns and 16 species in 4 genera of 3 families of fern allies, together with their habits, habitats, and
abundance of each species or variety.
Discussion
Pteridophytes versus Habitats
It was found that ferns and their allies in the study area thrive in various habitats; they are terrestrial,
epiphyte, lithophyte or rheophyte (Table 1). Among the collected species, terrestrials were the richest in
number (96 species), whilst rheophyte were the least common (1 species). The rheophyte that occurs in this
forest park is Microsorum pteropus. It is a medium-size fern that usually occupies rocks in streams or
waterfalls. During the rainy season it can withstand a flood for a considerable period of time. It is not
surprising to note that this rheophyte is very common among water plants in aquaria worldwide. The
distinction between terrestrials and lithophytes are not very apparent. As used here, lithophytes grew on top
or beside rather bare rocks. These pteridophytes develop fine, extensive root systems, enabling them to
penetrate rock crevices where moisture is available. Apparently, terrestrials include species growing on thin
layers of soil or over rocks; for example, Bolbitis heteroclita (Presl) Ching ex C. Chr., Bolbitis virens (Hook. and Grev.) Schott var. virens,
Oleandra undulata (Willd.) Ching and Microsorum cuspidatum (D. Don.) Tagawa. and also the fern allies such as Selaginella minutifolia Spring.
Apart from nine true rock species, two species of ferns were found in two habitats: Lomagramma grossoserrata Holttum
(terrestrial or lithophyte) and Drynaria bonii (epiphyte or lithophyte).

Table 1. The number of Pteridophyte species according to their habitats.
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Group/Habitat
Fern allies
Ferns
Total

Terrestrial
14
82
96

Epiphyte
2
49
51

Lithophyte
0
9
9

Rheophyte
0
1
1

Diversity of Pteridophytes and Vegetation
Moist Upper Mixed Deciduous Forest exists at elevations of 650-800 m. This type of forest is
characterized by high air humidity, as well as a shady environment. The soil in the forest is usually
loamy, originating from either calcareous or granitic rocks. Such physical environments are preferable
for most ferns and fern allies. It is evident that there are 80 species of Pteridophytes found in this forest:
59 terrestrial species, 9 lithophytic species, and 11 epiphytic species. The common ferns and fern ally
families are Polypodiaceae (16 species), Thelypteridaceae (13 species), Selaginellaceae
(8 species) and Dryopteridaceae (7 species (Figure 3).
Dry Upper Mixed Deciduous Forest is found along the
ridges at elevations of 650-800 m. The soil is either sandy loam
or lateritic. To sum up, this type of forest is much drier and
more exposed than the first one. Moreover, the ground flora in
this type of forest is frequently destroyed by fire, especially
during January-April. Fifty two species of pteridophytes were
collected; including 39 terrestrial species and 13 epiphytic
species. They are members of the Polypodiaceae (11 species),
Thelypteridaceae (7 species), Parkeriaceae (5 species),
Dryopteridaceae (4 species) and Selaginellaceae (4 species),
etc. (Fig. 3).
Hill Evergreen Forest is confined to upper elevations
of 800 m upwards. The soil is either red granitic brown-black Figure 3. A summary of ferns and fern
allies collected in each forest.
calcareous or yellow brown sandy loam. The relative air
humidity is rather high, especially over the rainy season. This
type of forest is an ideal habitat for epiphytic species. In all, 80 species (Fig. 3) of pteridophytes were
found. They comprised 41 species of epiphytes and 39 species of terrestrials. Polypodiaceae (25
species), Dennstaedtiaceae (7 species), Selaginellaceae (6 species) and Davalliaceae (6 species) are
among the common families.
Widespread Species
Appendix 1 summarizes the pteridophytes of Khun Korn Waterfall Forest Park. The following
fifteen species are found throughout the study area; they were distributed over all altitudinal ranges and in all
kinds of forests. These widespread species included: Lygodium flexuosum (L.) Sw., Lygodium polystachyum Wall. ex T.
Moore, Lygodium salicifolium C. Presl (Schizaeaceae); Microlepia speluncae (L.) T. Moore, Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var.
wightianum (J. Agardh) R.M. Tryon (Dennstaedtiaceae); Cibotium barometz J. Sm. (Dicksoniaceae); Lindsaea ensifolia Sw. (Lindsaeaceae);
Adiantum philippense L. (Adiantaceae); Asplenium nidus L. (Aspleniaceae); Tectaria polymorpha (Wall. ex Hook.) Copel.(Dryopteridaceea); Amphineuron
terminans (J. Sm.) Holttum, Pronephrium lakhimpurense (Rosenst.) Holttum (Thelypteridaceae); Aglaomorpha coronans (Wall. ex Mett.) Copel., Drynaria
parishii (Bedd.) Bedd., and Pyrrosia stigmosa (Sw.) Ching (Polypodiaceae).
Rarely Found Species
There were some rarely found species in this study area (see Appendix 1) as they were found only
once. These species included: Botrychium lanuginosum Wall. ex Hook. and Grev. (Ophioglossaceae); Tectaria faurei Tagawa,
Polystichum attenuatum Tagawa and K. Iwats. (Dryopteridaceae); Nephrolepis delicatula (Decne.) Pic.-Serm., Nephrolepis falcata (Cav.) C.
Chr. (Oleandraceae); Asplenium macrophyllum Sw. (Aspleniaceae); Sphenomeris chinensis (L.) Maxon var. divaricata (H. Christ) K.U.
Kramer (Lindsaeaceae); Blechnum orientale L., Woodwardia japonica (L.f.) Sm. (Blechnaceae); Diplazium siamense
C. Chr. (Woodsiaceae); Drynaria rigidula (Sw.) Bedd. Phymatosorus cuspidatus (D. Don) Pic. Serm. (Polypodiaceae). Among these, Tectaria
faurei Tagawa is a species confined to northern Thailand and its present distribution suggests its membership
of Sino-Himalayan elements. Whereas the other species are dispersed throughout the country; they were
hardly observed in this study area.
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Endemic Species
Of the 154 species of Pteridophytes, 4 species endemic to Thailand were found in this study
area, i.e. Selaginella lindhardii Hieron, Anthophyum winittii Tagawa and K. Iwats, Christella siamensis Tagawa
and K. Iwats. and Lomagramma grossoserrata Holttum. Selaginella lindhardii Hieron is a small plant,
existing naturally in Tak, Bangkok and Ratchaburi. Its present distribution shows a relationship with
Indo-Burmese plant groups (Tagawa and Iwatsuki, 1979). Anthophyum winittii Tagawa & K. Iwats. was
known only from a type specimen which is now kept at the Herbarium and Library, Botanic Gardens, in
Singapore. While Lomagramma grossoserrata Holttum is known only from the type collection in Phrae
Province (Tagawa and Iwatsuki, 1988), this species thrives healthy along the streams or near to
waterfalls at altitudes of 650-800 m in Moist Mixed Deciduous Forest. So far, its present distribution is
restricted to northern Thailand and it should be a member of Sino-Himalayan elements. Whilst Christella
siamensis Tagawa & K. Iwats. was collected from Phu Miang in Phetchabun and Phu Luang in Loei (Tagawa and
Iwatsuki, 1988), the present distribution of this species reveals its membership of Sino-Himalayan
elements.
New Records
Included in this study were one species of fern and one species of fern ally which had
previously not been recorded in Thailand. The fern ally newly recorded for Thailand was Selaginella
ciliaris (Retz.) Spring. It is distributed in Mainland China, Taiwan, Philippines, India and Australia. At
Khun Korn Waterfall Forest Park, this species is abundant in slightly exposed areas on mountain slopes
at 670-800 m altitude. The other new record this time of a fern is Dicranopteris linearis (Burm.f.)
Underw. var. montana Holttum. This newly recorded variety is distributed in Tropical Africa, Asia and
Australia. At Khun Korn Waterfall Forest Park, this variety occurs on mountain ridges in rather dry
forests, at altitudes of about 950-1,300 m.
Expected Species
According to Flora of Thailand, Volume III, part 1-4 (Tagawa and Iwatsuki, 1979, 1985, 1988
and 1989), 155 species of ferns and fern allies were described from Chiang Rai Province. These
included 3 species of ferns, namely Bolbitis tonkinensis (C. Chr. ex Ching) K. Iwats.
(Lomariopsidaceae), Anthophyum winittii Tagawa & K. Iwats. (Vittariaceae) and Cyathea chinensis
Copel. (Cyatheaceae). These three species were only collected from Chiang Rai Province and it was our
intention to search for them. Unfortunately, they were not found during the collecting period though effort
was made to thoroughly seek them. However, it should be noted that Bolbitis tonkinensis (C. Chr. ex
Ching) K. Iwats. is one of the very rare species in Thailand since only one collection of this species was
made in Chiang Rai at altitudes of 550-950 m (Tagawa and Iwatsuki, 1988). Meanwhile, Anthophyum
winittii Tagawa & K. Iwats is also a rather rare endemic species, since it is known only from a type
specimen. A tree fern, Cyathea chinensis Copel. is also a rare species in this country. So far its
southernmost limit of distribution is in Chiang Rai Province (Tagawa and Iwatsuki, 1979).
Khun Korn Waterfall Forest Park is one of the mountainous areas where shifting cultivation is
still active. The Hill Evergreen Forest and Dry Mixed Deciduous Forest were strongly influenced by hill
tribes that conducted shifting agriculture in the past. For the present situation, it is fairly safe to say that
no part of the areas has recently been without human influence. In some areas, the hill tribes completely
removed the vegetation and replaced it with their cultivation, whereas in other areas some hills were
selectively cut of trees, burned, and pastured. The destruction of vegetation was much more permanent
in some places than in the others especially in the hill-tribe villages, as shown when it was permitted to
return naturally. Due to the deforestation in the study area, it can be assumed that some species of
pteridophytes were extirpated as well as some other wild vegetation were completely cleared, probably
long before this study had been done.
New Discovery of Pteridophytes Distribution in Thailand
Among 154 species and 11 infraspecific taxa collected during this study, 79 taxa had already
been recorded for Chiang Rai (Tagawa and Iwatsuki, 1979, 1985, 1988 and 1989), whereas 86 taxa were
not recorded in Chiang Rai previously. Some of them are distributed throughout the country, such as
Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats., Blechnum orientale L., and Tectaria angulata (Willd.) C. Chr.
However, there are 14 species which had never been found in northern Thailand, and they are
noteworthy for their existence in the northern floristic region. The first species is Asplenium
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macrophyllum Sw., found in the eastern, south-eastern and peninsular floristic regions. It is
known to be distributed in the Tropics of the old world and extends northwards to Tonkin and Taiwan
(Tagawa and Iwatsuki, 1985). Hence the new distribution of this species in Thailand is still in agreement
with its present geographical distribution.
Another species of Asplenium, Asplenium perakense Metthew & Christ was recorded only at
Khao Luang, Nakhon Si Thamarat Province. Its occurrence in Chiang Rai is rather different from its
knowing geographical distribution as noted in Flora of Thailand (Tagawa and Iwatsuki, 1985).
A polypodaceous species, Belvisia mucronata (Fée) Copel., was found in Chanthaburi, Nakhon
Si Thamarat (Khao Luang), and Yala (Betong). Its familiar distribution is from Sri Lanka to Polynesia,
stretching out northwards to Vietnam (Tagawa and Iwatsuki, 1989).
A filmy fern, Hymenophyllum acanthoides (van den Bosh) Copel., was recorded in Nakhon Si
Thamarat (Khao Luang), and Yala (Betong). Its present distribution is from Indonesia to New Guinea,
north to Taiwan. This new distribution of this filmy fern in Thailand is still in accordance with its noted
distribution (Tagawa and Iwatsuki, 1979).
An uncommon species of Khun Korn Waterfall Forest Park, Dicranopteris curranii Copel., was
previously found at Nakhon Nayok (Khao Yai), Ranong (Muang Laen), Trang (Khao Chong), and Yala
(Bannang Sta). Tagawa and Iwatsuki (1979) noted its present distribution in Malesia (type from Luzon).
Diplazium petri Tard. was formerly collected from Chanthaburi (Khao Soi dao, Pong Nam Ron)
and Nakhon Si Thamarat (Khao Luang). Its present distribution is in Indochina, Ryukyu and Taiwan.
Accordingly, occurrence of this species in Chiang Rai is in compliance with its noted geographical
distribution (Tagawa and Iwatsuki, 1988).
Diplazium simplicivinium Holttum was once recorded in Nakhon Rachasima (Sakaerat
experimental station), Kanchanaburi (Khao Ngi Yai), Uthai Thani (Ban Rai), Surat Thani (Klong Ton),
Nakhon Si Thamarat (Khao Luang), Phangnga (Khao Pok), Trang (Khao Chong), Satun, and Yala
(Muang Wing). Its present distribution is in Malaysia and probably in Borneo. This species seems to
have a wider distribution, extending northwards to the northernmost province of Thailand (Boonkerd,
1980; Tagawa and Iwatsuki, 1988).
An epiphytic fern, Lepisorus suboligolepidus Ching, was previously found only in Loei (Phu
Kradueng). Its present distribution is in SW China and Taiwan. So its incidence in Chiang Rai is in
accordance with the published geographical distribution (Tagawa and Iwatsuki, 1989).
Pronephrium glandulosum (Blume) Holttum was lately recorded only in Yala (Bannang Sata). Tagawa and
Iwatsuki (1988) noted its distribution in W. Malesia. Accordingly, Chiang Rai will be the northernmost
limit of this species.
Pteris tripartita Sw. was formerly collected from Nakhon Ratchasima (Kathok), Trat (Ko
Chang), Phangnga (Thap Put), and Yala (Betong, Kue Long Falls). This species is widely distributed in
the tropics, and extends southeast to Australia and Polynesia (Tagawa and Iwatsuki, 1985). The
presence of this species in Chiang Rai indicates a further extension northwards of its distribution which
had never previously been recorded.
Pyrrosia varia (Kaulf.) Farw. was lately collected from Nakhon Ratchasima (Pak Thong Chai),
Chanthaburi (Takhamao Falls), Kanchanaburi (Wangka), Nakhon Si Thamarat (Khao Luang), Phangnga
(Takua Pa), Trang (Khao Chong), Satun (Thung Wa), and Pattani (Bacho). Its present distribution is
throughout Malesia and it has been recorded from Polynesia (Tagawa and Iwatsuki, 1989). Khun Korn
Waterfall Forest Park is likely to be the northernmost station of this species.
A fern ally species, Selaginella wallichii (Hook. & Grev.) Spring, was previously recorded from
Ranong (Nam Chuet), Surat Thani (Ban Kop Kaep), Nakhon Si Thamarat (Khiriwong, Khao Luang),
and Yala. Its published distribution is in South Myanmar, Indochina, Malaysia, Sumatra and Borneo
(Tagawa and Iwatsuki, 1979). So far, Khun Korn Waterfall Forest Park is the northernmost limit of this
species.
Another species of filmy fern, Trichomanes bimarginatum van den Bosch, was previously
recorded from Surat Thani (Khao Nong), Phangnga (Khao Bangto), Nakhon Si Thamarat (Khao Luang),
Trang (Khao Chong), and Yala (Khao Kalakhiri). It is widely distributed in SE Asia and in Samoa and
Queensland, Australia (Tagawa and Iwatsuki, 1979). So far Chiang Rai Province appears to be the
northernmost limit of this species.
Vittaria angustifolia Bl. was formerly recorded in Chanthaburi (Khao Soi Dao, Khao Sabap),
Nakhon Si Thamarat (Khao Luang), Trang (Khao Chong), Krabi (Phanom Bencha), and Yala (Khao
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Kalakhiri, Bla Hat). Its present distribution is throughout Malesia, and extends eastwards to
New Caledonia (Tagawa and Iwatsuki, 1985). The result from this study indicates its northernmost limit
in Chiang Rai Province.
Among the 14 species mentioned above, their previous absence from northern Thailand may be
due partly to inadequate taxonomic studies in northern Thailand in the past. Moreover, some species
may have been wiped out from the mountainous areas of the north due to slash-and-burn agriculture,
which destroyed the forests, as well as the habitats of these plant groups.
Comparison of the Pteridophytes found in Chiang Mai and Chiang Rai
In the past, taxonomic study of plants in the north was usually restricted to some protected areas
in Chiang Mai, so the species number of ferns and fern allies in Khun Korn Waterfall Forest Park was
compared with Doi Chiang Dao, Doi Inthanon, and Doi Suthep- Pui in Chiang Mai and Doi Luang in
Chiang Rai.
Doi Chiang Dao
Doi Chiang Dao is situated between latitudes 19º 21-´19º 27´ N. and longitudes 98º 50´-98º 58´
E, and is about 65 km north from central Chiang Mai. It is an eastern outpost of the Upper Tenasserim
Range, situated on an almost flat, alluvial plain of about 350 m elevation in the broad valley of the Ping
River, covering an area of about 60 km2. In outline, it has steep slopes on all sides, topped by conical
peaks. In base plan, it has a horse-shoe shaped valley with very steep slopes and with three peaks
arranged side by side. The highest peak is about 2,200 m above sea level. The climate is similar to that
of Chiang Mai. The rainy season occurs from May to September, while the highest rainfall is in
September. The annual rainfall is about 1,300 mm. The cold and dry season occurs through October to
February, and the hot dry season is from March to April (Nanakorn, 1998; Smitinand, 1966).
Ninety eight species in 46 genera from 18 families of ferns and fern allies have been recorded
(Nanakorn, 1998). It was found that 87 of these 98 species are also recorded from this study. These
species comprised 80 species of fern and 7 species of fern ally.
Doi Inthanon
Doi Inthanon is a granitic massif rising to 2,565 m above sea level. It is part of the Thanon
Thongchai Range, a southern extension of the Shan Hills of Myanmar. The mountain and surrounding
area is about 272 km2. Sandy loam is the predominant soil on the mountain. Doi Inthanon experiences a
strongly monsoonal climate. The annual rainfall is about 2,000 mm, most of which is between MayOctober. The coldest months are December and January when ground frost may cover the exposed
ridges near the summit and where a low of –8 ºC has been recorded (Graham, 1991).
A total of 171 species in 67 genera from 24 families of ferns and fern allies has been found
(Koyama et al., 1986). Of these, 72 species of ferns and fern allies were in common with the species found
in Khun Korn Waterfall Forest Park. They include 62 species of ferns and 10 species of fern allies.
Doi Suthep-Pui
Doi Suthep (elevation 1,601 m above sea level) and Doi Pui (1,685 m above sea level) are part
of a geologically ancient ridge forming the western boundary of the Ping River Valley and covering an
area of 261 km2. The bedrock of the park is almost entirely granitic. The park comprises deciduous and
evergreen forest. Annual rainfall of about 2,000 mm is recorded each year, mostly from May to October.
The dry season comes between November and March. The average annual temperature, recorded near
Phu Phing Palace, is 20 ºC, with maximum and minimum average temperatures of 24 ºC and 17 ºC,
respectively (Graham, 1991).
One hundred and sixty nine species in 59 genera and 23 families of pteridophytes have been
recorded (Tagawa and Iwatsuki 1979, 1985, 1988 and 1989). Of these, 84 species of ferns and fern
allies, also occur in Khun Korn Waterfall Forest Park. They comprise 76 species of ferns and 8 species
of fern allies.
Doi Luang
Doi Luang National Park is situated between latitudes 19º 02´-19º 43´ N, and longitudes 99º
29´-99º 51´ E, and is about 60 km south from central Chiang Rai. This park covers an area of 1,170 km2.
The elevation ranges from 400 m to 1,710 m at the summit of Doi Luang, but 86% of the park lies
below 1000 m. The climate is seasonal with a mean annual rainfall of 1270 mm at Phan District.

รายงานการวิจยั ในโครงการ BRT 2544

48

BRT Research Reports 2001

Vegetation includes Mesic evergreen (4.6%), Evergreen/bamboo (9.3%), Deciduous/bamboo
(10.1%), Deciduous+evergreen (25.0%), Dry Dipterocarp (12.8%), Hill evergreen (5.5%) and Xeric
evergreen (3%) forests. Degraded areas, open areas and unclassified vegetation are also included and
covere about 29.7% of the whole park area (Anusarnsunthorn, et al., 1999).
Eighty seven species in 48 genera from 21 families of pteridophytes have been found
(Anusarnsunthorn et al., 1999). Of these, 47 species of ferns and fern allies are also found in Khun Korn
Waterfall Forest Park. They comprise 44 species of ferns and 3 species of fern allies.
Of the three protected areas in Chiang Mai, Doi Chiang Dao tends to share the same
pteridophyte flora as Khun Korn Waterfall Forest Park as evidenced from the common species found in
these areas. About 89 percent of pteridophytes occuring at Doi Chiang Dao also flourish at Khun Korn
Waterfall Forest Park. Geographically, these two sites are located in different mountain ranges, but
about 95 km apart. In terms of geological features, they differ, though calcareous soil can be found in
some parts of the park. Khun Korn Waterfall Forest Park houses a higher species diversity than Chiang
Dao despite its smaller area. This discrepancy in species number may due to the difference of habitats. It
can be postulated that Chiang Dao, as a limestone mountain, has a more severe environment for
pteridophyte life than Khun Korn Waterfall Forest Park.
Khun Korn Waterfall Forest Park and Doi Luang National Park are only the two protected areas
in Chiang Rai Province in which botanical inventories have been conducted. These two sites are about
60 km apart. Appendix 2 shows 47 pteridophyte species in common between these two sites. The lowest
species number of pteridophytes of Doi Luang National Park (Table 2) may be due in part to the lowest
annual rainfall of the five sites and to the vast degraded areas of the park.
Pteridophytes Diversity
To evaluate diversity of pteridophtes found in the park, a number of species and genera of
vascular plants in some nearby protected areas was compiled. Table 2 shows comparisons, using
species/genus ratios of five protected areas in Chiang Mai and Chiang Rai. It can be seen that the
species/genus ratio for Khun Korn Waterfall Forest Park is 2.33, whilst the highest and lowest values
were observed in Doi Suthep-Pui and Doi Luang, respectively. The approximate values of species
/genus ratios for these five sites despite their difference in total areas, may indicate that Khun Korn
Waterfall Forest Park is one of the protected areas that is rich in pteridophytes diversity.
Table 2. Summary of pteridophytes diversity in five protected areas.
Family Genus
Species/
Protected area
Geological
Altitudes
Total area
Species
genus ratio
feature
(m)
(km2)
Doi Chiang Dao1
Limestone
300-2,225
60
18 46 98
2.13
Doi Inthanon2
Granite
300-2,565
272
24 67 171
2.55
Doi Suthep-Pui3
Granite
350-1,685
261
23 59 169
2.86
Doi Luang4
Granite,
400-1,710
1170
21 48 87
1.81
Limestone
Khun Korn
Granite,
625-1,635
18
24 66 154
2.33
Waterfall
Limestone
Forest Park
Note: 1 Nanakorn (1998) 2 Koyama et al. (1986) 3 Tagawa and Iwatsuki (1979, 1985, 1988 and 1989) 4 Anusarnsunthorn et al. (1999)

Miscellaneous Uses
In this study some species of ferns were recorded by a Thai herbalist as medicinal plants, for
example ‘wan kip raet’, Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. Rhizomes of this fern are valued for their
fever reducing properties. ‘Wan kai noi’, Cibotium barometz (L.) J. Sm., is another medicinal plant; the
golden hairs at the apex were used as a styptic for dressing wounds (see Boonkerd, 1996).
The young fronds of ‘kut kin’, Diplazium esculentum (Retz) Sw are locally consumed as a
vegetable. The adventitious root from the trunk of ‘maha sadam’, Cyathea gigantea (Wall.ex Hook.)
Holttum, was used as orchid media (see Boonkerd, 1996; Tagawa and Iwatsuki; 1979, 1988).
Last but not least, the stipes of Lygodium flexuosum (L.) Sw., L. polystachyum Wall. ex Moore
and L. salicifolium Presl are used commercially for weaving handicrafts such as handbags, jewelry
boxes, bangles, fans etc. (see Boonkerd, 1996).
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Conclusions
Khun Korn Waterfall Forest Park is one of the protected areas in northern Thailand that is rich in
vascular plant diversity.
Continuous site-specific survey and collection of plants resulted in finding more new species or
varieties.
New information on the geographical distribution of plants can be recorded.
Attempts should be made to encourage taxonomic studies of both vascular and non-vascular plants
in certain specific areas.
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Appendix 1. The Pteridophytes of Khunkorn Waterfall Forest Park. Abbreviations are as follows:
Habit: T= terrestrial herb; E= epiphytic herb; L= lithophytic herb; R= rheophytic herb.
Habitat: 1= Moist Upper Mixed Deciduous Forest; 2= Dry Upper Mixed Deciduous Forest; 3= Hill Evergreen Forest.
Abundance: R= rarely found; UC= uncommon; C= common; A= abundant.
Family/Species
Lycopodiaceae
Huperzia hamiltonii (Spreng.) Trevis.
Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm.
Selaginellaceae
Selaginella amblyphylla Alston
Selaginella ciliaris (Retz.) Spring
Selaginella delicatula (Desv. ex Poir.) Alston
Selaginella helferi Warb.
Selaginella inaequalifolia (Hook. & Grev.) Spring
Selaginella involvens (Sw.) Spring
Selaginella kurzii Baker
Selaginella lindhardii Hieron.
Selaginella minutifolia Spring
Selaginella monospora Spring
Selaginella pennata (D.Don) Spring
Selaginella tenuifolia Spring
Selaginella wallichii (Hook. & Grev.) Spring
Equisetaceae
Equisetum debile Roxb. ex Vauch.
Marattiaceae
Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm.
Ophioglossaceae
Botrychium lanuginosum Wall. ex Hook. & Grev.
Ophioglossum petiolatum Hook.
Hymenophyllaceae
Hymenophyllum acanthoides (Bosch) Roscenst.
Hymenophyllum exsertum Wall. ex Hook.
Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw.
Trichomanes bimarginatum Bosch
Gleicheniaceae
Dicranopteris curranii Copel.
Dicranopteris linearis (Burm.f.) Underw. var. linearis
Dicranopteris linearis (Burm.f.) Underw. var. montana Holttum
Schizaeaceae
Lygodium flexuosum (L.) Sw.
Lygodium polystachyum Wall. ex T. Moore
Lygodium salicifolium C. Presl
Dennstaedtiaceae
Hypolepis punctata (Thunb.) Mett. ex Kuhn
Microlepia calvescens (Wall. ex Hook.) C. Presl
Microlepia speluncae (L.) T. Moore
Microlepia strigosa (Thunb.) C. Presl
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var. latiusculum (Desv.) Underw. ex A. Heller
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var. wightianum (J. Agardh) R.M. Tryon
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var. yarrabense Domin
Dicksoniaceae
Cibotium barometz J. Sm.
Lindsaeaceae
Lindsaea ensifolia Sw.
Sphenomeris chinensis (L.) Maxon var. divaricata (H. Christ) K.U. Kramer
Cyatheaceae
Cyathea gigantea (Wall. ex Hook.) Holttum
Adiantaceae
Adiantum caudatum L.
Adiantum philippense L.
Cheilanthes belangeri (Bory in Belang.) C. Chr.
Cheilanthes tenuifolia (Burm.f.) Sw.
Pityrogramma calomelanos (L.) Link
Pteridaceae
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Habit

Habitat & Abundance

E
T

3, UC
2, C

T
T
T
T
T
E
T
T
T
T
T
T
T

1, UC
1, UC
3, C
2, 3, UC
1, UC
3, UC
2, 3, UC
1, 3, UC
1, 2. UC
1, UC
2, 3, UC
1, UC
1, UC

T

1, UC

T

1, C

T
T

3, R
1, C

L
E
E
L

1, UC
3, UC
3, C
1, UC

T
T
T

2, UC
2, 3, C
2, UC

T
T
T

1, 2, 3, C
1, 2, 3, C
1, 2, 3, C

T
T
T
T
T
T
T

3, UC
3, C
1, 2, 3, C
3, C
3, A
1, 2, 3, C
2, 3, C

T

1, 2, 3, C

T
T

1, 2, 3, C
2, R

T

1, UC

T
T
T
T
T

2, UC
1, 2, 3, A
2, C
2, C
2, C
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T
T
T

3, UC
1, UC
1, 2, C

Family/Species
Pteris linearis Poiret
Pteris longipes D. Don
Pteris tripartita Sw.
Pteris venusta Kunze
Pteris wallichiana J. Agardh
Pteris vittata L.
Vittariaceae

Habit
T
T
T
T
T
T

Habitat & Abundance
3, UC
1, UC
3, UC
2, 3, C
1, UC
1, 2, C

Antrophyum callifolium Blume
Vittaria angustifolia Blume
Vittaria sikkimensis Kuhn
Aspleniaceae
Asplenium macrophyllum Sw.
Asplenium nidus L.
Asplenium obscurum Blume
Asplenium perakense B. Mathew & H. Christ
Asplenium unilaterale Lamk.
Asplenium yoshinagae Makino
Blechnaceae
Blechnum orientale L.
Brainea insignis (Hook.) J. Sm.
Woodwardia japonica (L.f.) Sm.
Lomariopsidaceae
Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. subsp. vivipara (Hamilt. ex Hook.) Hennipman
Bolbitis heteroclita (C. Presl) Ching
Bolbitis sinensis (Baker) K. Iwats. var. costulata (Hook.) Tagawa & K. Iwats.
Bolbitis virens (Wall. ex Hook. & Grev.) Schott var. virens
Elaphoglossum stelligerum (Wall. ex Baker in Hook. & Baker) T. Moore ex Alston & Bonner
Elaphoglossum yoshinagae (Yatabe) Makino
Lomagramma grossoserrata Holttum
Woodsiaceae
Athyrium dissitifolium (Baker) C. Chr.
Diplazium esculentum (Retz.) Sw.
Diplazium leptophyllum Baker ex H. Christ
Diplazium muricatum (Mett.) Alderw.
Diplazium petri Tardieu
Diplazium polypodioides Blume
Diplazium siamense C. Chr.
Diplazium simplicivenium Holttum
Kuniwatsukia cuspidata (Bedd.) Pichi-Serm.
Dryopteridaceae
Arachniodes henryi (H. Christ) Ching
Dryopteris cochleata (D. Don.) C. Chr.
Pteridrys cnemidaria (H. Christ) C. Chr. & Ching
Polystichum attenuatum Tagawa & K. Iwats.
Tectaria angulata (Willd.) C. Chr.
Tectaria devexa (Kunze ex Mett.) Copel.
Tectaria fauriei Tagawa
Tectaria fuscipes (Wall. ex Bedd.) C. Chr.
Tectaria impressa (Wall. ex Hook.) C. Chr.
Tectaria polymorpha (Wall. ex Hook.) Copel.
Thelypteridaceae

E
E
E

1, 2, UC
3, C
3, C

L
E
L
T
L
T

1, R
1, 2, 3, C
1, UC
3, UC
1, UC
3, C

T
T
T

2, R
2, 3, C
3, R

L
T
T
T
E
E
T, L

1, C
1, C
1, C
1, A
3, C
3, UC
1, C

T
T
T
T
T
T
T
T
T

3, UC
1, C
1, UC
1, UC
1, UC
1, UC
1, R
3, UC
3, UC

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

2, 3, UC
2, 3, C
1, A
3, R
1, C
1, UC
1, R
1, UC
1, 2, UC
1, 2, 3, C

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

1, 2, 3, C
1, UC
1, UC
1, C
1, UC
2, UC
3, UC
1, 2, UC
2, 3, UC
1, UC

Pteris aspericaulis Wall. ex. J. Agardh
Pteris asperula J. Sm.
Pteris biaurita L.

Appendix 1. (cont.)

Amphineuron terminans (J. Sm.) Holttum
Christella arida (D. Don) Holttum
Christella crinipes (Hook.) Holttum
Christella dentata (Forssk.) Holttum
Christella papilio (C. Hope) Holttum
Christella parasitica (L.) H. Lev.
Christella siamensis Tagawa & K. Iwats.
Christella subelata (Baker) Holttum
Cyclosorus hirtisorus (C. Chr.) Ching
Macrothelypteris ornata (J. Sm.) Ching

รายงานการวิจยั ในโครงการ BRT 2544

52

BRT Research Reports 2001

Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching
Pronephrium asperum (C. Presl) Holttum
Pronephrium glandulosum (Blume) Holttum
Pneumatopteris truncata (Poir.) Holttum

T
T
T
T

1, UC
1, 2, UC
1, UC
1, C

Habit
T
T

Habitat & Abundance
1, 2, 3, C
1, 2, A

E
E
E
E
E
E

3, C
3, C
3, C
3, C
2, 3, C
3, UC

E
L
T

3, R
1, R
2, 3, A

E
E
E
E
T
E
E
E, L
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
T
E
E
E
R
E
T
E
T
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
L

1, 2, 3, UC
3, UC
1, 3, UC
1, 2, UC
1, UC
3, UC
3, C
1, UC
1, 2, 3, A
3, C
3, R
3, UC
3, UC
1, UC
3, UC
3, UC
3, C
3, UC
3, UC
3, UC
1, C
3, UC
3, UC
3, UC
1, U
1, 2, C
1, UC
1, UC
1, R
1, 2, UC
2, 3, C
2, C
3, C
2, 3, C
3, UC
2, C
2, C
1, 2, 3, C
3, UC
1, UC

Appendix 1. (cont.)
Family/Species
Pronephrium lakhimpurense (Rosenst.) Holttum
Pronephrium nudatum (Roxb.) Holttum
Davalliaceae
Araiostegia pseudocystopteris (Kunze) Copel.
Araiostegia pulchra (D. Don) Copel.
Davallia trichomanoides Blume var. lorrainii (Hance) Holttum
Davallia trichomanoides Blume var. trichomanoides
Humata repens (L. f.) J. Small ex Diels
Leucostegia immersa C. Presl
Oleandraceae
Nephrolepis delicatula (Decne.) Pic.-Serm.
Nephrolepis falcata (Cav.) C. Chr.
Oleandra undulata (Willd.) Ching
Polypodiaceae
Aglaomorpha coronans (Wall. ex Mett.) Copel.
Arthromeris amplexifolia (H. Christ) Ching
Belvisia mucronata (Fée) Copel.
Belvisia henryi (Hieron. ex C. Chr.) Raymond
Colysis pothifolia (Buch.-Ham. ex D. Don) C. Presl
Crypsinus cruciformis (Ching) Tagawa
Crypsinus oxylobus (Wall. ex. Kunze) Sledge
Drynaria bonii H. Christ
Drynaria parishii (Bedd.) Bedd.
Drynaria propingua (Wall. ex Mett.) J. Sm. ex Bedd.
Drynaria rigidula (Sw.) Bedd.
Goniophlebium amoenum (Wall. ex Mett.) J. Sm. ex Bedd.
Goniophlebium argutum J. Sm. ex Hook.
Lemmaphyllum carnosum (Hook.) C. Presl
Lepisorus contortus (H. Christ) Ching
Lepisorus heterolepis (Rosenst.) Ching
Lepisorus nudus (Hook.) Ching
Lepisorus scolopendrium (Buch.-Ham. ex D. Don) Mehra & Bir
Lepisorus subconfluens Ching
Lepisorus suboligolepidus Ching
Leptochilus decurrens Blume
Loxogramme chinensis Ching
Loxogramme involuta (D. Don) C. Presl
Microsorum membranaceum (D. Don) Ching
Microsorum pteropus (Blume) Copel
Microsorum punctatum (L.) Copel.
Microsorum rubidum (Kunze) Copel.
Microsorum zippelii (Blume) Ching
Phymatosorus cuspidatus (D. Don) Pic. Serm.
Platycerium holttumii Jonch. & Hennipman
Platycerium wallichii Hook.
Pyrrosia adnescens (Sw.) Ching
Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell. var. heteractis Hovenkamp
Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell. var. lingua
Pyrrosia mannii (Giesenh.) Ching
Pyrrosia mollis (Kunze) Ching
Pyrrosia nuda (Giesenh.) Ching
Pyrrosia stigmosa (Sw.) Ching
Pyrrosia tokinensis (Giesenh.) Ching
Pyrrosia varia (Kaulf.) Farw.
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Appendix 2. Pteridophytes in common between Khunkorn Waterfall Forest Park and Doi Luang National Park, Chiang Rai.
Family/Species
Selaginellaceae
Selaginella helferi Warb.
Selaginella minutifolia Spring
Equisetaceae
Equisetum debile Roxb. ex Vauch.
Schizaeaceae
Lygodium flexuosum (L.) Sw.
Lygodium polystachyum Wall. ex T. Moore
Dennstaedtiaceae
Microlepia speluncae (L.) T. Moore
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var. wightianum (J. Agardh) R.M. Tryon
Dicksoniaceae
Cibotium barometz J. Sm.
Lindsaeaceae
Lindsaea ensifolia Sw.
Adiantaceae
Adiantum philippense L.
Cheilanthes tenuifolia (Burm.f.) Sw.
Pteridaceae
Pteris biaurita L.
Pteris venusta Kunze
Pteris vittata L.
Aspleniaceae
Asplenium obscurum Blume
Asplenium yoshinagae Makino
Blechnaceae
Brainea insignis (Hook.) J. Sm.
Woodwardia japonica (L.f.) Sm.
Lomariopsidaceae
Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. subsp. vivipara (Hamilt. ex Hook.) Hennipman
Bolbitis virens (Wall. ex Hook. & Grev.) Schott var. virens
Woodsiaceae
Diplazium esculentum (Retz.) Sw.
Kuniwatsukia cuspidata (Bedd.) Pichi-Serm.
Dryopteridaceae
Arachniodes henryi (H. Christ) Ching
Dryopteris cochleata (D. Don.) C. Chr.
Pteridrys cnemidaria (H. Christ) C. Chr. & Ching
Tectaria impressa (Wall. ex Hook.) C. Chr.
Thelypteridaceae
Amphineuron terminans (J. Sm.) Holttum
Christella crinipes (Hook.) Holttum
Christella parasitica (L.) H. Lev.
Christella siamensis Tagawa & K. Iwats.
Christella subelata (Baker) Holttum
Pronephrium nudatum (Roxb.) Holttum
Davalliaceae
Humata repens (L. f.) J. Small ex Diels
Oleandraceae
Oleandra undulata (Willd.) Ching

Habit
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
L
T
T
T
L
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
E
T

Polypodiaceae
Aglaomorpha coronans (Wall. ex Mett.) Copel.
Crypsinus oxylobus (Wall. ex. Kunze) Sledge
Drynaria bonii H. Christ
Drynaria propingua (Wall. ex Mett.) J. Sm. ex Bedd.
Drynaria rigidula (Sw.) Bedd.
Goniophlebium amoenum (Wall. ex Mett.) J. Sm. ex Bedd.
Lepisorus nudus (Hook.) Ching
Microsorum pteropus (Blume) Copel
Microsorum punctatum (L.) Copel.
Platycerium wallichii Hook.
Pyrrosia adnescens (Sw.) Ching
Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell. var. lingua
Pyrrosia stigmosa (Sw.) Ching

E
E
E, L
E
E
E
E
R
E
E
E
E
E

Abbreviations are as follows: Habit: T= terrestrial herb, E= epiphytic herb, L= lithophytic herb and R= rheophytic herb
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Research Reports

การศึกษาอนุกรมวิ ธานของพรรณไม้บางวงศ์ในประเทศไทย
ประนอม จันทรโณทัย, จรัล ลีรติ วงศ์, ประภาพร ทับทิ มทอง, ภาสกร บุญชาลี, มณฑล นอแสงศรี, วิ ไลวรรณ มนูศิลป์ ,
สุทธิ รา ขุมกระโทก, สุรพล แสนสุข และอมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง ขอนแก่น 40002
Abstract: Taxonomic Studies on some Plant Families in Thailand
Taxonomic studies on Polyalthia, Clerodendrum, Vitex, Phyllanthus and Trigonostemon in Thailand,
on Eriocaulon and Polygonum in the northeast and on Commelinaceae, Poaceae and Zingiberaceae in
Phu Phan National Park were conducted between 1996 and 2000. Specimens were collected and
studied. We recognize 28 species in Polyalthia, 35 in Clerodendrum, 16 in Vitex, 34 in Phyllanthus, 13
in Trigonostemon, six genera and 21 species in Commelinaceae, 57 genera and 89 species in Poaceae
and 9 genera and 45 species in Zingiberaceae. Keys, descriptions and ecological information are
provided for all taxa. Three species are new to science: Boesenbergia baimaii S. Saensouk and Larsen,
Eriocaulon pseudoescape A. Prajaksood and Chantar. and Phyllanthus chayamaritae Chantar. Nineteen
species new to Thailand have been found and another 23 species are expected to be new species. Pollen,
anatomy, chromosome and numerical taxonomy were studied in some plant groups. The data provide
both good and not good evidence for classification in each group.
Key words: Polyalthia, Clerodendrum, Vitex

บทนํา
ประเทศไทยศึกษาความหลากหลายของพืชและตีพมิ พ์เป็ นหนังสือพรรณพฤกษชาติเล่มแรกในปี พ.ศ.2513
ในขณะทีป. ระเทศอื.นๆ ในภูมภิ าคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตพี มิ พ์กนั มานานแล้ว การทําหนังสือพรรณ
พฤกษชาติเป็ นงานค้นคว้าทีใ. ช้เวลานาน ต้องมีตวั อย่างพรรณไม้แห้งสําหรับศึกษาอ้างอิงซึ.งได้จากการสํารวจและเก็บ
ตัวอย่างพรรณพฤกษชาติทวประเทศเป็
ั.
นเวลานานติดต่อกันนับครัง8 ไม่ถว้ น เพื.อให้ได้จํานวนตัวอย่างทัวทุ
. กพืน8 ทีเ. ป็ น
ตัวแทนชนิดพืชทีต. อ้ งการศึกษา (ธวัชชัย, 2532) พรรณพืชทีม. ที ่อลําเลียงของไทยทีส. าํ รวจพบเป็ นพืชมีเมล็ดประมาณ
245 วงศ์ 1,763 สกุล 9,002 ชนิด คาดว่าเมื.อมีการสํารวจและศึกษาทบทวนพรรณไม้เพิม. เติม จะมีจํานวนเพิม. ขึน8 ไม่ต.ํา
กว่า 10,000 ชนิด (จําลอง, 2532) พืชสกุลพนมสวรรค์ (Clerodendrum L.) พืชสกุลยางโอน (Polyalthia Blume) และพืช
สกุลเอือ8 งเพ็ดม้า (Polygonum L.) พบว่าไม่มรี ายงานการศึกษาอย่างละเอียดมาก่อน กล่าวคือ ไม่มกี ารบรรยายลักษณะ
พืชตามหลักอนุกรมวิธานและการสร้างรูปวิธานซึง. เป็ นสิง. สําคัญอย่างหนึ.งในการตรวจระบุช.อื พืช มีการสํารวจและรายงาน
ชื.อพืชเฉพาะพืน8 ทีเ. ท่านัน8 การศึกษาพืชวงศ์กระดุมเงิน (Eriocaulaceae) ในประเทศไทย โดย Satake (1974) พบว่า
จํานวนชนิดทีร. ายงานไว้น้อยกว่าความเป็ นจริงและน้อยกว่ารายชื.อพืชทีเ. คยมีรายงานมาก่อนมาก สําหรับพืชสกุลตีนนก
(Vitex L.) แม้ว่า Fletcher (1938) จะสร้างรูปวิธานไว้ แต่เป็ นข้อมูลทีเ. ก่ามากกว่า 70 ปี นอกจากนี8พชื สกุลมะขามป้อม
(Phyllanthus) และพืชสกุลโลดทะนง (Trigonostemon) ซึง. เป็นพืชในวงศ์เปล้า (Euphorbiaceae) ซึง. มีรายงาน โดย Airy
Shaw (1971) แต่พบว่าเป็ นข้อมูลเมื.อ 30 ปี ที.แล้ว จึงควรทําการศึกษาพรรณไม้ดงั กล่าวอย่างละเอียด โดยศึกษา
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ เรณูวทิ ยา โครโมโซม และ numerical taxonomy
พืช สกุ ล พนมสวรรค์ เดิม จัดอยู่ใ นวงศ์ ไ ม้ส ัก (Verbenaceae) แต่ ป จั จุ บ ันจัด เป็ นพืช ในวงศ์ก ะเพรา
(Lamiaceae) (Cantino et al., 1992) Craib (1912) บันทึกรายชื.อพืชสกุลนี8ไว้เพียง 8 ชนิด ในหนังสือการกระจาย
พรรณของพืชใบเลี8ยงคู่ในประเทศไทยในปี ค.ศ.1938 Fletcher รายงานจํานวน 20 ชนิด 2 พันธุ์ ในขณะที. Moldenke
(1949) รายงานเพียง 18 ชนิด 3 พันธุ์ จนกระทั .งในปี พ.ศ.2523 เต็ม สมิตนิ ันท์ ได้รายงานในหนังสือพรรณไม้แห่งประเทศ
ไทยไว้ 19 ชนิด 3 พันธุ์
ปี ค.ศ.1931 Craib พบพืชสกุลยางโอนในประเทศไทยจํานวน 14 ชนิด ในขณะที. Suvatti (1978) รายงานไว้
เพียง 7 ชนิด ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 เต็ม สมิตนิ นั ท์รายงานในหนังสือพรรณไม้แห่งประเทศไทยไว้ 15 ชนิด
55

ปี ค.ศ.1912 Craib รายงานพืชสกุลเอื8องเพ็ดม้าในประเทศไทยเป็ นครัง8 แรก จํานวน 8 ชนิด ต่อมาในปี
ค.ศ.1961 Larsen ได้รายงานไว้ 11 ชนิด แต่ Suvattii (1978) รายงานเพียง 8 ชนิด จนกระทัง. เต็ม (2523) ได้รวบรวม
รายชื.อและรายงานไว้ถงึ 16 ชนิด
การศึกษาพืชสกุลตีนนกในประเทศไทยมีรายงานในปี ค.ศ.1912 โดย Craib พบพืชสกุลนี8 5 ชนิด ต่อมาในปี
ค.ศ.1938 Fletcher ได้สร้างรูปวิธานจําแนกชนิดพืชสกุลนี8ไว้ 16 ชนิด 2 พันธุ์ Moldenke (1971) รายงานไว้ถงึ 15
ชนิด 8 พันธุ์ แต่ Suvatti (1978) และเต็ม (2523) รายงานพืชสกุลนี8ไว้เพียง 13 ชนิด
พืชวงศ์กระดุมเงินในประเทศไทยมีรายงานโดย Schmidt (1904) รายงานชื.อพืชสกุลนี8ในหนังสือพรรณ
พฤกษชาติเกาะช้าง (Flora of Koh Chang) จังหวัดตราดไว้ 1 ชนิด คือ E. quinquangulare ต่อมา Craib (1912) ได้
รายงานในหนังสือพรรณพฤกษชาติสยาม (Flora of Siam) 1 ชนิด คือ E. luzulaefolium จนกระทังในปี
.
ค.ศ.1954
Moldenke รายงานพืชชนิดใหม่ของโลกซึง. พบในประเทศไทย 1 ชนิด คือ E. siamense ในปี ค.ศ.1955 Koyama
รายงานถึง พืช ชนิ ด ใหม่ ข องโลกซึ.ง พบในประเทศไทย 3 ชนิด คือ E. lepidum, E. nakayense และ
E. xenopodion ปี ค.ศ.1969 Hansen รายงานพืชชนิดใหม่ของโลกซึง. พบในประเทศไทย 1 ชนิด คือ E. escape อีก 3
ปีต่อมา Moldenke (1971) จึงได้รวบรวมรายชื.อพืชสกุลนี8ทวโลกและระบุ
ั.
วา่ ประเทศไทยมีทงั 8 สิ8น 31 ชนิด 32 แทกซา
แต่ Satake (1974) ศึกษาพืชสกุลนี8ในประเทศไทยและรายงานไว้เพียง 8 ชนิด 10 แทกซา ซึง. เป็ นพืชชนิดใหม่ของ
โลกถึง 6 ชนิด 7 แทกซา ในขณะที. เต็ม (2523) ได้รวบรวมรายชื.อพืชสกุลนี8ในประเทศไทย จํานวน 8 ชนิด สอาด และ
คณะ (2525) ได้รายงานชื.อพืชสกุลนี8ในหนังสือชื.อพรรณไม้เมืองไทยเพียง 7 ชนิด
Airy Shaw (1971) รายงานพืชสกุลมะขามป้อมทีม. ใี นประเทศไทยไว้ 32 ชนิด และพืชสกุลโลดทะนง 14 ชนิด
ในเขตอุทยานแห่งชาติภพู าน ไม่มรี ายงานการศึกษาพืชวงศ์ผกั ปราบ และพืชวงศ์หญ้า อย่างไรก็ตาม Suvatti (1978)
ได้รายงานพืชวงศ์ผกั ปราบทีพ. บในประเทศไทยไว้ 7 สกุล 13 ชนิด ต่อมา เต็ม (2523) ได้รายงานไว้ถงึ 11 สกุล 20
ชนิด สําหรับพืชวงศ์หญ้า ซึง. เป็นพืชทีม. คี วามสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศนัน8 Bor (1962) ได้รวบรวมรายชื.อเป็ น
ครัง8 แรก จํานวน 18 เผ่า 85 สกุล 187 ชนิด ต่อมามีนักวิชาการหลายท่านศึกษาพืชวงศ์มากขึ8นโดยจํากัดการศึกษา
เฉพาะพืน8 ที. เฉพาะสกุล เพือ. ให้ได้ขอ้ มูลทีค. รอบคลุมมากทีส. ดุ (มณฑล, 2543) เช่นเดียวกับพืชวงศ์ขงิ ซึง. มีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ Smitinand (1961) ได้รวบรวมรายชื.อพืชวงศ์น8ีทพ.ี บในประเทศไทยเป็ นครัง8 แรก 7 สกุล 5
ชนิด ต่อมา Larsen ได้ศกึ ษาและรวบรวมรายชื.อตัง8 แต่ปี ค.ศ.1962-1999 พบพืชวงศ์น8ใี นประเทศไทย 4 เผ่า 27 สกุล
ประมาณ 250 ชนิด (สุรพล, 2543) ถึงแม้ว่า พงศธร (2533) ได้รายงานอนุ กรมวิธานของพืชวงศ์น8ีในอุทยานแห่งชาติ
ภูพานไว้ 7 สกุล 16 ชนิด แต่เป็ นรายงานการศึกษาเฉพาะเขตตําบลห้วยยาง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนครเท่านัน8 ดังนัน8
จึงมีการศึกษาวิจยั เพิม. เติม โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี8
1. ศึกษาสัณฐานวิทยา และอนุกรมวิธานของพืช โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 3 กลุ่ม ตามพืน8 ที. ได้แก่
1.1 ศึกษาทบทวนพรรณไม้ในระดับประเทศ กลุ่มพืชที.ศกึ ษา ได้แก่ พืชสกุลยางโอน สกุลพนมสวรรค์
สกุลตีนนก สกุลมะขามป้อม และสกุลโลดทะนง
1.2 ศึกษาพรรณไม้ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มพืชทีศ. กึ ษา ได้แก่ สกุลกระดุมเงินและเอือ8 งเพ็ดม้า
1.3 ศึกษาพรรณไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติภพู าน จังหวัดสกลนครและกาฬสินธุ์ กลุ่มทีศ. กึ ษา ได้แก่ พืช
วงศ์ผกั ปราบ วงศ์หญ้า และวงศ์ขงิ
2. ทราบจํานวนชนิดของพืชในพืน8 ทีท. ศ.ี กึ ษา
3. สร้างรูปวิธานจําแนกสกุล หรือชนิด
4. ศึกษาสัณฐานวิทยาของเรณูของพืช
5. ศึกษากายวิภาคศาสตร์ของพืชบางกลุ่ม
6. ศึกษาโครโมโซมของพืชบางกลุ่ม
7. ศึกษาทางด้าน numerical taxonomy ของพืชบางกลุ่ม
8. ได้ขอ้ มูลทางด้านนิเวศวิทยาของกลุ่มพืชทีศ. กึ ษา
9. เป็ นแนวทางในการศึกษาทบทวนพืชวงศ์เหล่านี8ในประเทศไทยต่อไป
รายงานการวิจยั ในโครงการ BRT 2544
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วิ ธีการ
สํารวจและเก็บ ตัว อย่ างพืช ในขอบเขตพื8น ที.ท.ีกําหนด ศึก ษาลัก ษณะทางสัณฐานวิท ยาของพืช ที.อ ยู่ใ น
พิพธิ ภัณฑ์พชื และทีเ. ก็บจากภาคสนาม โดยบรรยายพืชตามหลักการทางอนุกรมวิธาน วาดภาพลายเส้นของลักษณะ
พืช และองค์ประกอบดอก ผล และเมล็ด บันทึกภาพลักษณะวิสยั ช่อดอก ดอก และสภาพนิเวศวิทยา ศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารเพือ. ใช้ในการระบุพชื สร้างรูปวิธานสกุลและชนิด จัดทําแผนทีก. ารกระจายพรรณของพืชในประเทศไทย
เตรียมเรณูจากตัวอย่างพืชแห้ง และผ่านวิธแี อลกอฮอล์ วิธอี ลั คาไลด์ วิธอี ะซิโตไลซิส วิธไี ซลีน ขึน8 กับกลุ่ม
พืชทีศ. กึ ษา ผนึกเรณูลงบนสไลด์โดยใช้สารดีพเี อกซ์ (DPX) หรือซิลโิ คนออยล์ แล้วนํามาศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์
แบบใช้แสง และกล้องจุลทรรศน์อเิ ลคตรอนแบบส่องกราด บันทึกลักษณะรูปร่างและวัดความยาวและความกว้างของ
เรณู ผนัง ชัน8 นอก ลัก ษณะและจํา นวนช่ อ งเปิ ด ตัว อย่ างสไลด์เ ก็บไว้ที.พ ิพ ิธภัณ ฑ์พืช ภาควิช าชีว วิท ยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษากายวิภาคศาสตร์ของพืช จาก 2 กรรมวิธี คือ 1) กรรมวิธลี อกผิว เพือ. ศึกษาเนื8อเยื.อชัน8 ผิว โดยฆ่าและ
รักษาเซลด้วยสารละลาย FAA ร้อยละ 70 แยกชัน8 เซลด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ร้อยละ 10 ฟอกขาว
เนื8อเยือ. ด้วยสารละลายคลอรอกซ์รอ้ ยละ 5 และย้อมสีเนื8อเยื.อด้วยสีซาฟรานิน ร้อยละ 1 ในนํ8า ล้างสีพร้อมดึงนํ8าออก
ด้วยเอทิลแอลกอฮอล์และไซลีน ผนึกสไลด์ดว้ ยพีดเี อ็กซ์ และ 2) กรรมวิธพี าราฟิน เพือ. ศึกษาระบบเนื8อเยือ. ต่างๆ ตาม
ภาคตัดขวางของโครงสร้างของพืช โดยฆ่าและรักษาเซลด้วยสารละลาย FAA ร้อยละ 70 ย้อมด้วยสีฟาสต์กรีน และสี
ซาฟรานิน ล้างสีและดึงนํ8าออกด้วยเอทิลแอลกอฮอล์และไซลีน ผนึกสไลด์ดว้ ยพีดเี อ็กซ์ จากนัน8 วิเคราะห์และบันทึกผล
การศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงติดกล้องถ่ายภาพ
ศึกษาโครโมโซมของปลายรากพืชด้วยวิธี Feulgen squash (Darlington and La Cour, 1966) ย้อมด้วยสี
แอซิโตนออซีน ยาขอบกระจกปิดสไลด์ดว้ ยยาทาเล็บ นําไปตรวจวิเคราะห์โครโมโซมด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
นับจํานวนโครโมโซมและวาดรูปเซล โครโมโซม และถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงติดกล้องถ่ายภาพ
ศึกษาทางด้าน numerical taxonomy โดยวัดลักษณะทางสัณฐานวิทยา 30 ค่าต่อลักษณะ จากจํานวน 10
ประชากรของพืช ซึง. ศึกษาจากพืชทีเ. ก็บจากภาคสนามและตัวอย่างพืชจากพิพธิ ภัณฑ์ นําข้อมูลทีไ. ด้มาวิเคราะห์โดย
ใช้ชุดโปรแกรมวิเคราะห์สถิติ SPSS/PC+ for window
ผลการวิ จยั
จากการศึกษาอนุ กรมวิธานของพรรณไม้บางวงศ์ในประเทศ
ไทย ได้คน้ พบข้อมูลใหม่สาํ หรับการศึกษาพรรณพฤกษชาติของประเทศ
ดังนี8
1. ด้านสัณฐานวิ ทยาและอนุกรมวิ ธานของพืช ได้บรรยาย
ลักษณะสกุลและชนิดของพืชทุกชนิดทีศ. กึ ษาอย่างละเอียด และสร้างรูป
วิธ านจํ า แนกสกุ ล และชนิ ด นอกจากนี8 ไ ด้ศึก ษาและตรวจสอบชื. อ
วิทยาศาสตร์และชื.อพ้องของพืชทีศ. กึ ษา และดําเนินการให้ถูกต้องตาม ภาพที. 1. Eriocaulon pseudoescape. A)
หลักอนุกรมวิธาน ซึง. สรุปกลุ่มพืชทีศ. กึ ษาสําเร็จแล้ว ได้แก่
ลักษณะวิสยั x4 B) ใบประดับ x10 C) ใบประดับ
8
1.1 ศึกษาทบทวนพรรณไม้ในระดับประเทศ: พืชสกุล ดอก x10 D) เกสรเพศเมียและกลีบรวมชันใน
x10
E)
ดอกเพศผู
้
x10
F)
กลี
บ
รวมชั
นนอกของ
8
ยางโอน 28 ชนิด 3 พันธุ์ (ภาสกร, 2544) สกุลพนมสวรรค์ 35 ชนิด 1
ดอกเพศเมีย x10
พันธุ์ (จรัล, 2544) สกุลตีนนก 16 ชนิด (สุทธิรา, 2543) สกุลมะขามป้อม
34 ชนิด และสกุลโลดทะนง 13 ชนิด (Chantaranothai, in prep.)
1.2 ศึกษาพรรณไม้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: พืชสกุลกระดุมเงิน 34 ชนิด (อมรรัตน์, 2543; ภาพที.
1) และสกุลเอือ8 งเพ็ดม้า 20 ชนิด 1 พันธุ์ (ประภาพร, 2543)
1.3 ศึกษาพรรณไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน: พืชวงศ์ผกั ปราบ 6 สกุล 21 ชนิด (วิไลวรรณ, 2542)
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วงศ์หญ้า 57 สกุล 89 ชนิด 1 พันธุ์ (มณฑล, 2543) และวงศ์ขงิ 9 สกุล 45 ชนิด (สุรพล, 2543)
จุดเด่นของการวิจยั นอกจากจะได้รปู วิธานในการระบุพชื แล้ว ยังได้ขอ้ มูลทีน. ่าสนใจ ดังนี8
ก. ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก (ตารางที. 1)
ข. ค้นพบพืชชนิดใหม่ของประเทศ (ตารางที. 2)
ค. พบพืชทีค. าดว่าเป็นชนิดใหม่ของโลก ซึง. จําเป็ นต้องรอการตรวจสอบเพิม. เติม (ตารางที. 3)
ตารางที. 1. พืชชนิดใหม่ของโลก จํานวน 3 ชนิด
ชื.อพืช
ชื.อพฤกษศาสตร์
กระชายวิสุทธิ y
Boesenbergia baimaii S. Saensouk and K. Larsen
มณีนิล
Eriocaulon pseudoescape A. Prajaksood and Chantar.
ใต้ใบไทย
Phyllanthus chayamaritae Chantar.

ชื.อวงศ์
วงศ์ขงิ
วงศ์กระดุมเงิน
วงศ์เปล้า

ตารางที. 2. รายชือ. พืชชนิดใหม่ของประเทศไทย จํานวน 19 ชนิด
ชือ. พืช
ชือ. พฤกษศาสตร์
ชือ. วงศ์
นางแย้มสร้อยสวรรค์ Clerodendrum godefroyi Kuntze
วงศ์กะเพรา
นางแย้มใต้ขนม่วง
C. cf. hispidum
วงศ์กะเพรา
ปิ8 งแดงดง
C. japonicum (Thunb.) Sweet
วงศ์กะเพรา
นมสวรรค์ฮาลา
C. myrmecophilum Ridl.
วงศ์กะเพรา
นางแย้มดอยดอกเล็ก C. subscaposum Hemsl.
วงศ์กะเพรา
กระดุมเทาใบยาว
Eriocaulon bassacense Moldenke
วงศ์กระดุมเงิน
จุกนกยูงใบยาว
E. brownianum Mart.
วงศ์กระดุมเงิน
ตุม้ หูถ8าํ สอเหนือ
E. christopheri Fyson
วงศ์กระดุมเงิน
ตุม้ หูเทาก้านยาว
E. kathmanduense Satake
วงศ์กระดุมเงิน
ตาปูเล็ก
E. minimum Lam.
วงศ์กระดุมเงิน
กระดุมสามสี
E. nautiliforme Lecomte
วงศ์กระดุมเงิน
เอือ8 งนวล
Pericaria lapathifolia (L.) S.F. Gray var. lanigera (R.Br.) วงศ์เอือ8 งเพ็ดม้า
Chantar. and P. Tubtimthong
เอือ8 งขน
Polygonum dichotomum Blume
วงศ์เอือ8 งเพ็ดม้า
เอือ8 งไผ่
P. serrulatum Lagasc.
วงศ์เอือ8 งเพ็ดม้า
เอือ8 งชมพู
P. viviparum L.
วงศ์เอือ8 งเพ็ดม้า
มะยมเขมร
Phyllanthus ankorensis Beille
วงศ์เปล้า
จําปายะลา
Polyalthia lateritia J. Sinclair
วงศ์กระดังงา
สะบันงาป่า
P. obliqua Hook.f. and Thomson
วงศ์กระดังงา
ผ่าเสีย8 นพุ่ม
Vitex cochinchinensis Dop
วงศ์กะเพรา

ง. แก้ปญั หาเรือ. งชื.อพฤกษศาสตร์ให้ถกู ต้องตามหลักอนุกรมวิธานพืช ดังนี8
- ค้นพบชื.อพฤกษศาสตร์ของต้นหมากเล็กหมากน้อยทีถ. ูกต้อง คือ Vitex scabra Wall. and Schauer
(วงศ์กะเพรา) ซึง. เป็ นชื.อทีถ. ูกลืมไปตัง8 แต่ปี ค.ศ.1847 (Schauerr, 1847) และนักพฤกษศาสตร์ใช้ช.อื สับสนโดยจัดให้
หมากเล็กหมากน้อยมีช.อื ว่า V. quinata (Lour.) F.N. ตารางที. 3. พืชทีค. าดว่าเป็ นพืชชนิดใหม่ของโลก จํานวน 23 ชนิด
Williams ซึง. ไม่ถกู ต้อง
ชือ. สกุล
จํานวนชนิด
ชือ. วงศ์
- พบว่า Craib (1918) นักพฤกษศาสตร์
Clerodendrum
3
วงศ์กะเพรา
Chloris
1
วงศ์
หญ้า
ชาวสก็อต ตัง8 ชื.อต้นผ่าเสีย8 นว่า Vitex pierrei โดยไม่ได้
Eriocaulon
12
วงศ์กระดุมเงิน
ตรวจสอบว่า พืช ชนิด นี8 ม ีช.ือ พฤกษศาสตร์อ ยู่แ ล้ว ว่า
Polygonum
3
วงศ์เอือ8 งเพ็ดม้า
V. canescens Kurz จึง จัดให้ช.อื V. pierrei เป็ น
Polyalthia
4
วงศ์กระดังงา
ชื.อพ้อง
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- พบว่า Dop (1935) นักพฤกษศาสตร์ชาวฝรังเศส
. ได้ยุบให้ผา่ เสีย8 นพุม่ (Vitex cochnchinensis Dop) เป็ น
ชื.อพ้องของ V. pierrei ซึง. ความจริงแล้ว ผ่าเสีย8 นพุม่ เป็ นพืชอ◌ีกชนิดหนึ.ง มีลกั ษณะวิสยั เป็ นไม้พมุ่ และช่อดอกไม่แตก
แขนง ส่วนผ่าเสีย8 นนัน8 มีลกั ษณะเป็ นไม้ตน้ และช่อดอกแตกแขนง จึงได้ยกฐานะ ผ่าเสีย8 นพุม่ เป็ นระดับชนิดตามเดิม และ
เดิมนัน8 พบพืชชนิดนี8เฉพาะทางภาคใต้ของเวียดนาม ปจั จุบนั พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยด้วย
จ. ได้ต ัง8 ตัว อย่ า งต้น แบบ (type) แก่ พ ืช หลายชนิ ด เพื.อ ให้ส อดคล้อ งกับ กฎนานาชาติใ นการตัง8 ชื. อ
พฤกษศาสตร์ (International Code of Botanical Nomenclature, ICBN) โดยดําเนินการดังนี8
- ตัวอย่างเลือกเป็นตัวอย่างต้นแบบ (lectotype) ให้กบั ควนใต้ (Vitex longisepala King and Gamble)
โดยเลือกตัวอย่างหมายเลข Wray 1319 จากพิพธิ ภัณฑ์พชื สวนพฤกษศาสตร์ควิ ประเทศอังกฤษ ซึง. เป็ นตัวอย่างที.
เก็บจากรัฐเปรัค มาเลเซีย และเลือกตัวอย่างหมายเลข Thorel 1114 จากพิพธิ ภัณฑ์พชื สวนพฤกษศาสตร์ควิ ให้เป็น
ตัวอย่างเลือกต้นแบบของผ่าเสีย8 นพุม่ ซึง. เก็บในปี ค.ศ.1862-1866 จากไซง่อน (โฮจิมนิ ห์ซติ )8ี ประเทศเวียดนาม
- ตัวอย่างเลือกเป็ นตัวอย่างต้นแบบเสริม (epitype) ให้กบั ต้นหมากเล็กหมากน้อย โดยเลือกตัวอย่าง
หมายเลข Kerr 8612 จากพิพธิ ภัณฑ์พชื สวนพฤกษศาสตร์ควิ ซึง. เก็บวันที. 4 มีนาคม พ.ศ.2467 จากจังหวัดอุดรธานี
เป็ นตัวอย่างต้นแบบเสริม ตามกฎ ICBN ข้อ 9.7 เนื.องจากตัวอย่างต้นแบบ (holotype) หมายเลข Wallich 1758 จาก
พิพธิ ภัณฑ์พชื สวนพฤกษศาสตร์ควิ เป็ นตัวอย่างทีเ. ก็บในปี ค.ศ.1826 จาก Seagaen (Sokaen) ประเทศพม่านัน8 ไม่
สมบูรณ์มแี ต่กงิ. และใบเท่านัน8
2. ด้านเรณูวิทยา ได้ศกึ ษาเรณูของพืชสกุลยางโอน 11 ชนิด สกุลตีนนก 7 ชนิด และสกุลพนมสวรรค์ 28 ชนิด 1
พันธุ์ สกุลกระดุมเงิน 12 ชนิด และสกุลเอือ8 งเพ็ดม้า 19 ชนิด 1 พันธุ์ และพืชวงศ์ขงิ จํานวน 10 ชนิด พบว่าเรณูของพืชทุก
ชนิดเป็ นเม็ดเดีย. ว (ภาพที. 2) สําหรับลักษณะเรณูอ.นื ๆ ของพืชสรุปได้ดงั ตารางที. 4 จากการศึกษาพบว่าลักษณะทางเรณู
วิทยาของพืชสกุลเอื8องเพ็ดม้ามีประโยชน์ อย่างมากในการช่วยจําแนกสกุล เนื.องจากเรณูมลี กั ษณะช่องเปิ ด 3 แบบ
ได้แก่ 1) แบบ 3-colporate พบใน P. plebeium และ P. viviparum (ภาพที. 3ก) 2) แบบ 3-colpate พบใน P. chinensis และ
var. hispidum (ภาพที. 3ข) และ 3) แบบ pantoporate (ภาพที. 3ค) จากพืชทีศ. กึ ษา 17 ชนิด และ 1 พันธุ์ จากหลักฐานนี8
สอดคล้องกับการศึกษาของ Mondal (1997) และ Munshi and Javeid (1986) ในการจําแนกหมู่ (section) ของพืชในสกุลนี8
ดังนัน8 พืชสกุลเอือ8 งเพ็ดม้าทีใ. ช้ช.อื สกุลว่า Polygonum L. จึงควรเป็ นความหมายทีก. ว้าง (sensu lato) และผลจากการศึกษานี8
ควรแบ่งพืชทีศ. กึ ษาออกเป็ นสกุลอื.นๆ ด้วยกัน ได้แก่ สกุลผักไทรริน (Polygonum s.s.) สกุลเอือ8 งชมพู (Bistorta) และสกุล
เอือ8 งเพ็ดม้า (Persicaria) ข้อมูลทีไ. ด้จะเป็นข้อมูลพืน8 ฐานในการศึกษาเรณูของชนิดอื.นๆ เพิม. ขึน8 และควรศึกษาลักษณะของ
พืชเพิม. เติม เพือ. ยืนยันการแบ่งสกุลเอือ8 งเพ็ดม้าออกเป็ นอีกหลายสกุลต่อไป สําหรับลักษณะทางเรณูวทิ ยาของพืชวงศ์ขงิ
นัน8 สามารถช่วยในการจําแนกระดับเผ่าได้ โดยอาศัยขนาดและลักษณะของลวดลายทีผ. วิ ในขณะทีเ. รณูของพืชสกุลไม้ตนี นก
สามารถจําแนกพืชออกเป็ น 2 กลุ่มตามลักษณะของลวดลายที.ผวิ อย่างไรก็ตาม ลักษณะทางเรณูวทิ ยาไม่สามารถช่วย
จําแนกชนิดของพืชสกุลพนมสวรรค์ และสกุลกระดุมเงินได้ เนื.องจากทุกชนิดมีลกั ษณะทางเรณูวทิ ยาใกล้เคียงกัน
3. ด้านกายวิ ภาคศาสตร์ ศึกษากายวิภาคศาสตร์ของใบและก้านช่อดอกของพืชสกุลกระดุมเงิน จํานวน 8
ชนิด กายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบ กาบใบ และลําต้นของพืชวงศ์ผกั ปราบ 6 สกุล 21 ชนิด กายวิภาคศาสตร์ของใบโดย
กรรมวิธพี าราฟินของพืชวงศ์หญ้า 5 วงศ์ 8 ชนิด กายวิภาคศาสตร์ของเนื8อเยื.อชัน8 ผิวใบโดยกรรมวิธลี อกผิวของสกุล
ตีนนก 8 ชนิด และกายวิภาคศาสตร์ของราก ลําต้น และใบของพืชสกุลเอือ8 งเพ็ดม้า 7 ชนิด 1 พันธุ์ พบว่าการศึกษาของ
พืชสกุลกระดุมเงินนัน8 ทําให้ได้ขอ้ มูลพืน8 ฐานเพิม. มากขึน8 (ภาพที. 4) เนื.องจากมีหลายลักษณะทีไ. ม่เคยมีรายงานพบใน
พืชวงศ์น8ีมาก่อน ลักษณะทีส. ามารถนํามาใช้ในการจัดกลุ่มพืช ได้แก่ รูปร่างของเซลในเนื8อเยื.อชัน8 ผิวเมื.อมองจากการ
ลอกผิวด้านบน ผนังด้านขนานเส้นสัมผัสด้านนอก ชนิดของไทรโคม การสะสมผลึก จํานวนชัน8 ของเซลคลอเรงคิมา
รูปร่างกลมในมีโซฟิลล์ ชนิดของแถวเซลคํ8าจุนในมีโซฟิลล์ การเรียงตัวของแถวเซลคํา8 จุนในมีโซฟิลล์ ชนิดของเซลใน
เยื.อหุม้ มัดท่อลําเลียงของก้านช่อดอก จํานวนแถวเซลคํ8าจุนในก้านช่อดอก อย่างไรก็ตาม ลักษณะเหล่านี8ส่วนใหญ่ม ี
ความผันแปร จึงไม่สามารถนํามาใช้ในการจําแนกระดับชนิดได้
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ภาพที. 2. เรณู ของ E. smitinandii ภาพที. 3. เรณูของ Polygonum spp. ก) P. viviparum ข) P. chinense var. hispidum ค) P. lanigerum

ก
ก

ข

ค

ง

จ

ซ

ภาพที. 4. ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของใบ (ก-ช) และก้านช่อดอก (ซ-ฌ) ของ E.
echinulatum
ฉ
א. เนื8อเยือ. ผิวด้านบน จากการลอกผิว สเกล 100 ไมโครเมตร
ב. เนื8อเยือ. ผิวด้านล่าง จากการลอกผิว สเกล 100 ไมโครเมตร
ג. ปุม่ เล็ก (PP) ทีผ. วิ ใบด้านบน จากการลอกผิว สเกล 25 ไมโครเมตร
ד. ปากใบ (S) แบบพาราไซติก สเกล 25 ไมโครเมตร
ה. ไทรโคมแบบ 2 เซล (T1) สเกล 25 ไมโครเมตร
ו. ตัดตามขวาง สเกล 200 ไมโครเมตร
ז. มัดท่อลําเลียงมีเยือ. หุม้ 2 ชัน8 และมีแถวเซลคํ8าจุนมีโซฟิ ลล์เรียงจากมัดท่อ
ช
ลําเลียงถึงเนื8อเยือ. ผิวด้านล่าง (P) สเกล 100 ไมโครเมตร
ח. แถวเซลคํา8 จุนก้านช่อดอก (B) มี 5 แห่ง สเกล 200 ไมโครเมตร
ฌ เซลคอลเลงคิมา (CO) อยูใ่ ต้เนื8อเยื.อชันผิ
8 วเฉพาะบริเวณทีม. แี ถวเซลคํ8าจุน
แถวของเนื8อเยื.อคล้ายชันในสุ
8 ด (EN) ซึง. โค้งออกด้านโฟลเอ็มของมัดท่อลําเลียง
ขนาดใหญ่ และโค้งเข้าด้านไซเล็มของมัดท่อลําเลียงขนาดเล็ก สเกล 100
ไมโครเมตร
ฌ

การศึกษาของพืชวงศ์ผกั ปราบ พบว่าลักษณะที.นํ ามาใช้ใ นการจําแนกสกุล ได้แก่ ขน ชนิ ดของปากใบ
ลักษณะเซลในเนื8อเยือ. ชัน8 ผิว และในชัน8 มีโซฟิลล์
การศึกษาของพืชวงศ์หญ้าทัง8 8 ชนิด สอดคล้องกับการศึกษาของ Metcalf (1960) และ Koyama (1987) ใน
การจําแนกพืชออกเป็ น 5 วงศ์ย่อย ได้แก่ Aristidoid, Arundinoid, Bambusoid, Chloridoid และ Panicoid ยกเว้นใน
สกุล Oryza เนื.องจากทัง8 สองท่านได้อธิบายถึงเซลคลอโรพลาสต์ในชัน8 มีโซฟิลล์มผี นังเซลยื.นเข้าไปในไซโตพลาซึม
ซึง. เป็ นลักษณะของวงศ์ย่อย Bambusoid แต่การศึกษาครัง8 นี8พบลักษณะดังกล่าวใน Thysanolaena maxima ซึง. เป็ น
ตัวแทนของวงศ์ยอ่ ย Arundinoid แต่ไม่พบลักษณะดังกล่าวในสกุล Oryza ดังนัน8 จึงเป็ นเหตุผลหนึ.งทีส. นับสนุนการจัด
กลุ่มใหม่ระหว่างสมาชิกในวงศ์ยอ่ ย Arundinoid และ Bambusoid ได้
เนื8อเยื.อชัน8 ผิวใบของพืชสกุลตีนนกทัง8 8 ชนิด มีเซลเอพิเดอร์มสิ รูปร่างไม่แน่ นอน ขอบเซลหยักหรือเรียบ
เซลทีบ. ริเ วณเนื8อเยื.อลําเลียงรูปทรงกระบอก มีไทรโคมแบบขนและแบบต่อม ปากใบแบบ anomocytic ลักษณะที.
จําแนกพืชได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทีม. ปี ากใบทัง8 ด้านบนและด้านล่าง และกลุ่มทีม. ปี ากใบเฉพาะด้านล่าง
ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ท.สี ามารถนํ ามาใช้ในการจําแนกกลุ่มพืชสกุลเอื8องเพ็ดม้า คือ รูปร่างเซลใน
เนื8อเยือ. ชัน8 ผิว ชนิดของปากใบ ไทรโคม และชนิดของเนื8อเยือ. ทีป. รากฏในเนื8อเยือ. พืน8 ของราก ลําต้นและใบ
4. ด้านโครโมโซม ศึกษาโครโมโซมพืชวงศ์ขงิ 9 สกุล จํานวน 42 ชนิด ด้วยวิธี Fleugen squash มีจํานวน
โครโมโซม 2n=20-92 สามารถนําจํานวนโครโมโซมมาช่วยจําแนกชนิดในสกุลกระชาย (Boesenbergia) และสกุล
กระเจียว (Curcuma) เท่านัน8 และการศึกษานี8เป็ นการรายงานผลของโครโมโซมเป็นครัง8 แรกจํานวน 21 ชนิด
5. ด้าน numerical taxonomy ศึกษาประชากรของพืชสกุลพนมสวรรค์ 10 ชนิด โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ปจั จัยและการวิเคราะห์การจัดจําแนก โดยใช้ลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาจํานวน 13 ลักษณะ ได้แก่ ความยาว
ของใบ ความกว้างของใบ จํานวนเส้นแขนงใบ ความยาวของก้านใบ ความยาวของก้านดอก ความยาวของหลอดกลีบ
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เลี8ยง ความยาวของแฉกกลีบเลีย8 ง ความกว้างของแฉกกลีบเลี8ยง ความยาวของหลอดกลีบดอก ความยาวของแฉกกลีบ
ดอก ความกว้างของแฉกกลีบดอก ความยาวของก้านชูอบั เรณู ความยาวของอับเรณู พบว่าประชากรมีความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่มและภายในกลุ่มแตกต่างกันไม่ชดั เจน จึงไม่สามารถจําแนกพืชแต่ละประชากรออกเป็ นชนิดได้ แต่สามารถ
แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที. 1 ประกอบด้วยประชากรของ Clerodendrum colebrookianum, C. godefroyi, C.
kaempferi, C. lloydianum, C. paniculatum, C. penduliflorum, C. schmidtii และ C. villosum กลุ่มที. 2 เป็ นประชากร
ของ C. infortunatum และกลุ่มที. 3 เป็นประชากรของ C. serratum
ตารางที. 4. เรณูวทิ ยาของพืชทีศ. กึ ษา
กลุม่ พืช
สมมาตร
ขัว8

ช่องเปิ ด

รูปร่าง

ขนาด
(µm)
27-63

ผิว

สกุลยางโอน

รัศมี,
ด้านข้าง

apolar

inaperturate

spheroidal

สกุลตีนนก

รัศมี

isopolar

3-colporate

สกุลพนมสวรรค์

รัศมี

isopolar

3-colporate

32.5-125

echinate

สกุลกระดุมเงิน

ไม่มี
สมมาตร

heteropolar

15-30

echinate

สกุลเอือ8 งเพ็ดม้า

รัศมี

isopolar,
apolar

spheroidal, prolate,
prolate spheroidal,

12-65

reticulate, granulate,

วงศ์ขงิ

รัศมี

apolar

spiraperture
with parallel
spirals
3-colpate,
3-colporate,
pantoporate
inaperturate

prolate spheroidal,
subprolate, spherical,
oblate spherical
prolate spheroidal,
subprolate, spherical,
oblate spherical
spheroidal

spheroidal

30-115

psilate, short or longspinate, rugulate,
microrugulate

19-53

scabrate, verrucate,
scabrate and echinate,
psilate and echinate,
cup-echinate
tectate แบบ foveolate,
micro-rugulate

บทสรุป
จากการศึกษาอนุกรมวิธานของพรรณไม้บางวงศ์ในประเทศไทย ทําให้ได้ขอ้ มูลทีส. าํ คัญหลายประการ ได้แก่
ข้อมูลทางด้านอนุกรมวิธานพืช กายวิภาคศาสตร์ เรณูวทิ ยา โครโมโซม และ numerical taxonomy ซึง. ทําให้เกิดองค์
ความรูใ้ หม่และพัฒนาองค์ความรูเ้ ดิม เป็ นข้อมูลพืน8 ฐานต่อการพัฒนาประเทศ สามารถนําไปเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
สําหรับการศึกษาวิจยั ครัง8 นี8เป็ นการศึกษาทบทวนพรรณไม้ของประเทศ ได้รปู วิธานในสกุลยางโอน สกุลพนมสวรรค์
สกุลตีนนก สกุลมะขามป้อม และสกุลโลดทะนง ซึง. ควรมีการตรวจสอบตัวอย่างพรรณไม้ตน้ แบบก่อนทีจ. ะนําไปเผยแพร่
ส่วนการศึกษาพืชสกุลกระดุมเงิน สกุลเอือ8 งเพ็ดม้า พืชวงศ์ผกั ปราบ และพืชวงศ์หญ้า ควรจะศึกษาทบทวนพรรณไม้ใน
ระดับประเทศต่อไป ส่วนการศึกษาเรณูของพืชสกุลเอือ8 งเพ็ดม้าควรจะศึกษาทัง8 วงศ์เพื.อทีจ. ะได้ขอ้ สรุปการใช้ช.อื สกุล
และยังเป็ นการศึกษาวิวฒ
ั นาการเรณูของพืชวงศ์น8ี
กิตติ กรรมประกาศ
ผลงานวิจยั ครัง8 นี8ได้รบั ทุนจากโครงการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพใน
ประเทศไทย ซึง. ร่วมจัดตัง8 โดยสํานักกองทุนสนับสนุนการวิจยั และศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ
รหัสโครงการ 139005, 540037, 540038, 540039, 540068, 540069, 541075, 541090 และขอขอบคุณผูอ้ าํ นวยการ
และเจ้าหน้าที.ของพิพธิ ภัณฑ์พืช สิรนิ ธร กรมวิช าการเกษตร, หอพรรณไม้ กรมป่าไม้, พิพธิ ภัณ ฑ์พชื สวน
พฤกษศาสตร์ส มเด็จ พระนางเจ้า สิร กิ ิติ y จัง หวัด เชีย งใหม่, พิพิธ ภัณ ฑ์พชื ภาควิช าชีว วิท ยา คณะวิท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และพิพธิ ภัณฑ์พชื กสิน สุวตะพันธุ์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีอ. นุญาตให้ศกึ ษาตัวอย่างพรรณไม้และใช้บริการ
จากห้องสมุด
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พรรณพืชวงศ์ขิงของไทย
พวงเพ็ญ ศิ ริรกั ษ์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90112
Abstract: Zingiberaceae of Thailand
Zingiberaceae is an important natural plant resource that provides many useful products for food,
spices, medicines, dyes, perfume and decorative items. It is one of the largest families in the plant
kingdom, comprises approximately 50 genera and 1000 species and has its center of distribution in
Southeast Asia. More than 21 genera and 200 species are now recorded from Thailand. The taxonomic
knowledge of Thai Zingiberaceae is scarcely known. However, in recent years more studies on this
family have been achieved and several new taxa have been described. The genera which have been
revised include Boesengia (17), Caulokaempferia (5), Geostachys (3) and Kaempferia (16). Three large
genera, Curcuma (~50), Hedychium (~20) and Zingiber (~40), are under revision. In this paper, the
species diversity of each tribe including descriptions and distributions are discussed. Photos of some
species are also presented.
Key words: Zingiberaceae, Thailand, diversity

บทนํา
พืชวงศ์ขงิ (Zingiberaceae) เป็ นแหล่งสําคัญของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทม:ี ปี ระโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมาก ทัง? ส่วน
ทีน: ํามาใช้เป็ นอาหาร เครือ: งเทศ ยารักษาโรค สียอ้ ม เครื:องสําอาง และเป็ นไม้ประดับเพื:อความสวยงาม มีหลายชนิดที:
รูจ้ กั กันดี และนํามาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายทัวโลก
:
เช่น ขิง (Zingiber officinale Roxb.) คนเอเชียรูจ้ กั นําขิงมาใช้
ประโยชน์เ ป็ นเวลาหลายร้อยปี มาแล้ว ขิงเป็ นเครื:องเทศชนิดแรกจากตะวันออกทีช: าวยุโรปรูจ้ กั นอกจากจะใช้ปรุงรส
อาหารและเครือ: งดืม: แล้ว ขิงยังสามารถใช้รกั ษาโรคได้หลายชนิด เช่น โรคหวัด ไอ ปวดท้อง ไขข้ออักเสบ และไมเกรน
เป็ นต้น ขมิน? (Curcuma longa L.) เป็นเครือ: งเทศทีส: ําคัญของชาวอินเดียและประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใช้
เป็ นส่วนประกอบสําคัญของเครือ: งแกง สียอ้ ม เครื:องสําอาง และรักษาโรคหลายชนิด เช่น แก้ปวดท้อง ท้องร่วง ขับลม
ห้ามเลือด และเกีย: วกับโรครูหม์ าติค เป็นต้น ในปจั จุบนั ประเทศไทยได้พฒ
ั นาขยายพันธุพ์ ชื หลายชนิดในสกุล Curcuma
ซึ:ง มีช่อ ดอกที:ส วยงามและคงทน เป็ น ไม้ป ระดับ ออกสู่ต ลาดและเป็ นสิน ค้า ส่ง ออกต่างประเทศด้ว ย เช่ น ปทุม มา
(Curcuma alismatifolia Gagnep.) หิง: ห้อย (C. parviflora Wall.) เทพรําลึก (C. thorelii Gagnep.) และบัวโกเมน (C.
rhabdota Sirirugsa and Newman) เป็นต้น นับว่าพืชวงศ์ขงิ เป็นพืชเศรษฐกิจทีส: าํ คัญยิง: ทีเดียว
บทความเกี:ยวกับ “พรรณพืช วงศ์ขงิ ของไทย” นี? ได้เรียบเรียงขึ?นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื:อเผยแพร่ขอ้ มูลใน
ภาพรวมของพรรณพืชวงศ์ขงิ ทีพ: บในประเทศไทย ความก้าวหน้าเกีย: วกับการศึกษาพืชวงศ์น?ี จํานวนสกุลและชนิดทีม: ี
การศึกษาแล้ว ให้คําบรรยายโดยย่อ การกระจายพันธุ์ พร้อมด้ว ยภาพประกอบของพืช ตัว อย่างบางชนิด ส่ว น
รายละเอียดผูส้ นใจสามารถค้นคว้าเพิม: เติมได้จากเอกสารอ้างอิงทีป: รากฏอยูใ่ นบทความนี?
ลักษณะทัวไปของพื

ชวงศ์ขิง
พืชวงศ์ขงิ (Zingiberaceae) จัดเป็นกลุ่มพืชใบเลีย? งเดีย: วทีม: วี วิ ฒ
ั นาการสูงวงศ์หนึ:ง ลักษณะทัวไปคื
: อ เป็ นพืช
ล้มลุกทีม: อี ายุได้หลายฤดู (perennial herb) มีลําต้นใต้ดนิ แบบไรโซม ทีส: ามารถใช้ขยายพันธุไ์ ด้งา่ ย ลําต้นเหนือดินเป็ น
ลําต้นเทียม (pseudostem) ทีเ: กิดจากกาบใบโอบซ้อนกัน ออกดอกเป็ นช่อ โครงสร้างของดอกประกอบด้วย กลีบเลี?ยง
(sepal) ขนาดเล็กไม่สะดุดตา หลอมเป็ นหลอด ตรงปลายแยกเป็ น 2 หรือ 3 แฉก กลีบดอก (petal) หลอมเป็ นหลอด
เช่นเดียวกัน ตรงปลายแยกเป็ น 3 แฉก มักเป็ นกลีบเรียวยาว เกสรตัวผู้ (stamen) ทีท: าํ หน้าทีม: เี พียง 1 อัน เกสรตัวผูท้ :ี
เป็ นหมันเปลีย: นแปลงรูปร่างไปคล้ายกลีบดอก เรียกว่า lateral staminodes จํานวน 2 กลีบ (หรืออาจลดรูปหายไป)
และเปลีย: นไปเป็ นกลีบปาก (labellum หรือ lip) มีลกั ษณะคล้ายกลีบดอกเช่นเดียวกันอีก 1 กลีบ และเป็ นส่วนทีม: ขี นาด
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ใหญ่ทส:ี ุดของดอก การเปลีย: นแปลงด้านวิวฒ
ั นาการของเกสรตัวผูท้ เี: ป็ นหมันนี? ได้มหี ลายทฤษฎีอธิบายไว้ใน Holttum
(1950) รังไข่ (ovary) มี 3 คาร์เพล อาจมี 3 ช่อง หรือช่องเดียว มีต่อมนํ?าหวาน (stylodes) เกิดอยูเ่ หนือรังไข่ ผลแตกได้
แบบ capsule หรือไม่แตกแบบ berry มีเซลทีม: นี ํ?ามันหอมระเหยกระจายอยูท่ วไปในทุ
ั:
กส่วนของพืช โดยเฉพาะอย่างยิง:
ในไรโซมจะมีมากกว่าส่วนอื:น จึงทําให้พชื วงศ์ขงิ มีกลิน: เฉพาะอันเป็ นลักษณะเด่นทีส: ามารถชีว? า่ เป็ นพืชในวงศ์น?ีได้ทนั ที
พืชวงศ์น?ีชอบขึน? อยูใ่ นภูมอิ ากาศร้อนชื?น ศูนย์กลางของแหล่งกระจายพันธุ์อยู่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดว่ามี
อยูใ่ นโลกประมาณ 1,000 ชนิด ใน 50 สกุล (Dahlgren et al., 1985)
การจัดลําดับหมวดหมู่ของพืชวงศ์ขิง
พืชวงศ์ขงิ สามารถจําแนกได้เป็ น 4 tribe ลักษณะเด่นของแต่ละ tribe มีดงั นี? (Smith, 1981)
Alpinieae :
1) การเรียงตัวของใบอยูใ่ นแนวตัง? ฉากกับไรโซม
2) Lateral staminodes ลดรูปลงมามีขนาดเล็กมากหรืออาจหายไป
3) รังไข่ม ี 3 ช่อง พลาเซนตารอบแกนร่วม (axile placenta)
Globbeae :
1) การเรียงตัวของใบยังไม่ชดั เจนว่าขนาน หรือตัง? ฉากกับไรโซม
2) Lateral staminodes เป็นแผ่นคล้ายกลีบดอก (petaloid) แยกเป็ นอิสระจากกลีบปาก (lip)
3) ก้านเกสรตัวผู้ (filament) ยืดยาวและโค้งคล้ายคันธนู
4) รังไข่มชี ่องเดียว พลาเซนตาตามแนวตะเข็บ (parietal placenta)
Hedychieae : 1) การเรียงตัวของใบอยูใ่ นแนวขนานกับไรโซม
2) Lateral staminodes เป็นแผ่นคล้ายกลีบดอก แยกเป็ นอิสระจากกลีบปาก
3) รังไข่มี 3 ช่อง พลาเซนตารอบแกนร่วม หรือรังไข่มชี ่องเดียว พลาเซนตา รอบแกน
(free–central placenta) หรือพลาเซนตารอบแกนด้วน (basal placenta)
Zingibereae : 1) การเรียงของใบอยูใ่ นแนวขนานกับไรโซม
2) Lateral staminodes เป็นแผ่นคล้ายกลีบดอก และเชื:อมติดกับกลีบปาก
3) รังไข่ม ี 3 ช่อง พลาเซนตารอบแกนร่วม
4) ก้านเกสรตัวเมีย (style) ยืดยาวเหนืออับเรณูมาก และจะถูกหุม้ อยูด่ ว้ ย anther–crest
ความหลากหลายของชนิ ดของพืชวงศ์ขิงในประเทศไทย
ข้อมูลความรูด้ า้ นความหลากหลาย และอนุกรมวิธานของพืชวงศ์ขงิ ในประเทศไทยนัน? อาจกล่าวได้ว่ายังรูก้ นั
น้อยมาก ทีผ: ่านมา Larsen (1980) ได้ตพี มิ พ์ผลงานเกีย: วกับการจําแนกสกุล พร้อมด้วยคําบรรยายลักษณะของสกุล
ของพืชวงศ์ขงิ ของไทย ในวารสาร “Natural History Bulletin of the Siam Society” ซึง: ได้ตพี มิ พ์พชื ชนิดใหม่ของโลกที:
พบในประเทศไทยมาแล้วหลายชนิด และในปี ค.ศ.1996 ได้เสนอรายงานเบื?องต้นเกีย: วกับรายชื:อพืชวงศ์ขงิ ในประเทศ
ไทย ซึ:งคาดว่ามีประมาณ 200 ชนิด ใน 21 สกุล นับว่าเป็ นข้อมูลทีม: ปี ระโยชน์ต่อการศึกษาพืชวงศ์ขงิ ของไทยใน
ปจั จุบนั เป็ นอย่างมาก การศึกษาด้านอนุ กรมวิธานของพืชวงศ์ขงิ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ทงั ? วงศ์ จึงยังไม่สามารถตีพมิ พ์ใน
วารสารพรรณไม้ประจําถิน: ของไทย หรือ “Flora of Thailand” ได้ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาอย่างต่อเนื:องโดยนัก
พฤกษศาสตร์ทงั ? ไทยและต่างประเทศ ทําให้ได้รบั ข้อมูลพรรณพืชวงศ์ขงิ เพิม: ขึน? มีความก้าวหน้าทีส: รุปได้ดงั นี?
1. Tribe ALPINIEAE พบในประเทศไทยแล้วประมาณ 8 สกุล
1.1 Alpinia (สกุลข่า) เป็ นสกุลทีม: จี ํานวนชนิดมากสกุลหนึ:งของวงศ์ขงิ ส่วนใหญ่จะพบมากแถบ มาเลเซีย อินโดนีเซีย
และบอร์เนียว สกุลนี?มปี ระมาณ 250 ชนิด คาดว่าในประเทศไทยมีประมาณ 20 ชนิด ตัวอย่างทีพ: บในประเทศไทย เช่น
1.1.1 Alpinia conchigera Griff. (ข่าลิง) ชอบขึน? อยู่ในทีโ: ล่ง กระจายพันธุ์อยู่ในมาเลเซีย และอินเดีย ใน
ประเทศไทยพบได้บริเวณพืน? ล่าง หรือขอบปา่ ดิบชืน? เป็ นพืชสกุลข่าทีด: อกมีขนาดเล็ก ผลกลม เมื:อสุกมีสแี ดงสด ขนาด
เล็ก มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7 มิลลิเมตร ไรโซมใช้แก้โรคไขข้ออักเสบ
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1.1.2 A. galanga (L.) Willd. (ข่า) ปลูกกันแพร่หลายทัวประเทศมาเป็
:
นเวลานานแล้ว รวมทัง? ประเทศในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ทราบถิน: กําเนิดทีแ: น่นอน ลําต้นเหนือดินสูงประมาณ 1-2 เมตร ช่อดอกออกตรงยอด และตัง?
ตรง ดอกมีสขี าว ไรโซมใช้เป็นเครือ: งเทศปรุงแต่รสอาหาร และเป็นยาสมุนไพร
1.1.3 A. javanica Blume เป็ นพืชพืน? เมืองของมาเลเซีย กระจายพันธุไ์ ปยังเกาะชวา และสุมาตรา ในประเทศ
ไทยพบบริเวณป่าชื?นของภาคใต้ ลําต้นสูง 2-3 เมตร ช่อดอกออกตรงยอด มีขนาดใหญ่ กลีบปากมีขนาดใหญ่ ขอบ
สีขาว บริเวณกลางแผ่นมีสสี ม้ และประด้วยจุดและขีดสีแดง
1.1.4 A. mutica Roxb. (ปุด) กระจายพันธุ์อยู่ในคาบสมุทรมลายู ชอบขึน? ในทีล: ุ่ม ในประเทศไทยพบทัวไป
:
่
โดยเฉพาะในภาคใต้ บริเวณทีโ: ล่ง ขอบปา ต้นขึน? เป็ นกอ สูงประมาณ 1-2 เมตร ใบแคบเรียว กลิน: ฉุนรุนแรง ดอกขนาด
ใหญ่ กลีบดอกสีขาว กลีบปากแดง และด่างสีเหลือง ผลสุกสีสม้
1.1.5 A. zerumbet (Pers.) Burtt and R.M. Smith เป็ นพืชพืน? เมืองของอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ พม่า
และอินโดจีน ในประเทศไทยพบทีอ: ุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี ต้นสูงประมาณ 2 เมตร ช่อดอกออกตรงยอด
โค้งงอ ดอกค่อนข้างใหญ่ กลีบดอกสีขาว กลีบปากสีแดงขอบเหลือง
1.1.6 A. aff. rafflesiana Wall. พบที: อ.เบตง จ.ยะลา มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับ A. rafflesiana ที: Wallich ได้
บรรยายไว้ แต่ยงั มีลกั ษณะทีแ: ตกต่างกันคือ พืชชนิดนี?มกี ลีบดอกสีขาว แทนที:จะเป็ นสีสม้ อย่างชนิดข้างต้น นอกจากนัน?
โครงสร้างของกลีบปากมีลกั ษณะต่างกันคือ ไม่ม ี “auricle” ตรงบริเวณฐาน ดังนัน? จึงต้องศึกษาต่อไปว่าพืชนี?จะเป็ นชนิด
ใหม่หรือไม่
1.2 Amomum L. (สกุลกระวาน) เป็ นสกุลทีม: จี ํานวนชนิดมากอีกสกุลหนึ:งของวงศ์ขงิ อาจมีมากกว่า 150 ชนิด ใน
ประเทศไทยพืชสกุลนี?ยงั ไม่ได้มกี ารศึกษาทบทวน คาดว่าพบได้ประมาณ 15-20 ชนิด เมื:อเร็วๆ นี? ชวลิต และคณะ
(2543) รายงานว่าพบพืชสกุลนี?ในปา่ ฮาลา-บาลา จํานวน 7 ชนิด ตัวอย่างทีพ: บในประเทศไทย เช่น
1.2.1 Amomum aculeatum Roxb. กระจายพันธุอ์ ยูใ่ นมาเลเซีย เกาะสุมาตรา และอินเดีย ในประเทศไทยพบ
ในภาคใต้ ต้นเหนือดินแตกเป็ นกอ ช่อดอกเจริญจากไรโซมใกล้ฐานของลําต้น ก้า นช่อสัน? ดอกจึง อัดรวมกันแน่ นมี
ลักษณะค่อนข้างกลม ลักษณะเด่นคือ ดอกส่วนทีเ: ป็ นกลีบปากมีสเี หลืองอมส้มสด มีจุดและเส้นประสีแดง และโค้งเป็นถุง
ลึก ผลสุกรับประทานได้
1.2.2 A. biflorum Jack พบครัง? แรกทีป: ีนงั มาเลเซีย กระจายพันธุ์ทวไปทางภาคเหนื
ั:
อของมาเลเซีย และ
ภาคใต้ของประเทศไทย สามารถจําแนกพืชชนิดนี?ดว้ ยลักษณะต่อไปนี?คอื ไรโซมค่อนข้างผอมบาง ด้านล่างของใบมีขน
อ่อนนุ่ม ส่วนปลายใบยาวคล้ายหาง ช่อดอกประกอบด้วยดอกเพียง 2-3 ดอก ส่วนกลีบปากมีสขี าว มีแถบสีเหลืองผ่าน
กลางตามยาวของกลีบและขนาบด้วยเส้นสีแดง
1.2.3 A. hastilabium Ridl. เป็ นพืชท้องถิน: ของมาเลเซีย ในประเทศไทยพบในภาคใต้ ตัง? แต่ จ.ตรัง ถึง
ชายแดนไทย-มาเลเซีย ลําต้นเหนือดินสูง 2.0-2.5 เมตร ช่อดอกออกใกล้โคนต้น แกนดอกสัน? ริ?วประดับหุม้ ดอกมีส ี
นํ?าตาล ดอกมีสขี าว สําหรับกลีบปากยังมีแถบสีเหลืองบริเวณกลางแผ่น ขอบของกลีบปากมีลกั ษณะอ่อนพลิว? เป็นคลื:น
1.3 Elettariopsis Bak. (สกุลปุดสิงห์) สกุลนี?อาจยังไม่รจู้ กั กันแพร่หลายนักในประเทศไทย บางชนิดใบมีกลิน: คล้าย
แมงดา คนท้องถิน: นิยมนําใบชนิดนี?มาจิม? นํ?าพริก หรือตําใส่น?ําพริกแทนแมงดา พบได้ท ั :วไปในป่าดิบชื?นของคาบสมุทร
มาเลเซีย และภาคใต้ของประเทศไทย ทัง? สกุลมีประมาณ 10 ชนิด ในประเทศไทยอาจพบได้ 4-5 ชนิด ตัวอย่างทีพ: บใน
ประเทศไทย เช่น
1.3.1 Elettariopsis curtisii Bak. เป็ นพืชพืน? เมืองของมาเลเซีย พบครัง? แรกทีป: ีนงั ในประเทศไทยพบบริเวณ
พื?นล่ างของป่าดิบ ชื?นของภาคใต้ ไรโซมผอมบาง ลําต้นเหนือ ดินประกอบด้วยใบ 1-5 ใบ สูง ประมาณ 20-30
เซนติเมตร ช่อดอกออกจากไรโซมใกล้ฐานของลําต้น มีสเี หลือง ใบมีกลิน: ฉุนคล้ายแมงดา อย่างไรก็ตาม พบว่าพืชชนิด
นี?ทข:ี น?ึ ในบางพืน? ทีอ: าจไม่มกี ลิน: ฉุนดังกล่าวก็ได้
1.3.2 E. smithiae Kam กระจายพันธุใ์ นมาเลเซีย และภาคใต้ของประเทศไทย มีลกั ษณะคล้ายกับ E. curtisii
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แต่ใบมีสเี ขียวเข้ม และคลํ?ากว่ามาก ทีส: งั เกตได้ชดั เจน กาบใบโอบซ้อนกันแน่น ต้นเหนือดินประกอบด้วยใบ 3-8 ใบ ช่อ
ดอกออกใกล้ฐานลําต้น ดอกมีสเี หลือง กลีบปากจะแคบกว่าชนิดแรก
1.4. Etlingera (Giseke) R.M.Smith (สกุลกาหลา) พืชสุกลนี?มลี ําต้นเหนือดินและใบขนาดใหญ่กว่าสกุลอื:นๆ ใน
วงศ์ขงิ อาจมีตน้ สูง 5-6 เมตร Burtt and Smith (1986) ได้นําสกุล Achasma, Geanthus และ Nicolaia มารวมกันเป็ น
สกุล Etlingera ทัง? สกุลมีประมาณ 60 ชนิด ในประเทศไทย ชวลิต และคณะ (2543) รายงานว่า สํารวจพบ 16 ชนิด ใน
ป่าฮาลา-บาลา และ Maknoi (2001) ได้สาํ รวจพืชวงศ์ขงิ บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย ใน จ.ยะลา และนราธิวาส
รายงานว่าพบ 10 ชนิด ตัวอย่างทีพ: บในประเทศไทย เช่น
1.4.1 Etlingera corneri J. Mood and H. Ibrahim มีถนิ: กําเนิดในมาเลเซีย และภาคใต้ของประเทศไทย
J. Mood and H. Ibrahim (2000) ได้บรรยายและเสนอเป็ นพืชชนิดใหม่ของโลกเมื:อเร็วๆ นี? โดยตัวอย่างพืชต้นแบบเก็บ
จาก จ.นราธิวาส ก้านช่อดอกยาว อวบ แข็งแรง ดอกย่อยมีรว?ิ ประดับสีแดงสดรองรับ ซึง: เรียงซ้อนกันแน่นบนแกนดอกที:
สัน? มองคล้ายดอกกุหลาบ เป็ นไม้ประดับทีส: วยงาม
1.4.2 E. hemisphaerica (Bl.) R.M. Smith (กาหลาหอม) ชื:อพ้อง: Nicolaia fulgens (Ridl.) K. Larsen กระจาย
พันธุ์อยูใ่ นอินโดนีเซีย มาเลเซีย และภาคใต้ของประเทศไทย ลําต้นเหนือดิน สูงได้ถงึ 5 เมตร ช่อดอกออกด้านข้างของลํา
ต้น มีกา้ นช่อยาวถึง 1 เมตร แกนช่อดอกสัน? ดอกที:เรียงซ้อนกันจึงมีลกั ษณะค่อนข้างกลม ริว? ประดับ และกลีบปากมีส ี
แดง
1.4.3 E. littoralis (Koenig) Giseke (ปุดคางคก) ชื:อพ้อง: Achasma megalocheilos Griff. กระจายพันธุ์อยู่ใน
บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ขึน? ทัวไปบริ
:
เวณพืน? ล่างของปา่ ดิบชืน? ลําต้นเหนือดินสูงได้ถงึ 3
เมตร ใบขนาดใหญ่ยาวถึง 80 เซ็นติเมตร และกว้างถึง 15 เซ็นติเมตร ช่อดอกมีกา้ นช่อสัน? ฝงั อยู่ใต้ดนิ รวมทัง? ส่วนล่าง
ของช่อ ดังนัน? จึงมักเห็นดอกบานติดอยูบ่ นผิวดิน กลีบปากมีสแี ดงล้วน หรือสีแดงขอบเหลือง ใบใช้เป็ นยาสมุนไพร โดย
นํามาตําแล้วถูตวั ช่วยลดไข้
1.4.4 E. maingayi (Bak.) R.M. Smith (กะลาขีแ? มว) ชื:อพ้อง: Nicolaia maingayi (Bak.) K. Larsen กระจาย
พันธุ์อยู่ในมาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย และภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย พืชต้นแบบเก็บจากเมืองมะละกาของ
มาเลเซีย สําต้นเหนือดินสูงประมาณ 2 เมตร ช่อดอกออกจากไรโซม ชิดกับลําต้นเหนือดิน ก้านช่อดอกยาวประมาณ 30
เซ็นติเมตร ช่อดอกมีดอกอัดกันแน่น ค่อนข้างกลม กลีบปากมีสมี ่วงแดงสด ผลสีแดง ผิวเกลีย? ง
1.4.5 E. metriocheilos (Griff.) R.M. Smith ชื:อพ้อง: Achasma phaerocephalum (Bak.) Holtt. กระจาย
พันธุ์ในมาเลเซีย อินเดีย และภาคใต้ของประเทศไทย ลําต้นเหนือดินสูงประมาณ 5 เมตร ช่อดอกยาวประมาณ 15
เซ็นติเมตร ฝงั อยูใ่ ต้ดนิ โผล่เหนือดินเฉพาะส่วนปลายช่อ มีลกั ษณะเด่นคือ ริว? ประดับมีสแี ดงเข้ม มีขน ยอดเกสรตัวเมีย
มีสแี ดงเข้มเกือบดํา
1.4.6 E. punicea (Roxb.) R.M. Smith ชื:อพ้อง: Achasma puniceum (Roxb.) Loes. กระจายพันธุอ์ ยูใ่ นเกาะ
สุมาตรา อินเดีย ในประเทศไทยพบทีป: า่ ฮาลา-บาลา จ.นราธิวาส ลําต้นเหนือดินสูงถึง 3 เมตร ช่อดอกออกด้านข้างใกล้
ลําต้น ก้านช่อเลือ? ยทอดไปบนพืน? ดิน ยาวประมาณ 5 เซ็นติเมตร มีขนคลุมหนาแน่น กลีบปากมีลกั ษณะคล้ายช้อน ส่วน
ก้านมีสแี ดงขอบเหลือง ส่วนปลายทีเ: ป็ นแผ่นมีสแี ดง และมีเส้นกลางสีเหลือง
1.4.7 E. venusta (Ridl.) R.M. Smith ชื:อพ้อง: Nicolaia venusta (Ridl.) K. Larsen กระจายพันธุ์อยู่บน
คาบสมุทรมาลายู และในประเทศไทยพบทีป: ่าฮาลา-บาลา จ.นราธิวาส ลําต้นเหนือดินสูง 3-5 เมตร ช่อดอกมีกา้ นดอก
ยาว 60 เซ็นติเมตร หรือกว่านัน? ริว? ประดับสีชมพู เรียงซ้อนกันแน่น ทําให้ช่อดอกมีลกั ษณะกลม ริว? ประดับค่อนข้างอวบ
ไม่เหีย: วง่าย มีดอกสวยงาม เหมาะเป็ นไม้ประดับ ตัดดอกได้ดมี าก
1.5 Geostachys (Bak.) Ridl. (สกุลปุดเขย่ง) พืชสกุลนี?มีประมาณ 19 ชนิด กระจายอยู่ในมาเลเซีย ไทย และ
อินโดนีเ ซีย พบมากในมาเลเซีย ซึง: Holttum (1950) ได้บนั ทึกไว้ 12 ชนิด ในประเทศไทยมีอยู่ 5 ชนิด ได้ศกึ ษา
ทบทวนโดย Larsen (1986) ลักษณะเด่นของพืชสกุลนี?คอื ไรโซมเกิดอยู่เหนือพืน? ดิน และมีรากคํ?าจุน (stilt roots) ช่วย
ยึดไรโซมกับพืน? ดิน และเป็นพืชทีช: อบขึน? ในทีภ: เู ขาสูง ตัวอย่างทีพ: บในประเทศไทย เช่น
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1.5.1 Geostachys angustifolia K. Larsen พบที: จ.พังงา (เขาพ่อตาหลวงแก้ว) และที: จ.นครศรีธรรมราช
(อุทยานแห่งชาติเขาหลวง) Larsen (1986) ได้เสนอตัง? เป็ นพืชชนิดใหม่ โดยใช้ตวั อย่างพืชต้นแบบจาก จ.พังงา ต้นสูง
ประมาณ 60 เซ็นติเมตร ไรโซมมีรากคํา? จุน ช่อดอกออกด้านข้าง ชิดกับลําต้น และดอกมักโค้งงอลง ดอกมีสเี หลืองอ่อน
แผ่นกลีบปากมีจุดประสีแดง
1.6 Hornstedtia Retz. พืชสกุลนี?มลี ําต้นเหนือดินและใบขนาดใหญ่คล้ายสกุลกาหลา แต่ส่วนของดอกจะแตกต่าง
กัน โดยเฉพาะกลีบปากของสกุลนี?จะแคบ ยาว และมักจะอวบ พบมากในบริเวณป่าดิบชื?นของมาเลเซีย และกระจาย
บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย พืชในสกุลนี?มปี ระมาณ 35 ชนิด ในประเทศไทยอาจพบได้ประมาณ 4-5 ชนิด ตัวอย่างที:
พบในประเทศไทย เช่น
1.6.1 Hornstedtia conica Ridl. เป็ นพืชพื?นเมืองของมาเลเซีย ในประเทศไทยพบที:บริเวณชายแดนไทยมาเลเซีย จ.นราธิวาส ลําต้นเหนือดิน สูงประมาณ 3 เมตร ไรโซมอวบ ช่อดอกออกด้านข้างบริเวณฐานของลําต้น รูปร่าง
คล้ายกระสวย ริว? ประดับค่อนข้างแข็ง โอบซ้อนกันแน่น ดอกมีกลีบปากเด่น รูปร่างผอมและยาว สีชมพูอมม่วง
1.6.2 H. leonurus (Ridl.) Ridl. กระจายพันธุ์ในมาเลเซีย และภาคใต้ของประเทศไทย บริเวณ จ.นราธิวาส
ลําต้นเหนือดิน สูงถึง 4 เมตร ช่อดอกฝงั อยูใ่ ต้ดนิ เกือบถึงส่วนยอด ดอกมีสแี ดงเข้ม
1.6.3 H. ophiucus (Koenig) Retz. ไรโซมแข็งคล้ายไม้ มักทอดเลือ? ยอยูใ่ กล้ผวิ ดิน ลําต้นสูงประมาณ 3 เมตร
ช่อดอกมีรปู ร่างคล้ายกระสวย ริว? ประดับรูปไข่กว้าง เรียวซ้อนกันแน่น ดอกมีกลีบปากสีแดงขอบขาว
1.7 Pommereschea Wittmarck เป็ นพืชพืน? เมืองของพม่า ในประเทศไทยมีเพียงชนิดเดียวคือ Pommereschea
lackneri Wittmarck พบทีบ: ริเวณเขาหินปูน ดอยเชียงดาว โดย Larsen (1973)
1.8 Siamanthus K. Larsen and J. Mood เป็ นสกุลทีไ: ด้รบั การเสนอตัง? เป็ นพืชสกุลใหม่ของโลกในปี ค.ศ.1998 โดย
Prof. K. Larsen และ Mr. John Mood พืชต้นแบบเก็บจากป่าดิบชื?นใน อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส โดยคุณพูนศักดิ { วัชรากร
นํามาปลูกทีส: วนนงนุช จ.ชลบุร ี สําหรับตัวอย่างพืชต้นแบบ เก็บอยูท่ พ:ี พิ ธิ ภัณฑ์พชื มหาวิทยาลัยอาร์ฮุส ประเทศเดนมาร์ก
1.8.1 Siamanthus siliquosus K. Larsen and J. Mood เป็ นพืชชนิดเดียวในสกุล Siamanthus ดอกมี
ลักษณะเป็ นเอกลักษณ์คอื กลีบเลี?ยงมี 2 แฉก ซึง: พบได้ยากในสกุลอื:น กลีบดอก 2 กลีบข้าง (lateral corolla lobes)
หลอมติดกับแผ่นกลีบปาก lateral staminodes ลดรูปหายไป ก้านเกสรตัวผูย้ ดื ยาวมาก อาจถึง 20 เซ็นติเมตร เป็ นพืช
ทีม: ชี ่อดอกขนาดใหญ่ มีดอกสีแสดและเหลืองสด สะดุดตาและสวยงามมาก
2. Tribe GLOBBEAE มี 4 สกุล ในประเทศไทยพบ 3 สกุล คือ
2.1 Gagnepainia K. Schum. เป็นพืชหายากสําหรับประเทศไทย มีบนั ทึกไว้ 2 ชนิด (Larsen, 1996)
2.2 Globba L. (สกุลข่าลิง หรือหงส์เหิน) เป็ นสกุลทีม: จี ํานวนชนิดพืชมากอีกสกุลหนึ:งของพืชวงศ์ขงิ ของไทย คาดว่าใน
ประเทศไทยมีถงึ 40 ชนิด ยังไม่ได้มกี ารศึกษาทบทวนด้านอนุกรมวิธาน แต่ได้มผี สู้ าํ รวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างเก็บไว้ใน
พิพธิ ภัณฑ์พชื หลายแห่ง มีบนั ทึกว่าพบในประเทศไทยแล้ว 34 ชนิด (Larsen, 1996) ตัวอย่างทีพ: บในประเทศไทย เช่น
2.2.1 Globba albiflora Ridl. เป็ นพืชพืน? เมืองของมาเลเซีย กระจายพันธุ์บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย แต่
ค่อนข้างพบยาก เคยพบทีน: ํ?าตกบริพตั ร จ.สงขลา ต้นสูงประมาณ 60-80 เซ็นติเ มตร ช่อดอกมีดอกเรียงกระจายห่าง
ดอกขนาดเล็กสีขาว
2.2.2 G. cernua Bak. เป็ นพืชท้องถิน: ของมาเลเซียอีกชนิดหนึ:ง และกระจายพันธุไ์ ปยังอินเดีย ในประเทศไทย
พบบริเวณชายแดนภาคใต้ เช่น จ.ยะลา และนราธิวาส ชวลิต (2543) และ Maknoi (2001) ได้รายงานพบที:บริเวณป่า
ฮาลา-บาลา เป็ นพืชทีม: ดี อกสวยงาม ช่อดอกออกตรงปลายยอดของลําต้น ริว? ประดับ และดอกมีสเี หลืองสด
2.2.3 G. patens Miq. กระจายพันธุ์อยู่ในมาเลเซีย และภาคใต้ของประเทศไทย บริเวณ จ. ยะลา และ
นราธิวาส ดอกมักรวมตัวเป็นกระจุกอยู่ปลายช่อ มีสเี หลือง หรือสีสม้ เหมาะทีจ: ะนํามาพัฒนาเป็ นไม้ประดับ
2.2.4 G. winitii Wright (หงส์เหิน) เป็ นพืชประจําถิน: ของไทย ชื:อพืชนี?ได้ตงั ? เป็ นเกียรติแก่พระยาวินิจวนันดร
นักพฤกษศาสตร์ผมู้ ชี :อื เสียงของไทย พบมากทางภาคเหนือและภาคกลาง ช่อดอกออกตรงปลายยอดของลําต้นแล้ว
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ห้อยลง ริว? ประดับขนาดใหญ่ มีทงั ? ชนิดสีม่วงและสีขาว สวยงามมาก ได้พฒั นาเป็ นไม้ประดับแพร่หลายไปทัวโลก
:
2.3. Hemiorchis Kurz Larsen and Triboun (2000) ได้รายงานพบครัง? แรกในประเทศไทย 1 ชนิด คือ
H. rhodorrhachis K.Schum. จาก จ.แม่ฮ่องสอน
3. Tribe HEDYCHIEAE มีประมาณ 10 สกุล
3.1 Boesenbergia O. Kuntze (สกุลกระชาย) พืชสกุลนี?มปี ระมาณ 60 ชนิด ในประเทศไทยได้มกี ารศึกษาทบทวน
แล้วโดยผูเ้ ขียน และได้บนั ทึกไว้จํานวน 13 ชนิด (Sirirugsa, 1992a) ต่อมา Larsen (1993) ได้พบชนิดใหม่สาํ หรับ
ประเทศไทยอีก 1 ชนิดจาก จ.กระบี: และ Larsen (1997) ได้รายงานพบชนิดใหม่อกี 2 ชนิด จาก จ.เพชรบุร ี และตรัง
พร้อมทัง? ได้ยา้ ยสกุล Curcumorpha ไปเป็ นสกุล Boesenbergia ด้วย พืชสกุลกระชายเป็ นพืชล้มลุกขนาดเล็ก พบเป็ น
่าดิบชื?น ในภาคใต้ของประเทศไทย และพบได้เป็ นบางแห่งในป่าผลัดใบ ในภาคเหนือและภาค
พืชชัน? ล่างทัวไปของป
:
อืน: ๆ ตัวอย่างทีพ: บในประเทศไทย เช่น
3.1.1 Boesenbergia basispicata K. Larsen ex Sirirugsa (กระชายเขาหลวง/โดยผูเ้ ขียน) พบครัง? แรกที:
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช โดย Dr. Kerr เมื:อปี ค.ศ.1926 และได้ตงั ? ชื:อเป็นพืชชนิดใหม่ของโลกในปี
ค.ศ.1987 (Sirirugsa, 1987) พืชชนิดนี?มไี รโซมผอมบาง มีกลิน: น้อยมาก ต้นเหนือดินสูงประมาณ 30-50 เซ็นติเมตร
กาบใบมีสเี ขียวเรือ: แดง ด้านล่างของใบมีสเี ขียวอ่อน หรือเขียวเรื:อแดง ช่อดอกออกด้านข้างชิดกับลําต้น ประกอบด้วย
ริว? ประดับ (bract) เรียงซ้อนกันแน่ น สีแดงคลํ?า ช่อดอกรูปร่างคล้ายกรวยฐานกว้าง ค่อยๆ เรียวไปหาปลายช่อ ดอกมี
ขนาดเล็ก สีขาว กลีบปาก (lip) เป็ นกระพุง้ ค่อนข้างลึก มีแต้มสีแดงประปรายตรงกลางแผ่น
3.1.2 B. curtisii (Bak.) Schltr. เป็ นพืชทีช: อบขึน? บริเวณเขาหินปูน พบมากบริเวณภาคใต้ตงั ? แต่ จ.ชุมพร ไป
ถึง นราธิวาส ภาคอื:นพบน้ อย เช่น จ.ชลบุรี กาญจนบุรี ราชบุร ี และประจวบคีรขี นั ธ์ ช่อดอกประกอบด้วยดอกย่อย
จํานวนมาก อัดกันแน่น ช่อค่อนข้างสัน? เกิดกลางต้นระหว่างกาบใบคูใ่ นสุด
3.1.3 B. plicata (Ridl.) Holtt. พบมากบริเวณภาคใต้ กระจัดกระจายทัวไปตั
: ง? แต่ จ.ชุมพร ถึงชายแดนไทยมาเลเซีย ของ จ.ยะลา และนราธิวาส ชอบขึน? บริเวณเขาหินปูน พืชชนิดนี?มลี กั ษณะเด่นคือ ช่อดอก ซึง: เกิดอยู่ระหว่าง
กาบใบคูใ่ นสุด มีขนาดยาว อาจยาวถึง 25 เซ็นติเมตร นับว่ายาวทีส: ุดในสกุลนี? มีตน้ ทีอ: อกดอกสีเหลือง และบางต้นออก
ดอกสีแดง Holttum (1950) ได้แยกชนิดดอกสีแดงเป็ นอีก variety หนึ:ง คือ B. plicata var. lurida (Ridl.) Holtt.
3.1.4 B. prainiana (Bak.) Schltr. (กะทือแดง) ชอบขึน? ในทีช: ?นื ใกล้ลําธาร พบที: จ.ปตั ตานี ยะลา และนราธิวาส ช่อ
ดอกมีรปู ร่างคล้าย “กระชายเขาหลวง” แต่เกิดกลางต้น และริว? ประดับมีสเี ขียวอ่อน นอกจากนัน? มีกาบใบและแผ่นใบกว้างกว่า
3.1.5 B. pulcherrima (Wall.) Kuntze (บุษบง) พบได้เกือบทั :วทุกภาคของประเทศไทย แต่พบมากบริเวณ
ภาคเหนือ เช่น จ.เชียงใหม่ พิษณุโลก และตาก เป็ นต้น มีลําต้นเหนือดินค่อนข้างผอม สูงถึง 50 เซ็นติเมตร ช่อดอกเกิดอยู่
ระหว่างกาบใบคูใ่ นสุด และชูช่อเหนือกาบใบเห็นได้ชดั เจน ดอกมีสขี าวหรือเหลืองนวล และมีแถบสีแดงแต้มอยู่กลางแผ่นกลีบ
ปาก
3.1.6 B. rotunda (L.) Mansf. (กระชาย) ชื:อพ้องคือ B. pandurata (Roxb.) Schltr. เป็ นพืชทีป: ลูกกันทั :วไปใน
ประเทศไทย จนกลายเป็ นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ:ง เนื:องจากไรโซมและรากของพืชชนิดนี?มกี ลิน: หอม นิยมนํามาใช้เป็ น
เครือ: งปรุงแต่งรสอาหาร และยังเป็ นพืชสมุนไพรด้วย ช่อดอกถูกโอบหุม้ ด้วยกาบใบคูใ่ นสุดจนเกือบมิด แต่เมื:อดอกบาน
จะชูขน?ึ เหนือกาบใบให้เห็นได้อย่างชัดเจน ดอกมีสมี ่วง
3.2 Caulokaemferia K. Larsen (สกุลเปราะต้น) พืชสกุลนี?ได้ถูกแยกออกจากสกุล Kaempferia โดย Larsen
(1964) กระจายพันธุ์ตงั ? แต่อนิ เดียตอนเหนือ มายังประเทศจีนตอนใต้ และประเทศไทย พบในประเทศไทยประมาณ 5
ชนิด ซึง: ทัง? หมดเป็ นพืชประจําถิน: ของไทย และขึน? อยูใ่ นบริเวณจํากัด ตัวอย่างทีพ: บในประเทศไทย เช่น
3.2.1 Caulokaempferia saksuwaniae K. Larsen เป็ นพืชประจําถิน: ของ จ.พังงา ชอบขึน? บริเวณเขาหินปูน
และใกล้น?ําตก เป็นพืชขนาดเล็ก ต้นผอมบาง ดอกสีเหลืองสด จัดเป็ นพืชประเภทหายากชนิดหนึ:ง
3.3 Cautleya Hook.f. สกุลนี?ประกอบด้วยพืชประมาณ 5 ชนิด ในประเทศไทยพบเพียงชนิดเดียวคือ Cautleya
gracilis (L.) Dandy เป็ นพืชอิงอาศัยอยู่บนต้นไม้อ:นื ชอบขึน? บนภูเขาทีม: รี ะดับความสูงมาก จัดเป็นพืชหายาก ชนิดนี?
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พบทีด: อยอินทนนท์ ใกล้กบั ชายแดนไทย-พม่า
3.4 Cornukaempferia J. Mood and K. Larsen เป็ นพืชสกุลใหม่ของวงศ์ขงิ จากประเทศไทย ซึง: เสนอตัง? โดย Mr.
John Mood และ Prof. K. Larsen (1997) และชนิดแรกทีไ: ด้บรรยาย คือ Cornukaempferia aurantiaca ต่อมาได้พบ
ชนิดใหม่ในสกุลนี?อกี ชนิดหนึ:งคือ C. longipetiolata (Mood and Larsen, 1999) พืชในสกุลนี?มใี บคล้ายคลึงกับสกุล
เปราะมาก แต่มสี ว่ นทีแ: ตกต่างกับทีส: ามารถจัดเป็ นสกุลใหม่ได้คอื ส่วนของกลีบปาก ทีม: ปี ลายมนตลอด ไม่มรี อยแยก
เป็ น 2 ส่วน และมี anther crest ทีย: าวและโค้งงอ ซึง: 2 ลักษณะดังกล่าว จะไม่พบใสสกุลเปราะ
3.5 Curcuma L. (สกุลขมิ?น-กระเจียว) เป็ นสกุลทีม: จี ํานวนชนิดมากอีกสกุลหนึ:ง สําหรับในประเทศไทยอยู่ในระหว่าง
การศึกษาทบทวนด้านอนุกรมวิธาน สําหรับข้อมูลเบือ? งต้นประเมินได้วา่ อาจพบพืชในสกุลนี?ในประเทศไทยได้ไม่ต:ํากว่า 50
ชนิด สามารถจําแนกชนิดได้แล้ว 26 ชนิด (Sirirugsa, 1996) และมีมากกว่า 10 ชนิด ทีเ: ชื:อว่าจะเป็ นชนิดใหม่ของโลก
ลักษณะของพืชในสกุลกระเจียวคือ ลําต้นใต้ดนิ ประกอบด้วยเหง้า (rootstock หรือ bulb) มีลกั ษณะเป็ นหัวตัง? ฉากกับพืน? ดิน
รูปร่างกลมหรือรูปไข่ และมักอวบอ้วน ขนาดเล็กถึงใหญ่ มีเส้นผ่านศูนย์กลางตัง? แต่ 1-8 เซ็นติเมตร และส่วนทีเ: ป็ นไรโซม
แตกแขนงจากเหง้าขนานกับพืน? ดิน ลักษณะอวบเช่นกัน ส่วนปลายรากมักสร้างหัว (tuber) มีรปู ร่างกลม หรือคล้ายกระสวย
สําหรับสะสมอาหาร ช่อดอกอาจออกตรงส่วนยอดของลําต้น หรือด้านข้างของลําต้นก็ได้ ลักษณะเด่นของช่ อดอกคือ
ประกอบด้วยริว? ประดับทีม: ขี นาดใหญ่ และแต่ละอันจะเชื:อมติดกันตัง? แต่ฐานจนถึงประมาณกลางแผ่น ในบางชนิด ริว? ประดับ
ตรงปลายช่ออาจมี 5-9 แผ่น ไม่สร้างดอก เป็ นริว? ประดับทีเ: ป็ นหมัน (sterile bracts) มีช:อื เฉพาะว่า “coma” และมักมีส ี
สวยงาม พืชหลายชนิดในสกุลนี?ได้นํามาใช้ประโยชน์ ซึง: เป็ นกลุ่มทีม: คี ณ
ุ ค่าทางเศรษฐกิจมาก ตัวอย่างทีพ: บในประเทศไทย
เช่น
3.5.1 Curcuma aeruginosa Roxb. (ว่านมหาเมฆ) เป็ นพืชพืน? เมืองของพม่า และกระจายพันธุ์ไปสู่อนิ เดีย
อินโดจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และศรีลงั กา ในประเทศไทยพบมากในปา่ เต็งรัง และมีการปลูกกันทั :วไป ลักษณะเด่นที:
สามารถจําแนกจากชนิดอื:นๆ ในสกุลนี?คอื มีไรโซมสีน?ําเงิน และมีกลีบดอกสีแดง ไรโซมใช้เป็ นยาสมุนไพร เช่น ในอิน
โดจีนใช้แก้โรคลําไส้ ในมาเลเซียใช้แก้โรคหืดหอบ และในอินโดนีเซียใช้เป็ นยาภายนอกรักษาโรค exanthema คน
พืน? เมืองภาคใต้ใช้แก้พษิ งู เป็นต้น
3.5.2 C. aurantiaca van Zijp (เพชรทักษิณ) เป็ นพืชท้องถิน: ของประเทศศรีลงั กา กระจายพันธุ์ไปยังชวา
มาเลเซีย และภาคใต้ของประเทศไทย ลักษณะเด่นคือ ริว? ประดับสีเขียวเรื:อสีสม้ หรือสีน?ําตาล “coma” สีชมพู ดอกสี
เหลืองส้ม และทีแ: ตกต่างจากชนิดอื:นในสกุลเดียวกันคือ อับเรณูไม่มจี ะงอยตรงฐาน ได้พฒ
ั นาเป็ นไม้ประดับทีส: วยงาม
3.5.3 C. ecomata Craib เป็ นพืชพืน? เมืองของไทย พบที: จ.เชียงใหม่ (ดอยสุเทพ) ช่อดอกเกิดจากไรโซมทีย: งั ไม่
สร้างใบ รูปร่างรีหรือรูปไข่ ยาว 5-8 เซ็นติเมตร ริว? ประดับมีสเี ขียว ไม่ม ี “coma” ดอกมีสมี ่วง แผ่นกลีบปากมีแถบสีเหลือง
ตามยาวบริเวณกลางแผ่น
3.5.4 C. harmandii Gagnep. เป็ น พืช พื?น เมืองของประเทศเวีย ดนาม ในประเทศไทยพบที:ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง (เขาสามหลัน: จ.สระบุร)ี ลักษณะเด่นของพืชชนิดนี?คอื ริว? ประดับมีสเี ขียวเข้ม มี
ฐานกว้าง แล้วเรียวแหลมไปหาปลาย ส่วนปลายจะชีอ? อกมาค่อนข้างตัง? ฉากกับแกนช่อ
3.5.5 C. petiolata Wall. เป็ นพืชพืน? เมืองของพม่า ในประเทศไทยพบในบริเวณภาคเหนือ พืชชนิดนี?มชี ่อดอก
ขนาดใหญ่ ริว? ประดับบริเวณยอดของช่อ หรือ “coma” มีสชี มพู ดอกมีสขี าว และมีแถบเหลืองทาบตามยาวตรงกลางของ
แผ่นกลีบปาก
3.5.6 C. rhabdota Sirirugsa and Newman (บัวโกเมน) ได้วางขายในตลาดช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ชายแดน
ไทย-ลาว มาเป็นเวลานาน เพือ: ปลูกเป็ นไม้ประดับ แพร่หลายอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ และรูจ้ กั กันเพียงเป็ น
พืชสกุลกระเจียวชนิดหนึ:ง โดยมีช:อื ไทยว่า “บัวโกเมน” แพร่กระจายอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
และลาว ยังไม่เคยมีช:อื ทางพฤกษศาสตร์มาก่อน Sirirugsa and Newman (2000) จึงได้เสนอตัง? ชื:อเป็ นชนิดใหม่ของ
โลกเมื:อเร็วๆ นี? ในปจั จุบนั เชื:อว่าคงหาพบได้ยากในธรรมชาติ
3.5.7 C. roscoeana Wall. (ขมิน? แดง) เป็ นพืชพืน? เมืองของพม่าอีกชนิดหนึ:ง ในประเทศไทยพบในบริเวณภาคเหนือ
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และ จ.กาญจนบุร ี เป็ นไม้ประดับทีน: ําออกสูต่ ลาดนานมาแล้ว ลักษณะเด่นคือ มีรว?ิ ประดับสีสม้ หรือแดงอมส้ม ไม่ม ี “coma”
3.5.8 C. rubescens Roxb. เป็ นพืชพืน? เมืองของอินเดีย กระจายพันธุ์มายังภาคใต้ของประเทศไทย ดร.พิมพ์ใจ
อาภาวัชรุตม์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมพืชชนิดนี? และนํามาขยายพันธุ์ ลักษณะเด่นคือ ก้านใบ
และกาบใบมีสแี ดงเข้ม ช่อดอกมีขนาดใหญ่ ริว? ประดับปลายช่อมีสแี ดงเข้ม ใช้ปลูกเป็ นไม้ประดับ
3.5.9 C. sparganifolia Gagnep. เป็ นพืชพืน? เมืองของประเทศเวียดนาม ประเทศไทยได้นํามาปลูกเป็ นไม้
ประดับนานมาแล้ว และขยายพันธุ์อย่างแพร่หลาย ลักษณะเด่นคือ ต้นขนาดเล็ก ใบเรียวยาวคล้ายใบหญ้า แต่เมื:อนํามา
ปลูก ใบอาจผันแปรขยายกว้างขึ?นกว่าธรรมชาติ ช่อ ดอกออกกลางลําต้น ก้านช่อผอมยาว ริ?วประดับ ค่อนข้างกลม
สีชมพูสด และทนทาน ใช้เป็นไม้ประดับทีส: วยงาม
3.5.10 C. thorelii Gagnep. เป็ นพืชพืน? เมืองของลาว ในประเทศไทยพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปจั จุบนั
ได้พฒั นาเป็นไม้ประดับออกสูต่ ลาดแล้ว ลักษณะเด่นคือ ช่อดอกเกิดกลางต้น ริว? ประดับทีม: ดี อก มีสเี ขียว ส่วนริว? ประดับ
ส่วนปลายด้านบนของช่อ หรือ “coma” มีสขี าว ส่วนปลายแหลม อาจชูตงั ? ขึน? มีความสวยงามเหมาะเป็ นไม้ประดับมาก
ส่วนของดอกทัง? staminodes และกลีบปากมีสมี ่วง
3.5.11 C. xanthorhiza Roxb. (ว่านชักมดลูก) กระจายพันธุอ์ ยูใ่ นอินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ในประเทศไทย
พบทางเหนือ (เชียงใหม่) ตะวันออกเฉียงใต้ (จันทบุรี และตราด) และใต้ (พังงา) ลักษณะเด่นคือ ไรโซมขนาดใหญ่
กลมหรือรูปไข่ สีเหลืองเข้มอมส้ม ไรโซมใช้เป็ นยาสมุนไพร และทําเครือ: งสําอาง
3.5.12 C. zedoaria Rosc. (ขมิน? อ้อย) กระจายพันธุอ์ ยูใ่ นอินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทย
พบบริเ วณภาคเหนือ (เชียงราย และเชียงใหม่) ภาคตะวันออก (นครราชสีม า) ภาคกลาง (สระบุร)ี และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตราด) ลักษณะเด่นคือ มีไรโซมสีเหลืองอ่อนหรือขาว กลิน: คล้ายการบูร “coma” สีแดงเข้ม หรือสี
ม่วง มีการปลูกกันหลายแห่ง ไรโซมใช้เป็นยาสมุนไพร
3.6 Haniffia Holttum พืชสกุลนี?ได้ศกึ ษาทบทวนด้านอนุกรมวิธาน โดย K. Larsen and J. Mood (2000) ซึง: มีอยู่ 2
ชนิด และได้เสนอ Haniffia albiflora เป็ นพืชชนิดใหม่ของโลก ส่วนอีกชนิดหนึ:งคือ H. cyanescens (Ridl.) Holttum เชือ:
ว่าพบได้ในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยด้วย
3.6.1 Haniffia albiflora K. Larsen and J. Mood พบที: จ.นราธิวาส เป็ นพืชขนาดเล็กมีลําต้นเหนือดิน สูง
ประมาณ 70 เซ็นติเมตร ช่อดอกออกด้านข้างของลําต้น 1-2 ช่อ ริว? ประดับมีสแี ดง ดอกมีสขี าว และกลีบปากมีแต้มสี
เหลืองบริเวณฐาน
3.7 Hedychium Koenig (สกุลมหาหงส์) พืชสกุลนี?มปี ระมาณ 80 ชนิด แหล่งที:พบมากคือ หิมาลัยตะวันออก แถบ
อินเดียตอนใต้ และจีนตอนใต้ ในประเทศไทยอยู่ในระหว่างการศึกษาทบทวนโดยผูเ้ ขียน คาดว่ามีมากกว่า 20 ชนิด
และส่วนใหญ่พบบริเวณภาคเหนือของประเทศ อาจพบบางชนิดเป็ นพืชอิงอาศัยอยู่บนต้นไม้อ:นื หรือพบบนก้อนหิน
หรือในชนิดเดียวกัน อาจเป็ น ได้ทงั ? แบบขึ?นบนดิน และแบบอิงอาศัย ช่อดอกออกตรงปลายยอดของลําต้นเหนือดิน
ตัวอย่างทีพ: บในประเทศไทย เช่น
3.7.1 Hedychium coccineum Ham. ex Smith (ข่าดง) มีแหล่งกระจายพันธุ์อยู่ในแถบอินเดีย พม่า และอิน
โดจีน ในประเทศไทยพบทีเ: ชียงใหม่ (ดอยสุเทพ ดอยเชียงดาว) หรือ จ.ใกล้เคียง ลําต้นเหนือดินอาจสูงถึง 3 เมตร มีช่อ
ดอกยาว ดอกมีสเี หลือง และเรียงตัวห่างบนแกนช่อ เหมาะทีจ: ะใช้เป็นไม้ประดับ
3.7.2 H. coronarium Koen. (มหาหงส์) พืชชนิดนี?กระจายอยู่ในแถบอินเดีย พม่า และภาคเหนือของประเทศ
ไทย ปลูกกันอย่างแพร่หลายในประเทศเขตร้อน ดอกสีขาวขนาดใหญ่ และมีกลิน: หอม นิยมปลูกเป็ นไม้ประดับ ไรโซมใช้
เป็ นยาสมุนไพร
3.7.3 H. ellipticum Ham. ex Smith (ตาเหินไหว) พืชชนิดนี?กระจายพันธุใ์ นแถบอินเดีย หิมาลัย และพม่า ใน
ประเทศไทยพบทางภาคเหนือ เช่น จ.เชียงใหม่ (ดอยเชียงดาว ดอยสุเทพ) และพิษณุ โลก ในภาคอีสาน เช่น จ.เลย
(ภูกระดึง) และนครราชสีมา เป็ นต้น ลําต้นเหนือดินสูงประมาณ 1 เมตร ช่อดอกมีดอกจํานวนมากและเรียงกันแน่นบน
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แกนช่อ ดอกสีเหลือง เหมาะเป็ นไม้ประดับ
3.7.4 H. gardnerianum Shepperd ex Ker-Gawler เป็ นพืชท้องถิน: หิมาลัย กระจายแถบอินเดีย และเนปาล
ในประเทศไทยพบทีด: อยสุเทพ จ.เชียงใหม่ ลําต้นเหนือดินสูง 1-2 เมตร ช่อดอกมีขนาดใหญ่ ดอกเรียงตัวค่อนข้างแน่ น
บนแกนช่อ มีสเี หลืองสด ใช้เป็ นไม้ประดับ
3.7.5 H. longicornutum Griff. ex Bak. (ปุดเดือน) เป็ นพืชท้องถิน: ของมาเลเซีย ในประเทศไทยพบที:
จ.นราธิวาส เป็ นพืชอิงอาศัยบนต้นไม้อ:นื ช่อดอกมีแกนช่อสัน? ดอกจึงเรียงอัดแน่น ริว? ประดับมีสแี ดงเด่น และดอกมีส ี
เหลือง ลักษณะเด่นคือ มีรากยาวและอวบ ก่ายกันไปมา มีลกั ษณะคล้ายไส้เดือน
3.7.6 H. stenopetalum Lodd. (ตาเหินหลวง) กระจายพันธุใ์ นแถบอินเดีย พม่า และอินโดนีเซีย ชอบขึน? ใกล้
ลําธารในปา่ ดิบชืน? พืชนี?มลี กั ษณะเด่นคือ ใบมีขนาดใหญ่ หลังใบมีขนยาวและหยาบ ช่อดอกขนาดใหญ่ มีแกนช่ออวบ
มีขน ดอกเรียงตัวไม่แน่นบนแกนช่อ และมีสขี าว
3.7.7 H. villosum Wall. (ตาเหิน) กระจายพันธุอ์ ย่างกว้างขวาง ตัง? แต่อนิ เดีย ธิเบต พม่า อินโดจีน จีนตอนใต้
และมาเลเซีย เป็ นพืชอิงอาศัยอยู่บนต้นไม้อ:นื หรือบนก้อนหิน ชอบขึน? ในทีร: ะดับความสูงจากระดับนํ?าทะเลตัง? แต่ 900
เมตรขึน? ไป ในประเทศไทยพบในภาคเหนือคือ จ.เชียงใหม่ (ดอยเชียงดาว ภูเมีย: ง) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ
จ. เลย (ภูกระดึง) ช่อดอกมีแกนดอกยาว ดอกเรียงตัวค่อนข้างแน่ นตามแกนช่อ ดอกมีสขี าว ยกเว้นเกสรตัวผูม้ สี แี ดง
หรือสีสม้ ช่อดอกสวยงามเหมาะเป็ นไม้ประดับ
3.8 Kaempferia L. (สกุลเปราะ) เป็ นสกุลทีม: จี ํานวนชนิดมากอีกสกุลหนึ:งของวงศ์ขงิ คือ ประมาณ 60 ชนิด ใน
ประเทศไทยได้มกี ารศึกษาทบทวนด้านอนุกรมวิธาน และรายงานพืชสกุลเปราะของไทยไว้จํานวน 15 ชนิด (Sirirugsa,
1992b) ต่อมา Jenjittikul and Larsen (2000) ได้พบ K. candida Wall. เพิม: ขึน? อีก 1 ชนิด พืชในสกุลนี?มลี ําต้นทีช: เู หนือ
ดินค่อนข้างสัน? มาก ใบมักแผ่ราบกับพืน? ดิน ช่อดอกออกตรงกลางต้นระหว่างกาบใบคูใ่ นสุด ไรโซมมักอวบ หลายชนิดมี
คุณค่าเป็นยาสมุนไพร และเป็นเครือ: งเทศปรุงรสอาหาร ตัวอย่างทีพ: บในประเทศไทย เช่น
3.8.1 Kaempferia angustifolia Rosc. (เฒ่าหนังแห้ง, ปราบสมุทร ) พบครัง? แรกในอินเดีย ในประเทศไทย
พบที: จ.อุบลราชธานี และราชบุร ี แต่ได้มกี ารนํามาปลูกกันทั :วไป แผ่นใบมีความผันแปรสูง อาจมีรปู ร่างยาวเรียว หรือ
กว้าง แล้วค่อยเรียวไปหายอด ดอกมีสขี าว กลางแผ่นกลีบปากมีแต้มสีม่วง
3.8.2 K. elegans Wall. ex Bak.เป็ นพืชพืน? เมืองของพม่า กระจายพันธุ์ไปยังอินเดีย มาเลเซีย ในประเทศไทยพบ
ได้ทงั ? ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ชอบขึน? ริมลําธาร และเขาหินปูน ลักษณะเด่นคือ มีใบขนาดใหญ่ มักมี
2 ใบ และชูตงั ? ขึน? ช่อดอกมีกา้ นช่อค่อนข้างยาว ชูดอกทีม: สี ชี มพู ค่อนข้างเด่น เหมาะทีจ: ะทําเป็นไม้กระถางใช้ประดับ
3.8.3 K. larsenii Sirirugsa (เปราะลาร์เสน) เป็ นพืชประจําถิน: ของไทย พบครัง? แรกที: จ.อุบลราชธานี ได้รบั
การตัง? ชื:อเพื:อเป็ นเกียรติแก่ Prof. Kai Larsen นักพฤกษศาสตร์เดนมาร์ก ผูร้ เิ ริม: ศึกษาพืชวงศ์ขงิ ของไทย และมี
บทบาทสําคัญในการศึกษาพืชวงศ์น?ใี นเวลาต่อมา พืชนี?มใี บยาวเรียวคล้ายหญ้า ดอกสีชมพู
3.8.4 K. parviflora Wall. ex Bak. (กระชายดํา) กระจายพันธุ์อยู่ในพม่า และอินเดีย ในประเทศไทยพบที: จ.ตาก
และกาญจนบุร ี ดอกมีขนาดเล็กกว่าชนิดอื:นๆ ในสกุลนี? มีสขี าวปนม่วง ไรโซมมีสมี ่วง กาบใบและก้านใบยาว ยกใบตัง? ขึ?น
มองผิวเผินพืชนี?มลี กั ษณะคล้ายคลึงกับพืชสกุลกระชาย จึงมีผใู้ ห้ช:อื ว่า “กระชายดํา” โดยเข้าใจผิดว่าเป็ นกระชายชนิดหนึ:ง
3.8.5 K. roscoeana Wall. (เปราะปา่ ) เป็ นอีกชนิดหนึ:งทีก: ระจายพันธุ์อยู่ในแถบพม่า และอินเดีย ในประเทศ
ไทยพบทางภาคเหนื อ ได้แ ก่ จ.เชีย งใหม่ และตาก และทางภาคตะวัน ตกเฉี ย งใต้ ได้แ ก่ จ.กาญจนบุ รี และ
ประจวบคีรขี นั ธ์ ส่วนมากจะพบบริเวณป่าไผ่ ต้นมักประกอบด้วย 2 ใบ ขนาดกว้างเกือบกลม แผ่ราบกับพืน? มีสเี ขียว
เข้ม และมักมีลายด่าง ดอกมีสขี าว และมีจุดสีเหลืองตรงบริเวณศูนย์กลาง
3.8.6 K. rotunda L. (ว่านหาวนอน, ตูบหมูบ) เป็ นพืชพืน? เมืองของอินเดีย กระจายพันธุ์ส่ศู รีลงั กา อินโดจีน
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ในประเทศไทยพบมากทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนัน? พบที: จ.สระบุร ี
ชลบุรี และกาญจนบุรี เป็ นต้น พบว่าส่วนใหญ่เมื:อสร้างดอกจะยังไม่เกิดใบ ดอกมีสมี ่วง ไรโซมและรากเป็นยาสมุนไพร
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3.9 Scaphochlamys Bak. เป็ นพืชขนาดเล็กคล้ายสกุลกระชายและเปราะ กระจายพันธุ์อยู่ในทีจ: ํากัด บริเ วณ
คาบสมุทรมลายู ทัง? สกุลมีมากกว่า 20 ชนิด ในประเทศไทยพืชสกุลนี?จดั ว่าหายาก พบประมาณ 2 ชนิดในบริเ วณ
ชายแดนไทย-มาเลเซีย ของ จ.ยะลา และนราธิวาส ตัวอย่างทีพ: บ ในประเทศไทย เช่น
3.9.1 Scaphochlamys obcordata Sirirugsa and K. Larsen พบครัง? แรกทีน: ?ําตกบาโจ จ.นราธิวาส และได้
บรรยายเป็นพืชชนิดใหม่ของโลก (Sirirugsa and Larsen, 1991) ลําต้นเหนือดินสัน? ใบค่อนข้างกว้าง ดอกมีสขี าว แผ่น
กลีบปาก มีรปู ร่างเป็นรูปหัวใจกลับ
3.10 Stahlianthus O. Kuntze พืชสกุลนี?มจี ํานวนชนิดน้อย และค่อนข้างหายากในประเทศไทย เป็ นพืชขนาดเล็ก
ใบคล้ายใบหญ้า ในประเทศไทยอาจพบได้ 1-2 ชนิด ตัวอย่างทีพ: บในประเทศไทย เช่น
3.10.1 Stahlianthus campanulatus Kuntze กระจายพันธุใ์ นแถบอินโดจีน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ลําต้นเหนือดินสัน? มาก มักเห็นเพียงใบชูขน?ึ มา ประกอบด้วย 2-3 ใบ ใบแคบเรียวคล้ายใบหญ้า ยาว
ประมาณ 10-20 เซ็นติเมตร ช่อดอกเล็ก ริว? ประดับชัน? นอกสุดเป็ นรูประฆัง ดอกมีสเี หลืองอ่อนหรือขาว
4. Tribe Zingiberaceae มีเพียงสกุลเดียว คือ
4.1 Zingiber Boehm. (สกุลขิง) เป็ นสกุลใหญ่ทม:ี จี ํานวนชนิดมากอีกสกุลหนึ:งของวงศ์น?ี ได้มกี ารศึกษาทบทวนพืช
สกุลขิงของไทย โดย Theilade and Maersk-Moller (1991) ได้รายงานเบื?องต้นพืชสกุลขิงในประเทศไทยไว้ (แต่ยงั ไม่
เสร็จสมบูรณ์) จํานวน 33 ชนิด ตัวอย่างทีพ: บในประเทศไทย เช่น
4.1.1 Zingiber montanum (Koenig) Theilade (ไพล) ชื:อพ้อง: Zingiber purpureum Roscoe พืชชนิดนี?อาจ
เป็ นพืชพื?นเมืองของอินเดีย ในประเทศไทยไม่พบในธรรมชาติ แต่ปลูกกันอย่างกว้า งขวาง เพื:อใช้เ ป็ นยาสมุนไพร
ไรโซมมีสเี หลืองสด และกลิน: ฉุนแรง ช่อดอกมีรปู ร่างรี และริว? ประดับมีสมี ่วงดํา ดอกสีเหลืองนวลเกือบขาว
4.1.2 Z. ottensii Val. (ไพลดํา) เป็ นพืชพืน? เมืองของอินโดนีเซีย กระจายไปยังมาเลเซีย ในประเทศไทยมีการ
ปลูกกันทัวประเทศ
:
ไรโซมมีสมี ่วงเข้ม ใช้เป็นยาสมุนไพร ริว? ประดับสีแดงส้ม หรือแดงเรื:อเขียว ดอกสีเหลือง ตรงกลีบปากมี
จุดประสีชมพูอ่อน
4.1.3 Z. spectabile Griff. (จะเงาะ, ดากเงาะ) พืชชนิดนี?พบได้ท ั :วไปในภาคใต้ของประเทศไทย และใน
มาเลเซีย เป็ นชนิดทีม: ชี ่อดอกขนาดใหญ่ทส:ี ดุ ในสกุลขิง ริว? ประดับมีสแี ดง หรือเหลือง มีลกั ษณะเด่นคือ ส่วนปลายของ
ริว? ประดับจะงุม้ เข้าด้านใน และในซอกของริว? ประดับจะมีน?ําเมือก ดอกมีสมี ่วงเข้ม ตรงแผ่นกลีบปาก มีจุดประสีเหลือง
4.1.4 Z. wrayi Ridl.(ปุดหวาน) เป็ นพืชพืน? เมืองของมาเลเซีย ในประเทศไทยพบในเขตชายแดนไทยมาเลเซีย มีลกั ษณะเด่นคือ ไรโซมมีสมี ่วง และมีกลิน: คล้ายลูกโป๊ยกัก ช่อดอกประกอบด้วยริว? ประดับสีแดงเรียว ซ้อนกัน
แน่น ส่วนปลายมีลกั ษณะแหลม และชีอ? อกจากแกนช่อ
4.1.5 Z. zerumbet (L.) Sm. (กระทือ) เป็ นพืชพืน? เมืองของอินเดีย พม่า และอินโดจีน ในประเทศไทยพบ
ทัวไปในบริ
:
เวณพืน? ล่างของปา่ ดิบชืน? และปลูกกันทั :วไปเพือ: ใช้เป็ นยาสมุนไพรด้วย และใบขนาดใหญ่ชนิดหนึ:งในสกุลขิง
มีลกั ษณะเด่นคือ ช่อดอกแรกเกิดมีรว?ิ ประดับสีเขียวเข้ม เมื:อแก่เต็มทีจ: ะเปลีย: นเป็นสีแดง ดอกสีเหลืองอ่อน
บทสรุป
การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชวงศ์ขงิ ของไทยได้มคี วามกาวหน้ามาแล้วระดับหนึ:ง เท่าทีไ: ด้ศกึ ษาทบทวนแล้ว
ใน tribe Alpinieae มีสกุล Geostachys 3 ชนิด Pomereschea 1 ชนิด และ Siamanthus 1 ชนิด ใน tribe Hedychieae
มีสกุล Boesenbergia 17 ชนิด Caulokaempferia 5 ชนิด Cornukaempferia 1 ชนิด Kaempferia 16 ชนิด และ
Scaphochlamys 2 ชนิด และทีก: าํ ลังศึกษาอยูค่ อื Curcuma ประมาณ 50 ชนิด และ Hedychium ประมาณ 20 ชนิด ใน
tribe Zingibereae มีสกุล Zingiber ประมาณ 40 ชนิด กําลังศึกษาอยู่เช่นกัน ซึง: จะเห็นได้ว่าจํานวนพืชในวงศ์ขงิ ทีไ: ด้
ศึกษาและรูจ้ กั กันดีนัน? ยังมีไม่ถงึ ร้อยละ 50 ยังต้องร่วมมือกันศึกษาพืชวงศ์อกี มาก เพื:อให้ได้ขอ้ มูลทีส: มบูรณ์ทงั ? วงศ์
และสามารถตีพมิ พ์ในวารสาร Flora of Thailand อันเป็ นเป้าหมายทีส: ําคัญของการศึกษาพรรณพืชไทย นับเป็ นสิง: ที:
น่ายินดีทใ:ี นปจั จุบนั ได้มนี กั พฤกษศาสตร์สนใจศึกษาพืชวงศ์ขงิ เพิม: ขึน?
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Abstract: A revision of the family Euphorbiaceae in Thailand was done based on examination of
herbarium specimens and extensive field observations in various parts of Thailand. 83 genera
comprising 425 species are recognized; among these, 19 species are introduced. 10 species are
described as new. 11 species await further study as there are inadequate specimens for description of new taxa. 13 species are recorded for
the first time in Thailand. 49 species are found only in Thailand. 3 new combinations have been made, 1 of which is transferred to a new genus
for Southeast Asia. 1 species is raised from infraspecific status, while 3 are reduced to varieties. 3 species are misidentified. 28 new synonyms are
proposed. Keys to all genera and species with full descriptions, distributions and uses, and with
illustrations and colour pictures, will be presented in the Flora of Thailand, volume 8, parts 1 & 2, in the
year 2002. Therefore, only a summary will be included here.
Key words: Euphorbiaceae, taxonomy

Introduction
The Euphorbiaceae is a large and important dicot family and is conspicuous throughout the tropics.
It is the sixth biggest family of the flowering plants (after Orchidaceae, Compositae, Leguminosae,
Gramineae, and Rubiaceae). It comprises 313 genera and an estimated 8,100 species (Mabberley, 1997). It
is extremely diverse and there is much taxonomic confusion within the family.
Adrien Jussieu (1824) identified the major series of genera that (after much later revision)
correspond roughly to current subfamilies. Jean Mueller (1866) provided the first detailed classification of
the family into subfamilies, tribes, and subtribes, which reflect phylogenetic affinity as presently
understood. The original classification of Mueller is particularly striking in comparison with the earlier
system of Baillon (1858), which was uninformative about relationships, and the later ones of Bentham
(1880) and Pax (1890), who accepted the general framework of Mueller with relatively minor exceptions.
Later revisions by Pax and K. Hoffman (1931) and the treatment by Hurusawa (1954) continued to reflect
the general ideas of Mueller, despite considerable changes.
The classification of Webster (1975) is a descendant of the system of Jean Mueller (1866) and is
based on the later work on the biogeography of major angiosperm taxa of Bentham (1878), in which the
300 genera of Euphorbiaceae were grouped into 52 tribes in five subfamilies, i.e. Phyllanthoideae,
Oldfieldioideae, Acalyphoideae, Crotonoideae, Euphorbioideae, with several of the tribes divided into
subtribes.
Webster (1987) proposed over 20 segregate families of Euphorbiaceae based on the reflection of
the diversity of the family. Hurusawa (1954) was the first modern author to propose a major dismantling of
the family, with his recognition of Antidemataceae, Euphorbiaceae (sensu stricto), Porantheraceae, and
Ricinocarpaceae. This system, based on inflation of the subfamilies of Pax and K. Hoffmann (1931), has
met with little acceptance.
Airy Shaw (1965, 1966) recognized seven segregate families: Androstachydaceae, Bischofiaceae,
Hymenocardiaceae, Peraceae, Picrodendraceae, Stilaginaceae, and Uapacaceae. Among modern authors,
one of the most extreme splitters is Meeuse (1990), who recognizes nine segregrate families, plus the
Pandaceae. Radcliffe-Smith (1988) partially followed Airy Shaw in recognizing the Hymenocardiaceae and
Pandaceae, but treat Antidesma, Bischofia, and Uapaca as anomalous genera of Euphorbiaceae. Of all this
aggregate taxa, only the family Pandaceae is recognized as distinct by Cronquist (1981) and Takhtajan
(1980).
Webster’s (1994) revised synopsis of the taxa of Euphorbiaceae recognized, and provided keys to
5 subfamilies, 49 tribes and 317 genera. It represents an extension and, in places, a considerable revision of
the synoptic classification in which the five subfamilies were first recognized (Webster, 1975). In additions
descriptions of the taxa at the subfamilial, tribal and subtribal levels were given. Within the tribes and
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subtribes, keys are provided to the genera, and these are enumerated with the citation of important
synonyms.
The Euphorbiaceae are important constituents of the tropical moist forests of Thailand. In many
areas they are abundant, in terms of both species and individuals, in the understorey and canopy of the
forest, and as emergents. The family has one of the highest levels of diversity and abundance in Thailand,
with about 400 species. The family is of considerable economic importance and there has been much
taxonomic confusion. To solve such problems, it is absolutely necessary to study the whole family.
Teamwork between experts from various institutes both in Thailand and oversea collaborated to help work
on the account of Euphorbiaceae in Thailand. The only revision of the family in Thailand that existed up to
now is that of Airy Shaw (1972). He used the major revision of the family of Craib in Kew Bulletin (1911),
who enumerated all the materials of the family collected by Kerr, adding descriptions of a number of new
or supposed new species, and included the few records known to him from earlier collectors and previous
writers.
At the time, Airy Shaw’s account numbered 81 genera, of which 3 genera were marginally related
families appended to the enumeration, i.e. Antidesma (Stilaginaceae), Galearia and Microdesmis
(Pandaceae), and Hymenocardia (Hymenocardiaceae). An other three genera were doubtfully related or
unrelated families excluded from the enumeration, i.e. Buxus (Buxaceae), Daphniphyllum
(Daphniphyllaceae) and Bischofia (Bischofiaceae). He provided keys, both generic and specific, which
were based on macroscopic characters, with the cited literature references, the accepted names, synonyms,
geographical distribution, and the distribution in Thailand. In this treatment of the family Euphorbiaceae,
we aimed at improving Airy Shaw’s treatment (1972). The classification refers to Webster (1994), who
recognizes five subfamilies based upon such characters as number of ovules per locule, basic chromosome
number, pollen grain type, and latex characters and includes Pandaceae and Hymenocardiaceae.
The Characters
Habit and Growth Form: All habit types can be found in Euphorbiaceae ranging from trees to
shrubs, herbs and climbers. All manner of tree shapes occur in Euphorbiaceae. Young Endospermum are
pagoda trees, and a few Baccaurea have Terminalian branching; Elateriospermum has a monopodial
crown. Species in secondary forest tend to have spreading bushy crowns (e.g. Macaranga, Mallotus), and
in open places bushes with straggling branches are common (e.g. Breynia, Glochidion, Phyllanthus).
Euphorbia antiquorum is a cactus-like plant with green, fleshy stems and tiny leaves which soon fall.
Some Macaranga spp. have hollow ant-inhabited twigs.
Leaves: The leaves are simple or compound, palmately or pinnately nerved, and occasionally
lobed. The leaf stalk is commonly kneed, often long, and often bears glands. Macaranga gigantea has one
of the largest simple leaf blades of any tree in the country, and other Macaranga are strongly peltate. A
group of related genera, typified by Glochidion and Phyllanthus, has one of the most specialised conditions
of any tree in the world: the leaves are arranged alternately and closely along short leafy twigs, the whole
spray resembling a pinnate leaf and only recognized for what it is when clusters of flowers develop in the
leaf axils.
Inflorescences: The flowers are mainly small, some are without petals, unisexual, and often have a
disc. The different sexes may be on the same tree (monoecious) or different trees (dioecious); sometimes
they are borne on the same inflorescence, in which case the males are generally on the upper part. The
flowers may be in axillary clusters or in axillary or terminal spikes, racemes or panicles. The are usually
musty-scented, and are throught to be pollinated by insects, not by wind.
Fruit and seeds: The fruit in most Euphorbiaceae is typical 3-lobed, dehiscent capsule to baccate
fruits, drupaceous but dehiscent, and drupaceous and indehiscent.
Typically the fruit is a capsular schizocarp, some splitting into 3 bivalved parts, leaving a central
columella (e.g. Cleistanthus). Some woody fruits split open explosively, often with a sharp cracking sound
(e.g. Hevea, Mallotus) and the seeds are forcibly expelled. Otherwise, dispersal is probably by small
mammals or birds, attracted by the fleshy seed jacket (e.g. some Baccaurea, Macaranga) or fruit wall (e.g.
other Baccaurea, Bridelia). Flowers and fruit are borne on the trunk in some Baccaurea and Sauropus.
The seeds show variation in size, shape and seed-coat ornamentation. There are typically two
seeds per locule, but the number is often reduced to one. In the biovulate taxa with drupaceous fruits, only
one or two seeds per fruit may develop (e.g. Antidesma, Aporusa, Baccaurea and Drypetes). Seed size
varies greatly, from less than 1 mm in herbaceous species of Phyllanthus to over 4 cm in Hevea and
Omphalea. A seed character that appears particularly important is the presence or absence of endosperm. It
is copious in most genera, but scanty or absent in some genera such as Actephila. In exalbuminous seeds,
the cotyledons are often distinctly folded.
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Distribution: The family is found throughout the world, with the great majority of species in
tropical and subtropical regions.
Ecology: Euphorbiaceae is the commonest family amongst trees in evergreen forest. Thus,
Euphorbiaceae contribute to the lower part of the rain forest canopy, few species reach the top and none is
truly emergent. Some species are small trees, or shrubs; there are also a few climbers or scramblers.
Euphorbiaceae are uncommon in primary Lower Montane forest, though in openings, they become
as locally abundant as in the lowlands. Only a few species are common in peat swamps (e.g.,
Blumeodendron tokbrai, Macaranga pruinosa, M. puncticulata). Euphorbiaceae are very strongly
represented in secondary and disturbed forest, mainly by Endospermum, most Macaranga, a few Mallotus
and Sapium. Many species are entirely or mostly found on limestone hills (See Appendix 3). Many species
are rare, known only from one or a few collections. Several genera have one species e.g. Aleurites,
Chaetocarpus, Flueggea, Sumbaviopsis, Trewia, Wetria etc.
Uses: The secondary forest group of species have potential as a source material for wood-based
products, such as paper, chipboard and fiber board, which remains almost entirely uninvestigated and
totally undeveloped. Features that these species have evolved to grow successfully in secondary forest
include such aspects as germination and seedling survival in the open with intense climber and herb
competition, rapid growth in height and the ability to grow in dense pure stands without epidemic disease
problems. These are valuable assets in a plantation species. A correlated feature, the possession of soft,
pale timber is also a valuable asset. Moreover, the few investigations that have been made show that some
Euphorbiaceae possess long wood fibres, which makes them an attractive possibility as a source of long
fibre paper pulp. Pioneer work on pulping potential was done by Janssonius in the former Dutch East
Indies, who found that the species he investigated of the subfamily Phyllanthoideae (except Aporusa,
Baccaurea, Drypetes) all had high pulping potential. Unpublished work done at Kepong has shown that
Macaranga, in the subfamily Euphorbioideae, also has long fibres.
The family includes important agricultural taxa, i.e., Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.)
Müll.Arg., the Para rubber, Manihot esculenta Crantz., Ricinus communis L.
Traditional uses of Euphorbiaceae are: as fruit or nut-trees - Baccaurea ramiflora (mafai),
Phyllanthus acidus (mayom), P. emblica (makham pom), Aleurites moluccana (Phothisat), Elateriospermum
tapos (Pra); as vegetables - Claoxylon longifolium, Sauropus androgynus, Pterococcus corniculatus; and as
medicines Croton spp., Suregada multifida. Colourful garden ornamentals are Acalypha spp., Codiaeum spp.
(the garden 'Crotons'), Euphorbia pulcherrima (Poinsettia) and Jatropha spp.

Methods
This revision is based on the examination of more than 5,000 herbarium specimens, from the
following herbaria: BKF, BK, K, C, L, BM, E, TD, AAU. Botanical surveys were conducted which
resulted in comprehensive collections, including male and female flowering materials and fruits from
several species. Collected specimens were treated chemically, fixed on to specimen paper and placed in the
herbarium, systematically. Visits to European herbaria to examine type specimens were made.
Results and Discussion

1. As a result of the examination of morphology, the Euphorbiaceae of Thailand comprises 83 genera and
425 species; among these, 19 species are introduced. The genera and number of species compared with
Airy Shaw 1972 are shown in Appendix 1).
2. Ten new species were found: 3 in Croton-Croton acutifolius Esser, C. decalvatus Esser, C. kongkandae Esser; 2 in Macaranga-Macaranga
siamensis S.J.Davis, M. neodenticulata Whitmore; 3 in Mollotus-Mallotus hispidospinosus Welzen & Chayamarit, M. viridis Welzen & Chayamarit, M.
kongkandae Welzen & Phattarahirankanok; 2 in Sauropus-Sauropus poomae Welzen & Chayamarit, S. temii Welzen & Chayamarit. All these
species are newly described and submitted to international botanical journals. Some have already been
published: Mallotus kongkandae in Blumea 46: 67. 2001; Macaranga and Croton sp. nov. in Thai
Forest Bulletin (Botany) no. 29. Some are in press, such as Mallotus and Sauropus sp. nov. in Kew

Bulletin. Nine species await further study as there are inadequate specimens for description of new taxa, i.e., one in
Antidesma, Dimorphocalyx, Euphorbia, Phyllanthus; two in Cleistanthus and Croton; and three in Drypetes.
3. Thirteen species are recorded for the first time in Thailand (new records): Acalypha brachystachya Hornem., A. mairei (Lévl.)
Schneid., A. pleiogyne Airy Shaw, Baliospermum corymbiferum Hook.f., Cleistanthus hirsutipetalus Gage; Croton thorellii
Gagnep., Euphorbia parkeri Binojkumar & N.P.Balakr., E. royleana Boisser; Macaranga diepenhorstii (Miq.) Müll.Arg.,
M. heynei I.M.Johnston, M. hullettii King ex Hook.f., Mallotus leucodermis Hook.f., M. penangensis Müll.Arg.
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4. Forty-nine species are found only in Thailand (endemic species): Acalypha pleiogyne Airy Shaw-Northern, Northeastern and Southeastern; Actiphila
collinsae Hunter-Prachuap Khiri Khan; Antidesma bunius (L.) Spreng. var. pubescens Petra K. Hoffm.-Mae Li, Lamphun, A. japonicum Siebold &
Zucc. var. robustius Airy Shaw- Khao Yai National Park; Baliospermum siamense Craib- Northern; Breynia glauca Craib- Doi Suthep; Claoxylon
oliganthum Airy Shaw- Eastern and Peninsular, C. putii Airy Shaw-Pang Tong, Chiang Mai; Cleistanthus denudatus Airy Shaw-Northern, Central,
Southeastern and Peninsular, C. hirsutipetalus Gage-Peninsular; Croton acutifolius Esser-Northern, C. columnaris Airy Shaw-Northern and
Southwestern, C. decalvatus Esser-Northeastern, Eastern and Southeastern, C. kongkandae Esser-Northern and Southeastern, C. longissimus Airy
Shaw-Northern, C. stellatopilosus Ohba-Central and Southeastern; Delachampia elongata Craib-Tak; Drypetes dasycarpa (Airy Shaw) Phuph. &
Chayamarit-Chiang Mai, Nan and Loei; Euphorbia saxicola Roxb.-Doi Chiang Dao; Glochidion santisukii Airy Shaw-Khao Luang, Nakhon Si
Thammarat; Leptopus diplospermus (Airy Shaw) G.L.Webster-Pak Tawan, Prachuap Khiri Khan; Mallotus calocarpus Airy Shaw-Khao Sabap,
Chanthaburi, M. garrettii Airy Shaw-Doi Pha Ngua, Nan, M. hispidospinosus Welzen & Chayamarit-Kanchanaburi, M. hymenophyllus Airy ShawSurat Thani and Krabi, M. kongkandae Welzen & Phattarahirankanok-Mae Wong, Kamphaeng Phet, M. pallidus (Airy Shaw) Airy Shaw-Som Roi
Yot, Prachuap Khiri Khan; Phyllanthus brunelii J. Roux-Northern, Central and Southeastern, P. kerrii Airy Shaw-Northern and Northeastern, P.
mirabilis Müll.Arg.-Northern, Northeastern, Eastern and Central, P. orientalis (Craib) Airy Shaw-Chiang Mai, P. polyphyllus Willd.-Eastern, P.
winitii Airy Shaw-Northern and Northeastern; Ptychopyxis plagiocarpa Airy Shaw-Wang Ka, Kanchanaburi; Sauropus amabilis Airy Shaw-Hua Wai,
Nakhon Sawan, S. amoebiflorus Airy Shaw-Ratchaburi, S. asteranthos Airy Shaw-Don Tan, Nakhon Phanom, S. garrettii Craib-Doi Ang Ka, Chiang
Mai, S. granulosus Airy Shaw-Wanon, Sakon Nakhon, S. kerrii Airy Shaw-Chiat, Ubon Ratchathani, S. orbicularis Craib-Mae Taeng, Doi Inthanon,
Chiang Mai, S. poomae Welzen & Chayamarit-Doi Tung, Chiang Rai, S. pulchellus Airy Shaw-Ta Chang, Nakhon Ratchasima, S. similis Craib-Doi
Chiang Dao, Chiang Mai, S. suberosus Airy Shaw-Khao Thong Lang, Trang; Spathiostemon moniliformis Airy Shaw-Ban Krut, Surat Thani;
Trigonostemon albiflorus Airy Shaw-Northern, T. kerrii Craib-Northern, T. pachyphyllus Airy Shaw-Widespread.
5. Changes of plant status are as follows:
Three new combinations have been made, Balakata baccata (Roxb.) Esser (Sapium baccatum Roxb.), Colobocarpos nanus (Gagnep.) Esser
& Welzen (Croton nanus Gagnep.), and Shirakiopsis indica (Willd.) Esser (Sapium indicum Willd.).
One species is raised from infraspecific status, Drypetes dasycarpa (Airy Shaw) Phup. & Chayamarit (Drypetes indica (Mull. Arg.) Pax &
K. Hoffman. var. dasycarpa Airy Shaw. (See further details in Thai Forest Bulletin (Botany) no. 28. 2000.)
Three reductions have been made of Antidesma as follows:
Antidesma montanum Blume var. microphyllum (Hemsl.) Petra Hoffm. (A. microphyllum Hemsl.), A. montanum Blume var. salicinum (Ridl.)
Petra Hoffm. (A. salicinum Ridl.), A. montanum (Tul.) Petra Hoffm. (A. oblongifolium Blume var. wallichii Tul.)
Croton colobocarpos Airy Shaw is transferred to Colobocarpos, a new genus for Southeast Asia (Colobocarpos nanus Esser). A name new to
Thailand is Croton stellatopilosus Ohba which was misidentified as C. sublyratus Kurz, an Indian species. The
common Croton species found all over the east is identified new as Croton decalvatus Esser. C.
oblongifolius Roxb. is now C. roxburghii N.P.Balakr., as the former is illegitimated. Croton
santisukii Airy Shaw is a distinct species, and awaits discussion. The novelties in Croton (Euphorbiaceae) from
South-East Asia are discussed by H.-J. Esser & Kongkanda Chayamarit in Novon, 2001 (in press).
The name Euphorbia pilulifera L. is rejected by H.-J. Esser & Steve Cafferty, E. coccinea Roth as well as E. tortilis Rottler cannot be found in
Thailand. See also H.-J. Esser & Kongkanda Chayamarit: Notes on Euphorbia (Euphorbiaceae) in Thailand. Harvard Papers Bot. (in press).
Twenty-eight new synonyms are proposed as follows:
1. Antidesma andamanica Hook.f.=A. bunius (L.) Spreng. var. bunius
2. A. plagiorrhynchum Airy Shaw=A. forbesii Pax & K.Hoffm.
3. A. acuminatissimum Quisumbing & Merr.=A. japonicum Siebold & Zucc. var.
japonicum
4. A. kerrii Craib=A. montanum Blume var. montanum
5. A. stenophyllum Merr.=A. pendulum Hook.f.
6. A. velutinosum Blume var. lancifolium Hook.f.=A. velutinosum Blume
7. A. spaniothrix Airy Shaw=A. velutinum Tul.
8. Aporosa lophodonta Airy Shaw=A. globifera Hook.f.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Baliospermum montanum (Willd.) Müll.Arg.=B. solanifolium (Burm.) Suresch
Croton calococcus Kurz=C. lachnocarpus Benth.
C. bonianus Gagnep.=C. lachnocarpus Benth.
C. murex Croizat=C. lachnocarpus Benth.
C. trachycaulis Airy Shaw= C. lachnocarpus Benth.
C. argyratus Blume var. microcarpus Gagnep.=C. sepalinus Airy Shaw
C. birmanicus Müll.Arg.=C. tiglium L.
C. himalaicus D.G.Long=C. tiglium L.
C. oblongifolius Roxb.=C. roxburghii N.P.Balakr.
C. siamensis Craib=C. robustus Kurz
Chamaesyce coudercii (Gagnep.) Sojk=Euphorbia bifida Hook.Arn.
C. harmandii (Gagnep.) Sojk=Euphorbia bifida Hook. & Arn.
Euphorbia barnhartii Croizat=E. lacei Craib
E. coudercii (Gagnep.) forma glaberrima Gagnep.=E. bifida Hook.Arn.
E. kerrii Craib=E. sessiliflora Roxb.
Macaranga kampotensis Gagnep.=M. andamanica Kurz
M. trigonostemonoides Croizat=M. andamanica Kurz
M. denticulata (Blume) Müll.Arg. var. pustulata (King ex Hook.f.) Chakrabarty &
Gangopadhyay=M. denticulata (Blume) Müll.Arg.
27. M. adenophylla Pax & K.Hoffm.=M. motleyana (Müll.Arg.) ssp. griffithiana (Müll.Arg.)
Whitmore
28. M. glaberrima var. kostermansii Airy Shaw=M. lowii King & Hook.f.

6.
7.
8.

Uses of Euphorbiaceae are reported in Appendix 2. Plants are identififed as medicinal, edible fruit and vegetable, wood product, and ornamental.
Keys to all genera and species with full descriptions, distributions and uses, and with illustrations and
colour pictures will be presented in the Flora of Thailand, volume 8, parts 1 & 2, in the year 2002.
The resolution of species problems requires obtaining much more living material of such plants. These
species have sometimes been confused with others. Sometimes pressed specimens bear a striking
resemblance. It was found that staminate and pistillate flowers of most of the taxa were needed and are
taxonomically significant to solve the status of the species. Thus, new collections from surveys in all
parts of Thailand were tended to support the taxonomic resolution. These collections agreed well with
the presumption of the authors. The study also proved that the long-standing misapplication of some
names needed to be changed for nomenclatural reasons. A list of new synonyms is shown in 5.
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Appendix 1. Number of genera and species of Euphorbiaceae in Thailand, present revision (2001) compared to Airy Shaw
(1972), showed new species, new record, endemic species, introduce species, nomenclature and uses.
Genus

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

species/var.
Airy
Chayamarit et al.
Shaw(197
(2001)
2)

Acalypha
Actephila
Agrostistachys
Alchornea
Aleurites
Antidesma
Aporosa
Austrobuxus
Baccaurea
Balakata
Baliospermum
Blachia
Blumeodendron
Botryophora
Breynia
Bridelia
Chaetocarpus
Chondrostylis
Chorisanthes
Chrozophora
Cladogynos
Claoxylon
Cleidiocarpon
Cleidion
Cleistanthus
Cnesmone
Codiaeum
Colobocarpos
Croton
Dalechampia
Dimorphocalyx
Drypetes
Elateriospermum
Endospermum
Epiprinus
Erismanthus
Euphorbia
Excoecaria
Falconeria
Flueggea
Galearia
Glochidion
Hevea
Homalanthus
Homonoia
Hura
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10
3/3
2
3/1
1
21
16
8
4
2
1
1
7
11
1
1

10
3/3
3
3
1
18/8
20/4
1
12
1
5
2
2
1
7
10
1
1

1
1
4
1
11
3
29
2
2
14
1
3
2
2
26
5
1
23
1
2
1

1
1
4
1
1
14
3
1
1
30
3
2
17
1
3
2
2
27
5/2
1
1
1
24/1
1
1
1
1

New
species

New
record

3

(1)

Endemic

Name changes
comb. stat.
syn.
nov. nov.
nov.

1
1

2

3

1

Introduced

3

2

7
1

1
1
1
8
3

1

12
1
1

1
1

Uses

1

2
8
1

1
2

(2)

1

2

3
1

1

1
3(2)

1

(1)
(3)

(1)

2

6
1

1

1

1

1

1

83

9

9

3
1

5

1
5

2
1
1
1
1

7

1

1
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Appendix 1. (cont.)
Genus

species/var.
Airy
Chayamarit et al.
Shaw(197
(2001)
2)

47. Hymenocardia
1
1
48. Jatropha
5
5
49. Koilodepas
1
1
50. Leptopus
2
2
51. Macaranga
16
22/2
52. Mallotus
18
35
53. Manihot
1
1
54. Margaritaria
1
1
55. Megistostigma
1
1
56. Melanolepis
1
1
57. Mercurialis
1
1
58. Microdesmis
1
1
59. Microstachys
1
60. Omphalea
1
1
61. Ostodes
2
1/2
62. Pachystylidium
1
1
63. Pantadenia
1
1
64. Paracroton
1
65. Pedilanthus
1
66. Phyllanthus
31
34
67. Pimelodendron
1
68. Pterococcus
1
1
69. Ptychopyxis
2
2
70. Richeriella
1
1
71. Ricinus
1
1
72. Sampantaea
1
1
73. Sauropus
21
24/3
74. Shirakiopsis
1
75. Spathiostemon
1
1
76. Strophioblachia
1
1
77. Sumbaviopsis
1
1
78. Suregada
1
1
79. Thyrsanthera
1
1
80. Trewia
1
1
81. Triadica
1
82. Trigonostemon
1
13
83. Vernicia
1
2
84. Wetria
1
1
Note: ( )
=await for further study

New
species

New
record

Endemic

Name changes
comb. stat.
syn.
nov. nov.
nov.

Uses

Introduced

5

3

4
1

1

1
2
3

3
2

5
6

1

1

(1)

6

1
1
4

1

1

1

1

2

11
1

1
1

1
1

3

1
1
1
1
2
1

syn.nov. =new synonym
comb.nov.=new combination

stat.nov. =new status
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Appendix 2. Economic Uses of Euphorbiaceae

USES

SPECIES

Medicinal

Edible

Wood

Others



1. Acalypha hispida Burm.f.


2. A. siamensis Oliv. ex Gage




3. A. wilkesiana Müll.Arg.


4. Agrostistachys borneensis Becc.
5. Alchornea rugosa (Lour.) Müll.Arg.



6. Aleurites moluccana (L.) Willd.





7. Antidesma acidum Retz.



8. A. ghaesembilla Gaertn.







9. A. japonicum Siebold & Zucc. var. japonicum


10. A. montanum Blume var. montanum


11. A. orthogyne (Hook.f.) Airy Shaw
12. A. sootepense Craib



13. A. tomentosum Blume var. tomentosum



14. A. velutinosum Blume var. lancifolium Hook.f.



15. Aporosa arborea Blume



16. A. aurea Hook.f.



17. A. octandra (Buch.-Ham. ex D. Don) Vickery
var. yunnanensis (Pax & K. Hoffm.) Schot



18. A. villosa (Wall. ex Lindl.) Baillon







19. Baccaurea bracteata Müll.Arg.



20. B. brevipes Hook.f.
21. B. lanceolata (Miq.) Müll.Arg.



22. B. lanceolata (Miq.) Müll.Arg.



23. B. macrocarpa (Miq.) Müll.Arg.



24. B. macrophylla (Müll.Arg.) Müll.Arg.




25. B. minor Hook.f.


26. B. motleyana (Müll.Arg.) Müll.Arg.



27. B. parviflora (Müll.Arg.)



28. B. racemosa (Reinw. ex Blume) Müll.Arg.




29. B. ramiflora Lour.




30. B. sumatrana (Miq.) Müll.Arg.
31. Balakata baccata (Roxb.) Esser



32. Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh






33. Breynia fruticosa (L.) Müll.Arg.
34. B. glauca Craib



35. Breynia vitis-idaea (Burm.f.) C.E.C. Fischer



36. Bridelia affinis Craib



37. B. curtisii Hook.f.







38. B. glauca Blume
39. B. insulana Hance



40. B. ovata L.
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Appendix 2. (cont.)

USES

SPECIES

Medicinal

Edible

Wood

41. Bridelia retusa (L.) A. Juss.







42. B. stipularis (L.) Blume



43. B. tomentosa Blume







44. Chaetocarpus castanocarpus (Roxb.) Thwaites



Ornamental

Others




45. Chrozophora rottleri (Geiselar) A. Juss ex Spreng.


46. Cleidion spiciflorum (Burm.f.) Merr.



47. Cliestanthus hirsutulus Hook.f.


48. C. myrianthus (Hassk.) Kurz




49. C. polyphyllus F.N. William
50. Codiaeum variegatum Blume



51. Croton acutifolius Esser



52. C. argyratus Blume



53. C. cascarilloides Raeusch.



54. C. caudatus Geiseler



55. C. crassifolius Geiseler







56. C. delpyi Gagnep.
57. C. longissimus Airy Shaw



58. C. poilanei Gagnep.



59. C. roxburghii N.P. Balakr.



60. C. stellatopilosus Ohba



61. C. tiglium L.



62. Drypetes longifolia (Blume) Pax & K. Hoffm.



63. D. pendula Ridl.




64. D. roxburghii (Wall.) Hurusawa



65. Elateriospermum tapos Blume




66. Erismanthus sinensis Oliv
67. Euphorbia antiquorum L.



68. E. atoto G. Forst



69. E. hirta L.


70. E. neriifolia L.



71. E. pulcherrima Willd.
72. E. sessiliflora Roxb.



73. E. thymifolia L.



74. E. tirucalli L.



75. Excoecaria agallocha L.



76. E. cochinchinensis Lour. var. cochinchinensis



77. E. oppositifolia Griff.



78. Glochidion acuminatum Müll.Arg.
var. siamense Airy Shaw





79. G. hongkongense Müll.Arg.





80. G. obscurum (Roxb. ex Willd.) Blume



รายงานการวิจยั ในโครงการ BRT 2544

86

BRT Research Reports 2001

Appendix 2 (cont.)

USES

SPECIES

Medicinal

Edible

Wood

Ornamental









81.

Hevea brasiliensis (Humb., Bonpl. & Kunth)
Müll.Arg.

82.

Homalanthus populneus (Geiseler) Pax



83.

Homonoia riparia Lour



84.

Hura crepitans L.



85.

Jatropha curcas L.



86.

J. gossypiifolia L.



87.

J. integerrima Jacq.



88.

J. multifida L.



89.

J. podagrica Hook.



90.

Macaranga denticulata (Blume) Müll.Arg.

91.

M. gigantea (Reichb.f. & Zoll.) Müll.Arg.



92.

M. motleyana (Müll.Arg.) Müll.Arg.
ssp. griffithiana (Müll.Arg.) Whitmore



93.

M. tanarius (L.) Müll.Arg.



94.

M. triloba (Reinw. ex Blume) Müll.Arg.



95.

Mallotus barbatus Müll.Arg.



96.

M. floribundus (Blume) Müll.Arg.



97.

M. macrostachyus (Miq.) Müll.Arg.



98.

M. miquelianus (Scheff.) Boerl.

99.

M. paniculatus (Lam.) Müll.Arg.



100. M. philippensis (Lam.) Müll.Arg.



101. Manihot esculenta Crantz



102. Melanolepis multiglandulosa (Reinw. ex Blume)
Rchb.f. & Zoll.



103. Microstachys chamaelea (L.) Müll.Arg.





















104. Paracroton pendulus (Hassk.) Miq.


105. Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit.




106. Phyllanthus acidus (L.) Skeels
107. P. amarus Schumach. & Thonn.



108. P. elegans Wall. ex Müll.Arg.



109. P. emblica L.



110. P. mirabilis Müll.Arg.



111. P. orientalis (Craib) Airy Shaw



112. P. oxyphyllus Miq.







113. P. polyphyllus Willd.
114. P. pulcher Wall. ex Müll.Arg.



115. P. reticulatus Poir.



116. P. urinaria L.



117. P. virgatus G. Forst.



118. Ricinus communis L.



119. Sauropus androgynus (L.) Merr.
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Appendix 2. (cont.)

SPECIES

USES
Medicinal

120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

Edible

Wood




Sauropus quadrangularis (Willd.) Müll.Arg.
Shirakiopsis indica (Willd.) Esser
Strophioblachia fimbricalyx Boerl.
Suregada multiflorum (A.Juss.) Baillon
Thyrsanthera suborbicularis Pierre ex Gagnep.
Trewia nudiflora L.
Triadica cochinchinensis Lour.
Trigonostemon longifolius Baillon
T. reidioides (Kurz) Craib
Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw
V. montana Lour.









Ornamental

Others











Appendix 3. The species of Euphorbiaceae are entirely or mostly found in limestone hills.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Acalypha brachystachya Hornem.
A. mairei (Lévl.) Schneid.
A. pleiogyne Airy Shaw
A. siamensis Oliv. ex Gage
Actephila collinsae Hunter
A. excelsa (Dalzell) Müll.Arg. var. excelsa
A. excelsa (Dalzell) Müll.Arg. var. acuminata Airy Shaw
A. ovalis (Ridl.) Gage
Antidesma japonicum Siebold & Zucc. var. japonicum
A. neurocarpum Miq. var. neurocarpum
A. sootepense Craib
A. tomentosum Blume var. tomentosum
A. velutinosum Blume
A. velutinum Tul.
Aporosa aurea Hook.f.
A. microstachya (Tul.) Müll.Arg.
A. octandra (Buch.-Ham. ex D.Don) Vickery var. octandra
A. octandra (Buch.-Ham. ex D.Don) Vickery var. malesiana
A. octandra (Buch.-Ham. ex D.Don) Vickery var. yunnanensis
A. villosa (Wall. ex Lindl.) Baill.
Baccaurea motleyana (Müll.Arg.) Müll.Arg.
Blachia andamanica (Kurz) Hook.F.
B. siamensis Gagnep.
Breynia retusa (Dennst.) Alston
Bridelia affinis Craib
B. curtisii Hook.f.
B. glauca Blume
B. insulana Hance
B. ovata Decne.
B. stipularis (L.) Blume
B. tomentosa Blume
Cladogynos orientalis Zipp. ex Span.
Claoxylon indicum (Rienw. & Blume) Hassk.
C. longifolium (Blume) Endl. ex Hassk.
Cleidion spiciflorum (Burm.f.) Merr.
Cleistanthus gracilis Hook.f.
C. hirsutulus Hook.f.
C. myrianthus (Hassk.) Kurz
C. praetermissus Gage
Cnesmone laevis (Ridl.) Airy Shaw
C. laotica (Gagnep.) Croizat
Croton acutifolius Esser
C. cascarilloides Raeusch.
C. crassifolius Geiseler
C. lachnocarpus Benth.
C. roxburghii N.P.Balakr.
C. wallichii Müll.Arg.
Drypetes hainanensis Merr.
D. harmandii Pierre ex Gagnep.
Drypetes hoaensis Gagnep.
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D. perreticulata Gagnep.
D. roxburghii (Wall.) Hurusawa
Erismanthus obliquus Wall.
Excoecaria laotica (Gagnep.) Esser
E. oppositifolia Griff.
Falconeria insigne Royle
Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt
Glochidion coccineum (Buch.-Ham.) Müll.Arg.
G. eriocarpum Cham
G. kerrii Craib
G. khasicum (Müller.Arg.) Hook.f.
G. rubrum Blume
G. wallichianum Müll.Arg.
Leptopus australis (Zoll. & Moritzi) Pojark.
L. diplospermus (Airy Shaw) G.L.Webster
Macaranga siamensis S.J.Davies
Mallotus barbatus Müll.Arg.
M. brevipetiolatus Gage
M. cuneatus Ridl.
M. dispar (Blume) Müll.Arg.
M. floribundus (Blume) Müll.Arg.
M. hymenophyllus Airy Shaw
M. macrostachyus (Miq.) Müll.Arg.
M. miquelianus (Scheff.) Boerl.
M. pallidus (Airy Shaw) Airy Shaw
M. peltatus (Geiseler) Müll.Arg.
M. penangensis Müll.Arg.
M. philippensis (Lam.) Müll.Arg.
M. repandus (Willd.) Müll.Arg.
M. resinosus (Blanco) Merr.
M. spodocarpus Airy Shaw
M. subpeltatus (Blume) Müll.Arg.
Manihot esculenta Crantz
Phyllanthus clarkei Hook.f.
P. mirabilis Müll.Arg.
P. orientalis (Craib) Airy Shaw
P. sikkhimensis Müll.Arg.
Richeriella gracilis (Merr.) Pax & K. Hoffm.
Sauropus amoebiflorus Airy Shaw
S. androgynus (L.) Merr.
S. bicolor Craib
S. brevipes Müll.Arg.
S. garrettii Craib
S. macranthus Hassk.
S. orbicularis Craib
S. poomae Welzen & Chayamarit
S. quadrangularis (Willd.) Müll.Arg. var. puberulus Kurz
Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J. Sm.
Wetria insignis (Steud.) Airy Shaw
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Palynological Study of Euphorbiaceae in Thailand
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1
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2
Department of Pharmarcology, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok 10700

Abstract: Pollen materials obtained from fresh and herbarium specimens of euphorbiaceaous species
found in Thailand were acetolysed. Measurements and morphological observations were made using a
Nikon AFX 35, with a x10 eyepieces and x100 immersion objective. All measurements were based on
at least 10 pollen grains. The external ultrastrastructure of pollen grains was observed by scanning
electron microscope. The SEM micrographs were taken using a JEOL JSM 5410 LV. A conspicuous
morphological diversity of euphorbiaceous pollen is evident from the various types of apertural systems
and ornamentation. Pollen morphology may possibly be used to identify different taxonomic ranks in
this family, even to species level.
Key words: Euphorbiaceae, pollen

Introduction
The Euphorbiaceae is most prolific in species and can be regarded as a large dicotyledonous
family. Its distribution covers a vast area of the world. There are altogether about 300 genera of 8000
species. In Thailand, there are about 83 genera of more than 400 species of these plants. Many of them are
of economic value. But there is a need to obtain essential data on pollen morphology that should be studied
alongside with that of plant taxonomy. Palynological data of this family will provide a fundamental
instrument to give substantial support to plant taxonomic data as well as to relevant applied botany. In
addition to research in the field of palynology, some data can be used in a pollen atlas to be made as a
handbook and reference text. These palynological data are also good for research in other fields and as
reference data, such as for melissopalynology (honey bee culture), pollen allergy diagnosis, plant ecology,
as well as deposition investigation by pollen analysis.
Palynological works on Euphorbiaceae are limited, especially in south-east Asian countries. The
available data on Asian Euphorbiaceae pollen is rather scanty and is found scattered in the works of Khan
(1968), Nair (1971) and Huang (1972). In addition to the works of Wodehouse (1935) and Erdtman (1952),
which represents the pioneer pollen morphological descriptions of some species, it was Punt (1962) who
made the first synthesis of pollen morphological data for taxonomic discussion of Euphorbiaceae in his
work “Pollen morphology of the Euphorbiaceae with special reference to taxonomy”.
Methods
Pollen materials, i.e. whole inflorescences, excised flowers, stamens and/or anthers, were
collected, depending on the species and the circumstances, from fresh materials or herbarium
specimens provided by the Royal Forest Herbarium, Bangkok, and the Kasin Suvatabhandhu
Herbarium, Chulalongkorn University, Bangkok. Each sample was treated by the acetolysis method
(Erdtman, 1952) for both light and scanning electron microscopic studies. For SEM, all materials were
studied and photographed on a JOEL JSM 5410 LV scanning electron microscope. Permanent light
microscopic slides were prepared for most samples, except for those few in which materials were
available only for SEM work.
Pollen Morphology of Thai Euphorbiaceae
Acalypha L. (Fig. 2D)
Acalypha pollens are small (P = 11-15 µ, E = 11-15 µ). Grain shape is suboblate to spheroidal (P/E
= 0.46-1.00). The equatorial outline is circular to elliptic. The polar view is circular-triangular to
quadrangular (in 4 aperturate grains). Acalypha pollens are 3 (4) 5-zonocolporate. The ectoapertures are
very short, sometimes hardly visible under the light microscope. The endoapertures are lalongate or
lolongate, rounded or elliptic, pori. The exine is tectate. The ornamentation is psilate (LM) or rugulate with
sparse, minute, granulate sexine elements.
Actephila Blume
Pollen of Actephila excelsa is medium-sized (P = 24-28 µ, E = 21-24 µ). Grain shape is subprolate
to prolate (P/E = 1.13-1.33). The equatorial outline is elliptic-circular with slightly convex or flattened
poles. The polar view is quadrangular-circular with convex sides. The pollen grain is 4-zono-colporate,
semi-tectate. The ectoapertures are relatively long. The endoapertures are lalongate, short elliptic pori. The
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ornamentation is microreticulate. The reticulum is, more or less, angular. The muri is broaden at base and
tapering to the top forming the sharp edge. The lumina is rounded or elliptic.
Agrostistachys Dalz.
Pollen of Agrostistachys is small (P = 17-23 µ, E = 15-22 µ). Grain shape is sub-prolate (P/E =
1.00-1.33). The equatorial outline and polar view is circular. The pollen grain is 3-zonocolporate. The
ectoapertures are widely open, relatively long, slightly shorter than the polar axis, with broad margo. The
endoapertures are circular pori. The ornamentation is coarsely reticulate. The lumina are irregular in shape
and size.
Alchornea Sw.
Pollen of Alchornea is small (P = 16-20 µ, E = 15-19 µ). Grain shape is prolate-spheroidal to
subprolate (P/E = 0.95-1.33). The equatorial outline is elliptic. The polar view is triangular-circular. The
pollen grain of Alchornea is 3-zonocolporate. The ectoapertures are long, opened. The endoapertures are
endocingulum. The ornamentation is granulate, perforate, or scabrate-rugulate.
Aleurites Forster &G. Porster
Aleurites pollen grains are small (P = 17-19 µ, E = 16-17 µ). Grain shape is prolate-spheroidal (P/E
= 1.00-1.12). The equatorial outline is elliptic-circular or rhomboid. The polar view is triangular-circular.
The pollen grains of Aleurites are 3-zonocolporate. The ectoapertures are narrow, rather long. The
endoapertures are endocingulum. The ornamentation is roughly rugulate.
Antidesma L.
Antidesma pollen grains are small to very small (P = 17-24 µ, E = 8.9-13 µ). Grain shape is prolate
to perprolate (P/E = 1.50-2.20). The equatorial outline is obtuse, or acute, elongate oblong. The polar view
is triangular with convex sides or subcircular. The pollen grain is 3-zonocolporate semi-tectate. The
ectoapertures are narrow, very long, as long as the polar axis. The endoapertures are endocingulum. The
ornamentation is generally fine striato-reticulate or reticulate, often seen in psilate under the light
microscope.
Aporusa Blume
Aporusa pollen grains are small. Grain shape is prolate-spheroidal to oblate-spheroidal. The
equatorial outline is obtuse, or acute-elliptic. The polar view is 3-lobed or triangular-circular, with slightly
straight side. Pollen grains of Aporusa are 3-zonocolporate. The ecto-apertures are narrow, relatively long,
slightly shorter than the polar axis. The endoapertures are lalongate, oblong-elliptic with diffused lateral
ends, or narrow endocingulum. The ornamentation is usually micro-reticulate. The muri are occasionally at
base and tapered upward forming sharp ridges.
Baccaurea Lour.
Baccaurea pollen grains are small (P = 13-19 µ, E = 9-14 µ). Grain shape is prolate-spheroidal to
prolate (P/E = 1.14-1.50). The equatorial outline is circular to elliptic. The polar view is circular to
triangular with convex sides. Pollen grains of Baccaurea are 3-zonocolporate. The ectoapertures are
narrow, long, slightly shorter than polar axis. The endoapertures are lalongate, elliptic colpi, with distinct
costae. The ornamentation is microreticulate or foveolate.
Balakata
Balakata pollen grains are medium-sized (P = 20-27 µ, E = 14-20 µ). Grain shape is oblatespheroidal to prolate-spheroidal (P/E = 1.22-1.75). The equatorial outline is circular. The polar view is 3lobed. Pollen grains of Balakata are 3-zonocolporate. The ectoapertures are narrow with thin, psilate
margo. The endoapertures are lalongate, elliptic pori. The ornamentation is fine rugulate-reticulate.
Baliospermum
Baliospermum pollen grains are medium-sized (diameter of grains = 22-39 µ). Grain shape is
spheroidal (P/E = 1). Pollen grain of Baliospermum are intectate, inaperturate. The ornamentation is
croton-pattern. The structure elements that formed croton configuration are circular to triangular-circular in
outline, somewhat irregular in shape and size, with smooth surface, or deeply lobed. There are small,
irregular sexine elements within circular area of croton configuration.

Bishofia Blume
Pollen grains of Bishofia are small (P = 17-20 µ, E = 13-17 µ). Grain shape is prolate-spheroidal to
prolate (P/E = 1.06-1.35). The equatorial outline is elliptic. The polar view is 3-lobed or circular. Bishofia
pollen grain are 3-zonocolporate. The ectoapertures are narrow, very long, slightly shorter than the polar
axis. The endoapertures are lalongate pori or narrow endocingulum. The ornamentation is microreticulate.
The muri are irregular in shape, wavy and uneven thickening, usually thickening, usually thicker at base.
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Blachia

Pollen grains of Blachia are medium-sized to large (diameter of grains = 23-32 µ). Grain shape is
spheroidal (P/E = 1). Pollen grains of Blachia are semitectate, inaperturate. The ornamentation is crotonpattern. The structure elements that formed croton configuration are circular to elliptic in outline with
smooth surface and stand on the narrow tectum. There are small, irregular, granular sexine elements within
the circular area of croton configuration.
Blumeodendron (Muell. Arg.) Kurz.
Blumeodendron pollen is small (P = 15-16 µ, E = 15-18 µ). Grain shape is oblate-spheroidal (P/E =
0.97-1.07). The equatorial outline is circular. The polar view is circular. Blumeodendron pollen is 3zonocolporate. The ectoapertures are rather narrow, very short. The endoapertures are circular pori.
Vestibulum can be discerned. The ornamentation is foveolate with small granules. The perforation is
irregular in shape and size.
Bridelia Wild. (Fig. 2C)
Pollen grains of Bridelia are small. Grain shape is prolate-spheroidal to perprolate (P/E = 1.001.47). The equatorial outline is circular to circular-oblong. The polar view is circular. Bridelia pollen grains
are 3-zonocolporate. The ectoapertures are rather opened to broadly opened, relatively long. The
endoapertures are lalongate pori or lalongate elliptic with diffused lateral ends. The ornamentation is more
or less striato-reticulate.
Breynia
Pollen grains of Breynia are small (P = 17-22 µ, E = 19-25 µ). Grain shape is spheroidal to
suboblate (P/E = 0.81-0.95). The equatorial outline is circular to slight elliptic. The polar view is circular to
slightly multilobate with straight to convex sides. Breynia pollen grains are 7-10-zonodiploporate. The
ectoapertures are narrow, relatively long, slightly shorter than polar axis, with distinct margo. The
endoapertures are lalongate, circular or slightly short elliptic. The ornamentation is coarse reticulate.
Lumina are irregular in shape and size, with rounded angles.
Chaetocarpus Thwaites.
Pollen grains of Chaetocarpus is small (P = 21-25 µ, E = 15-21 µ). Grain shape is prolatespheroidal to prolate (P/E = 1.04-1.40). The equatorial outline is elliptic. The polar view is triangularcircular or slightly 3-lobed. Chaetocarpus pollen grains are 3-zonocolporate. The ectoapertures are rather
narrow, relatively long, slightly shorter than the polar axis. The endoapertures are elliptic pori. The
ornamentation is psilate (LM) or finely rugulate-fossulate (SEM).
Cladogynos
Pollen grains of Cladogynos are small (P = 30-35 µ, E = 28-34 µ). Grain shape is prolatespheroidal (P/E = 0.88-1.16). The equatorial outline is broad elliptic. The polar view is circular.
Cladogynos pollen grain is 3-zonocolporate. The ectoapertures are narrow and rather opened, long, slightly
shorter than the polar axis. The endoapertures are endocingulum. The ornamentation is microreticulate.
Muri is as broad as lumina.
Claoxylon A. Juss
Claoxylon pollen is small (ca. P = 18 µ, E = 16 µ). Grain shape is prolate spheroidal to oblatespheroidal. The equatorial outline is broad elliptic; the polar view is quadrangular-circular with slightly
convex or straight side. Claoxylon pollen grain is always 4-zonocolporate. The ectoapertures are narrow,
long to rather short colpi, slightly widened at the equator. The endoapertures are lalongate to lolongate
short colpi or pori. The grain is tectate-perforate. The ornamentation is rugulate with scabrate or granulate
sexine elements.
Cleidion
Pollen grains of Cleidion are small (P = 17-21 µ, E = 16-19 µ). Grain shape is spheroidal to
prolate-spheroidal. The equatorial outline is broad-elliptic. The polar view is circular. Cleidion pollen
grains are 3-zonocolporate. The ectoapertures are narrow, rather short to relatively long. The endoapertures
are broad elliptic or slightly rounded with diffused lateral ends. The ornamentation is psilate to faint
verucate.
Cleistanthus Hook. F. ex Planchon
Pollens of Cleistanthus hirsutus are medium-sized (P = 24-30 µ, E = 21-27 µ). Grain shape is
prolate-spheroidal to subprolate (P/E = 1.04-1.28). The equatorial outline is circular-elliptic. The polar view
is circular to triangular with convex sides. Cleistanthus pollen grains are 3-zonocolporate. The
ectoapertures are rather narrow, but broadly opened at equator, and suddenly tapering towards the poles.
The endoapertures are lalongate, broad elliptic or circular, pori. The ornamentation is reticulate (LM) or
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striato-reticulate (SEM). Muri long, run parallel to colpi, sometimes forked or anastomosed. Reticulation
occurs along the grooves; irregular in shape and size.
Cnesmone Blume
Pollen grains of Cnesmone javanica are medium (diameter of grain ca. 35 µ). Grain shape is
spheroidal. The apertural system is inaperturate. The tectum is tectate-perfortate. The ornamentation is
granulate-perforate. However, the tectum is irregularly raised up resulting in a wrinkle-undulating texture
of the grain.
Croton
Croton pollen grains are medium-sized to large (diameter of grains = 26-60 µ). Grain shape is
spheroidal (P/E = 1). Pollen grains of Croton are intectate, inaperturate. The structure elements that formed
croton configuration are circular to triangular-circular in outline, somewhat irregular in shape and size, with
smooth surface, or deeply lobed. There are small, irregular, granular sexine elements within the circular
area of croton configuration.
Dalechampia L. (Fig. 2B)
Pollen grains of Dalechampia are large (P = 55-95 µ, E = 38-76 µ). Grain shape is prolatespheroidal to prolate (P/E = 1.10-1.50). The equatorial outline is elliptic-oblong. The polar view is
triangular-circular and slightly 3-lobed. Dalechampia pollen grains are 3-zonocolporate. The ectoapertures
are narrow, short to rather short. The endoapertures are broad endocingulum. The ornamentation is coarsely
reticulate. The muri is much narrower than the lumina. Lumina are irregular in shape and size, but usually
with rounded angles. The columellae are very long, distinct.
Drypetes
Pollen grains of Drypetes are medium-sized (P = 23-30 µ, E = 16-27 µ). Grain shape is spheroidal
to subprolate (P = 0.92-1.33). The equatorial outline is elliptic. The polar view is circular or 3-lobed.
Drypetes pollen grains are 3-zonocolporate. The ectoapertures are narrow, slit-like or widely opened, very
long, slightly shorter than the polar axis. The endoapertures are lalongate, elliptic colpi or endocingulum.
The ornamentation is coarse reticulate or fine rugulate-fossulate.
Elateriospermum Blume
Pollen grains of Elateriospermum are medium-sized to large (diameter of grains = 38-50 µ). Grain
shape is spheroidal (P/E = 1). Elateriospermum pollen grains are inaperturate, tectate. The structure
elements that formed croton configuration are elongated clavate with psilate surface.
Endospermum Benth.
Endospermum pollen grain is small (P = 25-30 µ, E = 18-27 µ). Grain shape is prolate-spheroidal
to subprolate (P/E = 1.04-1.44). The equatorial outline is obtusely elliptic-oblong. The polar view is
circular or 3-lobed. Endospermum pollen grain is 3-zonocolporate. The colpi are rather short, or long. The
ornamentation is croton-pattern. The sixine elements on the tectum that formed croton configuration are
irregular in shape and size.
Epiprinus Griffith.
Pollen grains of Epiprinus are medium-sized (P = 18-20 µ, E = 16-19 µ). Grain shape is prolatespheroidal to subprolate (P/E = 1.00-1.19). The equatorial outline is circular or obtusely elliptic. The polar
view is triangular-circular. Epiprinus pollen grains are 3-zonocolporate. The ectoapertures are slightly
opened, relatively long, with distinct thin psilate margo. The endoapertures are endocingulum. The
ornamentation is microreticulate. The muri are broadened at base and gradually tapered to the apex,
forming a sharp ridged tectum.
Erismanthus
Erismanthus pollen grains are small (P = 21-25 µ, E = 15-18 µ). Grain shape is subprolate to
prolate (P/E = 1.31-1.44). The equatorial outline is circular. The polar view is obtuse triangular with
convex sides. Pollen grains of Erismanthus are 3-zonocolporate. The ectoapertures are very short. The
endoapertures are lalongate, elliptic pori. The ornamentation is granulate.
Euphorbia L.
Pollen grains of Euphorbia are small to large (P = 18-51 µ, E = 12-40 µ). Grain shape is prolatespheroidal to prolate (P/E = 0.97-1.66). The equatorial outline is circular to elliptic-oblong. The polar view
is triangular, triangular-circular or slightly 3-lobed. Euphorbia pollen grains are 3-zonocolporate. The
ectoapertures are long to very long. The endoapertures are lalongate, circular or elliptic pori. The
ornamentation is perforate, microreticulate, reticulate.
Exoecaria L.
Pollen grains of Exoecaria are medium-sized (P = 20-43 µ, E = 18-29 µ). Grain shape is oblatespheroidal to prolate-spheroidal (P/E = 0.95-1.64). The equatorial outline is circular. The polar view is 3-
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lobed or circular. Exoecaria pollen grains are 3-zonocolporate. The ectoapertures are slightly opened,
relatively long, with distinct, broad, psilate margo. The endoapertures are lalongate colpi with parallel side.
The ornamentation is tectate-perforate to microreticulate.
Falconeria
Pollen grains of Falconeria are medium-sized (P = 26-35 µ, E = 21-26 µ). Grain shape is
spheroidal to prolate (P/E = 1.00-1.47). The equatorial outline is circular to broad elliptic. The polar view is
circular or subtriangular with convex sides. Falconeria pollen grains are 3-zonocolporate. The
ectoapertures are slightly opened, especially at the equator, slightly shorter than the polar axis, with broad
psilate margo. The endoapertures are lalongate elliptic colpi with acute ends. The ornamentation is
microreticulate to perforate.
Flueggea Willd.
Pollen grains of Fluggea are small (P = 13-16 µ, E = 9-12 µ). Grain shape is prolate (P/E = 1.31.6). The equatorial outline is elliptic. The polar view is 3-lobed or circular. Flueggea pollen grains are 3zonocolporate. The ectoapertures are narrow, relatively long, slightly shorter than the polar axis. The
endoapertures are lalongate, elliptic pori. The ornamentation is microreticulate. Muri are narrower than the
lumina.
Glochidion Forster & Forster f.
Pollen grains of Glochidion are small to medium-sized (P = 17-22 µ, E = 16-20 µ). Grain shape is
spheroidal to perprolate (P/E = 1.00-1.16). The equatorial outline is circular to elliptic. The polar view is
circular. Pollen grains of Glochidion are 3-5-zonocolporate. The ectoapertures are rather narrow, relatively
long. The endoapertures are circular pori. The ornamentation is coarse reticulate with uniform round
lumina, muri distinctly much narrower than lumina.
Hevea Aublet.
Pollen grains of Hevea are medium-sized (P = 25-28 µ, E = 28-33 µ). Grain shape is spheroidal to
oblate-spheroidal (P/E = 0.82-1). The equatorial outline is elliptic. The polar view is circular. Pollen grains
of Hevea are 3-zonocolporate. Colpi are narrow, very long. The ornamentation is croton-pattern.
Homalanthus A.Juss. (Fig. 1B)
Homalanthus pollen grains are medium-sized (P = 20-26 µ, E = 15-24 µ). Grain shape is oblatespheroidal to prolate-spheroidal (P/E = 0.95-1.09). The equatorial outline is circular-elliptic or narrowelliptic. The polar view is 3-lobed or triangular-circular. Pollen grains of Homalanthus are 3-zonocolporate.
The ectoapertures are narrow or opened, very long, slightly shorter than the polar axis, with broad, psilate
margo. The endoapertures are lalongate, elliptic pori. The ornamentation is perforate.
Homonoia ?
Homonoia pollen grains are medium-sized (P = 20-24 µ, E = 17-24 µ). Grain shape is prolatespheroidal to subprolate (P/E = 1.00-1.35). The equatorial outline is elliptic. The polar view is 3-lobed.
Pollen grains of Homonoia are 3-zonocolporate. The ectoapertures are opened, very long, slightly shorter
than the polar axis. The endoapertures are lalongate, elliptic pori. The ornamentation is granulate.
Hura L.
Pollen grains of Hura crepitans are large (P = 50-64 µ, E = 45-52 µ). Grain shape is prolatesperoidal to subprolate (P/E = 1.04-1.20). The equatorial outline is circular to slightly elliptic. The polar
view is triangular-circular. Hura pollen is 3-zonocolporate. The ectoapertures are narrow and relatively
long, slightly shorter than the polar axis. The endoapertures is lalongate broad, elliptic colpi, with costae
endocolpi. The exine is tectate. The ornamentation is psilate (LM), or microperforate with sparsely minute
granules (SEM).
Hymenocardia Wallich ex. Lindley
Pollen grains of Hymenocardia are small (P = 13-18 µ, E = 14-20 µ). Grain shape is oblatesperoidal (P/E = 0.81-0.94). The equatorial outline is circular to subquadrangular. The polar view is circular
or 3-lobed. Hymenocardia pollen grains are 3-zonocolporate. The apocolpium is very broad. The apertures
are circular or elliptic pori. The ornamentation is rugulate-fossulate. (see Trigonostemon)
Leptopus Decne. (Fig. 1C)
Pollen grains of Leptopus are small to medium-sized (P = 19-22 µ, E = 21-26 µ). Grain shape is
suboblate to prolate (P/E = 0.77-1.86). The equatorial outline is circular-elliptic. The polar view is circular
to 3-lobed. Leptopus pollen grains are 3-zonocolporate or 11-12 diploporate (in Leptopus australis). The
ectoapertures are narrow, very long, slightly shorter than the polar axis. The endoapertures are rounded, or
elliptic pori. In Leptopus australis, the positions of the two pori of each ectoaperture vary from ectocolpus
to ectocolpus. The exine is semitectate. The ornamentation is microreticulate with rounded or elongated
lumina.
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Macaranga Thouars.
Pollen grains of Macaranga are small (P = 16-19 µ, E = 15-18 µ). Grain shape is suboblate to
spheroidal (P/E = 0.91-1.00). The equatorial outline is circular. The polar view is circular. Macaranga
pollen grains are 3-zonocolporate. The ectoapertures are narrow, relatively short. The endoapertures are
lalongate, elliptic colpi. Polar field is broad. The ornamentation is perforate with scattered scabrate sexine
elements.
Mallotus Lour.
Mallotus pollen grains are small to medium-sized (P = 16-23 µ, E = 15-18 µ). Grain shape is
oblate-spheroidal to prolate-spheroidal (P/E = 0.88-1.53). The equatorial outline is elongate elliptic to
elliptic-oblong. The polar view is circular to 3-lobed. Pollen grains of Mallotus are 3-zono-colporate. The
ectoapertures are narrow or slit-like, slightly shorter than the polar axis. The endoapertures are
endocingulum. The ornamentation is perforate with scattered scabrate, or granulate-sexine elements.
Manihot Miller. (Fig. 1A)
Manihot pollen grains are very large (diameter of grain = 80-163 µ). Grain shape is spheroidal.
The equatorial outline and the polar view are circular. Manihot pollen is inaperturate, intectate grain. The
ornamentation is croton–pattern. The structure elements that formed croton configuration are clavate with
triangular in polar outline.
Margaritaria L.f.
Pollen grains of Margaritaria are small (P = 15-18 µ, E = 12-16 µ). Grain shape is subprolate (P/E
= 1.12-1.38). The equatorial outline is obtusely elliptic. The polar view is 3-lobed. Margaeitaria pollen
grains are 3-zonocolporate. The ectoapertures are narrow, long to very long, slightly shorter than the polar
axis; with distinct margo. The endoapertures are circular pori. The exine is semitectate. The ornamentation
is coarsely reticulate. The muri is distinctly narrower than the lumina. Lumina are irregular in shape and
size but usually with rounded angles.
Megistostigma Hook.f.
Megistostigma pollen grains are medium-sized (P = 29-23 µ, E = 35-38 µ). Grain shape is
suboblate to oblate-spheroidal (P/E = 0.76-0.94). The equatorial outline is elliptic. The polar view is 3lobed or triangular-circular. Pollen grains of Megistostigma are 3-zono-colporate. The ectoapertures are
very short. The ornamentation is scabrate.
Melanolepis Reichb.f.ex.Zoll.
Pollen grains of Melanolepis are small (P = 21-30 µ, E = 23-28 µ). Grain shape is oblatespheroidal to prolate-spheroidal (P/E = 0.92-1.16). The equatorial outline is elliptic to circular elliptic. The
polar view is triangular with slightly convex or straight sides. Melanolepis pollen is 3-zonocol-porate. The
ectoapertures are broad, widened at the equator and tapering towards the poles. The endoapertures are very
large circular pori (diameter ca. 8 µ). The fastigium and annulus can be discerned. The exine is semitectate. The ornamentation is reticulate. Lumina are rounded or elongate and irregular in size. Muri are as
broad as or narrower than lumina.
Mercurialis L.
Pollen grains of Mercurialis are small (P = 15-19 µ, E = 14-17 µ). Grain shape is prolatespheroidal (P/E = 1.00-1.21). The equatorial outline is circular to oval-elliptic. The polar view is circular or
slightly 3-lobed. Pollen grains of Mercurialis are 3-zonocolporate. The ectoapertures are rather short to
long, distinct or indistinct. The endoapertures are rather large, lalongate pori. The ornamentation is
recticulate. Lumina is irregular in shape and size, but usually with rounded angles. The muri is distinctly
narrower than lumina, with spinules or granules on top.
Microdermis Hook.f.ex Hook.
Microdermis pollen grains are small (P = 9-12 µ, E = 8-12 µ). Grain shape is oblate-spheroidal to
prolate-spheroidal (P/E = 0.90-1.25). The equatorial outline is subcircular to elliptic. The polar view is
circular. Pollen grains of Microdermis are 3-zonocolporate. The ectoapertures are narrow, very long,
slightly shorter than the polar axis. The endoapertures are very small, circular pori. The ornamentation is
microreticulate. Lumina are irregular in shape and size. Muri are thicker at base and tapering towards the
top. The tops of muri in the optical section are pointed.
Microstachys
Pollen grains of Microstachys are small (P = 25-30 µ, E = 19-22 µ). Grain shape is subprolate to
prolate (P/E = 1.25-1.50). The equatorial outline is elliptic. The polar view is circular. Pollen grains of
Microstachys are 3-zonocolporate. The ectoapertures are narrow, rather long, slightly shorter than the polar
axis. The endoapertures are very small, circular pori. The ornamentation is microreticulate. Lumina are
circular or oval and irregular in size. Muri as broad as or broader than the width of lumina.
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Neoscortechinia Pax. (Fig. 2A)
Pollen grains of Neoscortechinia are small (P = 14-16 µ, E = 16-18 µ). Grain shape is prooblate
(P/E = 0.82-0.88). The equatorial outline is elliptic to circular. The polar view is circular. Pollen grains of
Neoscortechinia are 3-zonocolporate. The ectoapertures are rather narrow, relatively short. The
endoapertures are small, indistinct, circular pori or endocingulum. The ornamentation is microechinate;
spines with spiral ridges.
Ostodes Blume
Pollen grains of Ostodes katharinae are medium (diameter of grain ca. 37 µ). Grain shape is
spheroidal. The tectum is semitectate. The apertural system is inaperturate. The ornamentation is crotonpattern. The croton-configurated elements are clavate with shallow grooves. The pollen grains are very
much similar to Paracroton.
Paracroton Miq. (= Fahrenheitia Reichb.f.&Zoll. Ex Muell.Arg.)
Paracroton pendulus pollen grains are rather small (diameter of grains ca. 30 µ). Grain shape is
spheroidal. The grain is inaperturate and semitectate. The ornamentation is croton-pattern. The structure
elements that format croton configuration are clavate with shallow longitudinal ridges.
Pedilanthus Necker et Poit.
Pedilanthus pollen is medium or large-sized (P = 48-59 µ, E = 50-57 µ). Grain shape is prolatespheroidal to oblate-spheroidal (P/E = 0.88-1.15). The equatorial outline is circular or subcircular. The
polar view is triangular with straight sides and obtuse angles. Pedilanthus pollen is 3-zonocolporate. The
ectoapertures are long to very long, as long as the polar axis, widened at the equator, with distinct psilate
margo. The endoapertures are lalongate, elliptic pori. The exine is tectate-perforate or semitectate. The
ornamentation is microreticulate to perforate with rounded lumina or perforation.
Phyllanthus L.
Phyllanthus pollen is medium or large-sized (P = 10-27 µ, E = 9-22 µ or diameter of grains = 1527 µ in apolar grain). Grain shape is prolate-spheroidal to oblate-spheroidal (P/E = 0.24-2.00). The
equatorial outline is circular or subcircular. The polar view is circular. Phyllanthus pollen is 3-(4-5)zonocolporate, syncolporate, polyporate. The ectoapertures are rather short to very long, as long as, or
slightly shorter than the polar axis. The endoapertures are lalongate, circular pori. The exine is tectateperforate or semitectate. The ornamentation is perforate, clypeate, microreticulate, reticulate, with various
shape of lumina and muri.
Pimelodendron Hassk.
Pollen grains of Pimelodendron are small (P = 12-17 µ, E = 12-16 µ). Grain shape is proatespheroidal to subprolate (P/E = 0.86-1.21). The equatorial outline is circulate. The polar view is triangularcircular. Pimelodendron pollen grains are 3-zonocolporate, or 3-syncolporate in some grains. The
ectoapertures are slightly opened, relatively long. The endoapertures are circular pori. The ornamentation is
microreticulate, somewhat perforate, The muri are wavy.
Richeriella Pax & K. Hoffm.
Pollen grains of Richeriella gracilis is small (P = 11-12 µ, E = 10-11 µ). Grain shape is prolatespheroidal (P/E = 1.09-1.10). The equatorial outline circular. The polar view is circular or slightly 3-lobed.
Richeriella pollen is 3-zonocolporate. The ectoapertures are narrow, relatively long, slightly shorter than
the polar axis. The endoapertures are very small, circular, pori (diameter ca. 1 µ). The exine is semitectate.
The ornamentation is coarse reticulate with irregular lumina and slightly undulated muri.
Ricinus L.
Ricinus pollen grains are small (P = 21-30 µ, E = 17-21 µ). Grain shape is subproblate to prolate
(P/E = 1.17-1.75). The equatorial outline is elliptic. The polar view is circular. Ricinus pollen grain is 3colporate. The ectoapertures are narrow, long, slightly shorter than the polar axis. The endoapertures are
lalongate elliptic pori. The ornamentation is perforate with scabrate sexine elements.
Sampantaea Airy Shaw
Sampantaea pollen grains are small to medium-sized (P = 17-20 µ, E = 18-19 µ). Grain shape is
oblate-spheroidal to prolate-spheroidal (P/E = 0.94-1.11). The equatorial outline is elongate elliptic to
elliptic-oblong. The polar view is circular. Pollen grains of Sampantaea are 3-zonocolporate. The
ectoapertures are narrow or slit-like, rather short. The endoapertures are endocingulum. The ornamentation
is granulate.
Sauropus Blume
Sauropus pollen is medium or large-sized (P = 16-25 µ, E = 14-25 µ). Grain shape is prolatespheroidal to oblate-spheroidal (P/E = 0.72-1.37). The equatorial outline is circular or elliptic. The polar
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view is circular or lobed. Sauropus pollen is 4-16-zonodiploporate. The ectoapertures are long to very long,
as long as, or slightly shorter than the polar axis, straight or slightly winding, with or without thin psilate
margo. The endoapertures are lalongate, circular pori. The exine is tectate-perforate or semitectate. The
ornamentation is microreticulate, rugulate-reticulate, with various shapes of lumina and muri.
Shirakiopsis
Pollen grains of Shirakiopsis are medium-sized (P = 25-33 µ, E = 18-22 µ). Grain shape is prolate
(P/E = 1.25-1.66). The equatorial outline is elliptic. The polar view is circular to 3-lobed. Shirakiopsis
pollen grains are 3-colporate. The ectoapertures are narrow, relatively long, with broad, distinct, psilate
margo. The endoapertures are lalongate, elliptic colpi or endocingulum. The ornamentation is perforate to
microreticulate.
Spathiostemon Blume (Fig. 1D)
Pollen grains of Spathiostemon are small (P = 18-21 µ, E =
16-20 µ). Grain shape is prolate-spheroidal (P/E = 1.00-1.25). The
equatorial outline is obtusely, oval-elliptic. The polar view is
subcircular 3-lobed with straight, or slightly convex sides.
Spathiostemon pollen grains are 3-zono-colporate. The
ectoapertures are very narrow, relatively long. The endoapertures
are endocingulum, or lalongate elliptic colpi. The ornamentation is
striate. The muri are densely arranged with very narrow valley.
Muri are split into rows of semi-square shape elements.
Strophioblachia Boerl.
Strophioblachia pollen is small or medium-sized (diameter
of grain ca. = 33 µ). Grain shape is spheroidal. The pollen grain is
inaperturate, semi-tectate. The ornamentation is croton-pattern. The
structure elements are clavate with shallow ridges. The circular area
of the croton configuration is beset with irregular small clavate or
Figure 1. Inaperturate and crotongranulate sexine elements.
patterned pollen grain of Manihot
Sumbaviopsis J.J.Sm.
esculentus (A). Tricolporate and
Pollen grains of Sumbaviopsis are small to medium-sized
perforate
pollen
grain
of
Homalanthus
populneus
(B).
(P = 22-26 µ, E = 19-24 µ). Grain shape is prolate-spheroidal (P/E
Polyaperturate and reticulate pollen
= 1.00-1.26). The equatorial outline is elliptic. The polar view is
grain of Leptopus australis (C).
circular. Pollen grains of Sumbaviopsis are 3-zonocolporate. The
Tricolporate and striate pollen grain
ectoapertures are rather narrow, slightly shorter than the polar axis,
of Spathiostemon moniliformis (D).
with psilate margo. The endoapertures are lalongate, circular pori.
The ornamentation is reticulate. The lumina are rounded or elongate
with, more or less, rounded angles. The muri are narrower than
lumina.
Suregada Roxb. ex Rottler
Suregada pollen grains are medium-sized (diameter of
grain 25-38 µ). Grain shape is spheroidal. Pollen grains of Suregada
are intectate, pantoporate. Pori are large, circular to slightly elliptic.
The ornamentation is croton-pattern. The structure elements are
clavate with smooth surface and undulate margins. The circular area
of the croton configuration beset with irregular, small, granulate
sexine elements.
Thyrsanthera Pierre ex Gagnepain
Pollen grains of Thyrsanthera are medium-sized (P = 32-45
µ, E = 27-33 µ). Grain shape is prolate-spheroidal to prolate (P/E =
1.09-1.52). The equatorial outline is elliptic. The polar view is
Figure 2. Inaperturate and echinate
triangular with concave sides. Thyrsanthera pollen grains are 3pollen grain of Neoscortechinia
zonocol-porate. The ectoapertures are narrow, slightly shorter than
sumratensio (A). Tricolporate and
the polar axis. The endoapertures are lalongate pori or elliptic. The
coarse reticulate pollen grain of
ornamentation is recticulate with, more or less, rounded angle
Dalechampia falcata (B). Tricolporate
lumina.
and striato-reticulate pollen grain of
Trewia L.
Bridelia curtisii (C). Tricolporate and
rugulate-granulate pollen grain of
Trewia pollen grains are small to medium-sized (P = 18-22
Acalypha kerrii (D).
µ, E = 20-24 µ). Grain shape is oblate-spheroidal to prolate-
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spheroidal (P/E = 0.75-1.10). The equatorial outline is elliptic to elliptic-oblong. The polar view is circular
to subtriangular. Pollen grains of Trewia are 3-zono-colporate. The ectoapertures are narrow or slit-like,
rather short. The endoapertures are lalongate colpi with parallel side. The ornamentation is granulate.
Triadica
Pollen grains of Triadica are medium-sized (P = 28-36 µ, E = 23-30 µ). Grain shape is subprolate
(P/E = 1.12-1.36). The equatorial outline is elliptic. The polar view is circular. Pollen grains of Triadica are
3-colporate. The ectoapertures are rather narrow, very long, slightly shorter than the polar axis, with psilate
margo. The endoapertures are lalongate, elliptic colpi or endocingulum. The ornamentation is
microreticulate with, more or less, evenly distributed, uniform rounded or slightly elliptic lumina, muri as
wide as lumina.
Trigonostemon Blume
Pollen grains of Trigonostemon are medium-sized to large (diameter of grain = 32-45 µ). Grain
shape is spheroidal (P/E = 1). Pollen grains of Trigonostemon are semitectate, inaperturate. The
ornamentation is croton-pattern. The structure elements that formed croton configuration are circular to
elliptic in outline with smooth surface and stand on the narrow tectum. There are small, irregular, granular
sexine elements within the circular area of croton configuration.
Vernicia Lour.
Vernicia pollen is medium-sized or large (diameter of grain 42-60 µ). Grain shape is spheroidal.
The pollen grain is inaperturate, semi-tectate. The ornamentation is croton-pattern. The structure elements
are clavate with triangular to subcircular outline in cross-section. The areas of the croton configuration are
irregular and beset with irregular small clavate of granulate sexine elements.

Pollenmorphological Trends in the Euphorbiaceae
Euphorbiaceae has been recognised as a distinct eurypalynous family by most authors (Erdtman,
1952; Punt, 1975). As one of the large and divers families, variation in pollen morphology and structure
could be accepted. In the present study, 68 genera and more than 200 species, representing the subfamilies
Cortonoideae, Euphorbiodeae, Phyllanthoideae, etc., have demonstrated the existence of almost all
apertural types of dicotyledonous pollen. A diagramatic flow chart of the putative phylogenetic
relationships of apertural types is shown in Fig. 3.
Following the hypothesis of evolutionary
trends based on apertural developing of angiosperm
pollen, the inaperturates pollen could naturally
succeed the Magonoliacean type. All genera belong to
this pollen type, including those in the subfamily
Crotonoideae, have uniform pollen morphology and
are significantly combined with croton-pattern of
ornamentation. Nowicke (1994) gave a valuable
comment that inaperturate pollen is a restricted
condition in the dicotyledons and its predominance in
the subfamily Crotonoideae and its rarity in the
remaining of Euphorbiaceae could lend support to the
monophyly of inaperturate tribes.
From this initial pollen type it seems that the
main evolutionary lines have consecutively evolved
into multiplication and complexity of aperturation.
Thus, there exists the simple apertural type of 3-colpi
/ pori, the compound aperture of 3, 4, 5 or more up to
16 on each grain and the parasyncolporate type.
Hevea brasiliensis and Endospermum spp.
are a few representative taxa of the 3-colpate type,
and have been designated as members of tribes of
subfamily Crotonoideae, pollen of which mostly
appears inaperturate, sometimes pantoporate but more
rarely 3-colpate or very rarely 3-colporate (Nowicke,
1994). The pollen type might be a transitional form
taking place at the separation of two distinct, yet
related, pollen lines, which are the 3-porate type and
Figure 3. The scheme of apertural trends.
3-colporate type. The represented taxa reflect the
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conformity to croton structure of inaperturate groups and the diversification towards 3-porate and 3colporate type. Size reduction of three furrows of three pores could be explained by available examples as
well as the hypothetical concept of few to many and simplicity to complexity and vice versa.
The 3-colporate type, a more progressive form of evolutionary line, is the largest group of all.
Nevertheless, being a 3-colporate and reticulate grain indicates it is a general type of dicotyledon pollen.
The majority of examined 3-colporate species appear in a reticulate ornamentation, sometimes rugulose or
striato-reticulate but rarely foveolate or perforate beset with fine structural elements. This fundamental
pattern and its derivatives indicate the possible phylogentic trends and close relations within
Euphorbiaceous major taxa. The reticulate pattern and deviant sculpturing (rugulate, striato-reticulate,
foveolate, and perforate) usually accompany all apertural types, except for the primitive inaperturate
condition. However, species belonging to Crotonoideae inevitably show the typical croton-structure, even
though their apertural systems are of other types, for example, the pantoparate grain of Manihot and
Suregada and the 3-colpate grain of Hevea and Endospermum. Therefore, characterised by croton pattern,
any pollen of Euphorbiaceae could be easily distinguished as crotonoid pollen.
From the 3-colporate type the pollen line could converge further to the end at the polydiploporate
type. And in the opposite direction, it could diverge into the simple 3-porate type, spontaneously.
Hymenocardia punctata, the only representative taxon of 3-porate pollen found in the present study, has
large pores with a prominent annulus and finely rugulate-fossulate ornamentation.
Considering the closely related taxon that could phylogenetically bridge the two pollen types, the
characteristic and very short ectoaperture of Trewia nudiflora L. should offer confirmation of this point.

Conclusions
The Euphorbiaceae display a fairly wide range of pollen morphological features, particularly in
grain ornamentation as well as in aperture types. While most euphorbiaceaous genera have their own
stenopalynous characters, some genera have eurypalynous ones, such as Phyllanthus. On the basis of pollen
morphology, there is good evidence for the identification of different taxonomic ranks in the Euphorbiaceae
found in Thailand, even at species level.
The pollen morphological trends suggested here are based solely on the pollen grains of recent taxa
studied in the present study. Thus they can be only be hypothetical. Major trends in the aperture system,
which were found in this study are
1. colpate
colporate
2. long ectocolpi
short ectocolpi
3. increasing number of apertures
4. zonoaperturate
pantoporate
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Abstract: Euphorbiaceae were sampled from natural populations in several parts of Thailand.
Chromosome number and morphology from various meristematic tissues were investigated using
modifed Feulgen squash or smear techniques. Voucher specimens have been made for all samples and
deposited at the Department of Plant Science Herbarium at Mahidol University, at Khonkhaen
University and at the Royal Garden Suanluang, Rama IX, Thailand. About 200 species of 40 genera
were investigated. They showed a great diversity of chromosome numbers between and within genera
from 2n=16 to 124. Most species have very small chromosomes ranging from 1.0 to 3.33 µm in size.
Polyploids were found in both natural groups and cultivated plants. Baccaurea, Breynia, Bridelia,
Cnesmone, Glochidion, Hevea, Jatropha and Macaranga showed uniform chromosome numbers within
each genus. The chromosomes of species in the genera Acalypha, Euphorbia and Phyllanthus were very
variable in size and number. Cytogenetic investigations of more than 100 species were made for the
first time. B chromosomes were found in some species of Phyllanthus and Excoecaria.
Results have provided original data on plant cytogenetics continuously during the 3 year research
period. They will not only provide fundamental data for further research, especially as a valuable
instrument to give substantial support to plant systematic research and phylogenetics, but are also useful
for plant improvement and fertility prediction. These will provide important suggestions for plant
conservation strategies. This genetic diversity study will be an important database and a part of the
Chromosome Atlas of Plants in Thailand.
Key words: Euphorbiaceae, chromosome number, chromosome morphology

Introduction
The cytological investigation of plants has proven interesting for five reasons. First, for the
study of plant systematics, chromosome numbers can be used as a basis of classification of species,
genera and families. Secondly, for plant breeders, the genetic structure of groups of plants and, in
particular, and information about what species may be crossed or mutations induced and with what
results, can be determined. In addition, which hybrids or mutants will be fertile or stable in a given
environment can be found out. Thirdly, for the recommendation of plant conservation strategies, e.g.,
plants that exist with B chromosomes or other fragments in excess to A chromosomes and polyploid
plants, except those showing amphipolyploidy are mostly characterised by low fertilility or are sterile.
Some plants cannot be propagated vegetatively. Consequently, they are at risk of extinction from the
natural habitat in the future. Fourthly, for the geneticist and evolutionist, to discover a fact of value for
phylogenetic study from chromosomal variation. Fifthly, for advanced study, cytological investigation
gives basic infomative knowledge for molecular genetics study.
Chromosome number and type can be determined from the karyotype. Germ line cells are
mostly derived from microsporocytes. They exhibit meiotic configurations that can be used to predict
fertility, determine ploidy level, analyse the genome, corroborate similarity or distinguish between
plants and have the same application as somatic chromosomes. There are many cytologists who have
studied chromosome numbers of plants and recorded basic data in various publications such as the
Chromosome Atlas of Cultivated Plants (Darlington and Ammal, 1945), the Chromosome Atlas of
Flowering Plants (Darlington and Wylie, 1955) and the Index to Plant Chromosome Numbers (for
example, Goldblatt, 1988; Moore, 1973; Moore, 1974).
The Development of Cytogenetic Techniques
The study of number and structure of chromosomes and of the numerous modifications of
structure and behavior as they relate to recombination, transmission and expression of genes is very
useful for various types of research, especially in taxonomic and phylogenetic study in developing
plant conservation strategies and in plant improvement. Cytologists have devised cytological
techniques from time to time to obtain precise information on chromosome numbers and
chromosomes structures, to examine cell mechanisms in plant species and to analyse genome and
chromosomal abberation. Squash and smear techniques are the basic methods for handling the mitotic
and meiotic chromosomes of all plant species along with karyotype analysis and meiotic
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configuration. Chromosome banding was developed to facilitate the identification of individual
chromosomes and Chromosome Image Analyzing System (CHIAS) has also been used for
karyotyping. Modern technologies that are used are chromosome microdissection and in situ
hybridization. Chromosome segments can be cut off specifically and used as specific probes for
molecular cytogenetic study. In situ hybridization is a very powerful technique for the detection of
specific nucleic acid sequences and for localizing highly repetitive DNA sequences in specific regions
of the chromosomes. The application of in situ hybridization techniques in plants has lagged behind
their use in mammalian cytogenetics. The main handicap to its utilization is obtaining high-frequency
mitotic metaphase cells without cell walls and cytoplasmic debris as in mammalian cells. These
obstacles hinder hybridization of low-copy-number sequences of the chromosomes. However, in situ
hybridization techniques (FISH: Fluorescent in situ hybridization, GISH: Genomic in situ
hybridization and Chromosome painting) have been used to identify chromomes in several plant
species such as soybean and rice, and particularly wheat and its allies (Soontornchainaksaeng, 1999).
However, classical techniques like Fuelgen squash and smear methods are eternally very useful
because they need simple instruments and simple chemical reagents. The most important aspect of
cytogenetic study is the competence of chromosome identification. On the other hand, high technology
techniques like in situ hybridization are very expensive and require complicated instruments and
expensive chemical reagents but they are very powerful.
Cytogenetic Study of Plants in Thailand
A cytological investigation of plants in Thailand has been conducted on particular genera
or families of interest. The main objectives are to support plant systematics and improvement. There
are many researchers interested in the cytogenetic study of plants in Thailand. Up until the year 2000,
chromosome numbers have been investigated in more than 75 families and 800 species and in about
1,000 cultivars (Table 1). This work includes research that has been formally published and that is
unpublished (Table 1). Most of them are flowering plants. There are 574 species and 664 cultivars of
monocotyledons and 214 species and 264 cultivars of dicotyledons. Chromosomes in plants of two
families, Orchidaceae and Zingiberaceae, have been investigated much more than other families; 181
cultivars, 178 species and 53 genera of Orchidaceae and 110 cultivars, 108 species and 14 genera of
Zingiberaceae have been investigated. Most investigated chromosomes were reported in
“Chromosome numbers review of monocotyledons from Thailand I, II, III” (Soontornchainaksaeng
and Chaiyasut 2001a, 2001b, Soontornchainaksaeng and Jenjittikul, 2001) and in “Chromosomal
variation of dicotyledons recorded from Thailand I and II” (Soontornchainaksaeng and Chaiyasut,
2001c). Gymnosperm and ferns were also investigated for 1 species and 5 species, respectively. These
cytological data will be valuable not only for further studies but also for avoiding repetitive research.
This preliminary information will continue to be recorded in the Chromosome atlas of plants in
Thailand.
Nevertheless, the Thai flora seems to be a blank page from a cytological point of view,
whereas in neigbouring areas like India and Japan, numerous works in this field have been published
during more than three decades. The records of chromosome numbers determined in Thai plants is, of
course, a small part only of the rich tropical flora that is indigenous to Thailand. Generally,
monocotyledons which are mostly herbaceous plants have, on average, less chromosome numbers than
woody plants (dicotyledons; shrubs and trees) while chromosome sizes are larger. Root tips of
monocotyledons are effective materials for chromosome investigation. They are pretreated for slide
preparation, are highly stained and chromosomes are easily identified. Consequently much more,
cytogenetic investigations of monocotyledons have been made than for dicotyledons. Cultivated plants
were also studied much more than Thai native wild types. Consequently it is very interesting to study
Thai native wild type plants which will provide valuable basic data for a variety of further studies or to
obtain original information about cytogenetics and plant cell biology.
Cytogenetic Study of Euphorbiaceae in Thailand
The Euphorbiaceae is recognized as one of the largest families among dicot plants. This
family comprises 8,000 species in about 300 genera (Perry 1978). Its members grow in a variety of
habitats from tropical to temperate areas and exhibit considerable diversity in growth types. The
family is characterized as follows: Trees or shrubs, more rarely herbs, a few twining and frequently
laticiferous; Leaves simple and usually entire margin and generally alternate; Flowers hypogynous,
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actinomorphic, mostly unisexual; androecium 1-∝; ovary of 3 carpels, trilocular, with 1 or 2
suspended ovules in each cell; micropyle directed upwards and outwards and covered with a fleshy
outgrowth (caruncle); Fruit almost invariably a schizocarp-capsule, splitting into carpels, often
elastically (Perry 1978, Ridley 1924). More than 400 species in 80 genera have been found in
Thailand. Many of them are important as medicinal plants and have other economic uses, but
taxonomic data on these plants have not been organised systematically.
Additional interest in Euphorbiaceae is due to the morphological similarity between plants as
well as the great diversity of chromosome numbers (2n=12 to 224) (Perry, 1943) and sizes both
between and within natural groups or cultivated plants. Very few chromosome numbers have been
previously recorded. Until the results of this study, cytogenetic investigations of only 2 species from
Thailand (Somboonsarn, 1983) and about 246 species from all over the world had been reported.
The results of the present study will not only provide fundamental data for further research,
especially as a valuable instrument of substantial support for plant systematic research and
phylogenetics, but will also be useful for plant improvement and fertility prediction. These will give
important information that will be useful for the development of plant conservation strategies. This
genetic diversity study will be an important database and form a part of the Chromosome Atlas of
Plants in Thailand.
Table 1. Chromosome numbers investigated for plants in Thailand (Soontornchainaksaeng and Chaiyasut 2001a,
2001b, 2001c, Soontornchainaksaeng and Jenjittikul, 2001).
Family
Acanthaceae
Actinidiaceae
Agavaceae
Alismataceae
Alliaceae
Amaranthaceae
Amaryllidaceae
Apocyceae
Araceae
Araliaceae
Asclepiadaceae
Balsaminaceae
Bignoniaceae
Burmanniaceae
Butomaceae
Campanulaceae
Cannabudaceae
Cannaceae
Capparaceae
Caryophyllaceae
Centrolepidaceae
Chenopodiaceae
Cleomeceae
Commelinaceae
Combretaceae
Compositae
Convolvulaceae
Costaceae
Crassulaceae
Cruciferae
Cucurbitaceae
Dipterocarpaceae
Droseraceae
Eriocaulaceae
Euphorbiaceae
Gesneriaceae

No. of
Genera
2
1
1
3
1
1
9
2
17
1
3
1
6
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
5
2
1
1
4
2
2
1
1
42
1

No. of
Species
2
1
1
5
5
1
24
2
47
1
3
1
7
3
2
1
1
1
1
1
1
1
2
8
1
8
2
5
1
7
2
2
2
7
185
1

No. of
Cultivars
2
6
1
5
5
1
24
3
74
1
3
1
7
3
2
1
1
4
1
1
1
1
2
8
1
9
2
5
1
7
2
2
2
7
189
1

2n*

Family

16-34
ca.166
84
22-42
16-18
46-48
18-72
16-18
24-60
36
22
14
20-40
32-136
16-20
63-64
20
18
20
30
40
18
20-34
12-60
26
20-54
18-30
18-64
34,68
16-36
18-26
20
32-40
30-110
16-124
30

Graminaceae
Halorrhagidaceae
Heligonaceae
Hydrochalitaceae
Hypoxidaceae
Iridaceae
Juglandaceae
Labiatae
Leguminosae
Liliaceae
Limnocharitaceae
Malphighiaceae
Menispermaceae
Moraceae
Moringaceae
Musaceae
Najadiaceae
Nelumbonaceae
Nymphaeceae
Opiliaceae
Orchidaceae
Piperaceae
Plantaginaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Samilaceae
Solanaceae
Sphenocleaceae
Taccaceae
Trilliaceae
Triuridaceae
Umbelliferae
Vacciniaceae
Valerianaceae
Verbenaceae
Xyridaceae
Zingiberaceae

No. of
Genera
62
1
1
10
1
4
1
1
30
17
1
3
3
3
1
1
1
1
1
1
53
2
1
2
2
1
5
1
1
1
1
1
3
1
1
1
14

No. of
Species
98
1
12
16
1
4
1
1
71
30
1
3
5
3
1
3
1
1
4
1
172
3
1
3
2
2
14
1
1
1
1
1
4
1
1
2
108

No. of
Cultivars
104
1
15
16
1
5
1
1
77
30
1
3
5
11
1
55
1
3
8
1
180
7
1
19
2
2
14
1
1
1
1
1
4
1
1
2
109

2n*
12-108
24
22-36
16-72
18
12-60
32
24-40
12-48
14-112
20
18-26
26-50
ca.24-56
28
22-44
12
16-18
28
20
22-154
44-52
24
16-26
22-40
16
12-72
40
28
10+2B
28
18
24-48
14
54
34
20-92

* somatic number, ca. = count average

Study Area
Euphorbiaceae were sampled from natural populations in all parts that are botanically rich in
Thailand, particulary from the national parks marked on Fig. A. as well as from the sides of roads.
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Methods
Flower buds of Euphorbiaceae from natural
populations in several sites of Thailand (Fig. A)
were harvested and fixed in Carnoy’s solution.
Some species samples were obtained from various
sources as small plants. Root tips and young leaves
were pretreated in a saturated solution of alphabromonaphthalene and fixed in 90% acetic acid.
Slides were prepared by using a modification of
propionocarmine smear and Feulgen squash
techniques (Darlington and La Cour 1966, Sharma
and Sharma 1980). Cytogenetic study was made
from well-spread chromosomes in various meiotic
stages of pollen mother cells and the mitotic
metaphase of mitotic meristems. Chromosome
numbers were determined approximately from
twenty-five cells viewed using a light microscope
(Olympus model BHA). The best cells were
photographed at 100X and using an oil emersion
objective. Voucher specimens were made for all
samples and placed in the Department of Plant
Science Herbarium at Mahidol University, the
Department of Biology Herbarium at Khonkhaen
University and the Royal Garden Suanluang, Rama
IX, Bangkok.
Results and Conclusions
The cytogenetic investigation of Euphorbiaceae was mainly made using microsporocytes,
which can be immediately fixed. Moreover, cytogenetic observation was made at various stages of
meiosis, in which homologous chromosomes were pairing such as in the first metaphase and during
diakinesis. Consequently small chromosomes can be clearly seen and identified. The main obstacle to
cytogenetic study of Euphorbiaceae are the very small chromosomes and the fact that some plants
grow on very high cliffs, which makes collection very difficult.
Cytogenetic investigation was conducted of the collected samples. The results are presented as
chromosome numbers and as meiotic figures as seen in Table 2 and Figs 1-8 (Soontornchainaksaeng
and Chaiyasut, 1999). Plant identification was made following the main taxonomic literature of Shaw
(1972) and Smittinand (1980). Chromosome numbers of 141 cultivars and 135 species in 42 genera
and about 50 unidentified samples were investigated (Table 3). The results revealed that chromosomes
of Euphorbiaceae are very small in size and range from 1.0 to 3.33 µm. Strophioblachia fimbricalyx
Boerl. distinctly consists of the largest bivalents, about 5.33-8.67 µm (Fig 1).
Plants in the same genus mostly have the same chromosome numbers or differ especially in
ploidy level, such as Baccaurea, Breynia, Bridelia, Cnesmone, Glochidion, Hevea, Jatropha (Figs. 914) and Macaranga. Likewise various cultivars or plants in a species which produce flowers of
different color also have uniform chromosomes such as Euphorbia pulcherrima Willd. cv. red bract
(Fig. 2) and cv. yellowish white bract (2n = 28), Jatropha integerima L. cv. red flower and cv. pink
flower (2n = 22) (Figs. 11-12) and Trigonostemon reidiodes (Kurz) Craib cv. red flower, cv. pink
flower and cv. white flower (2n = 22). Moreover, results of this study also indicated that plants of the
same species but collected from different sites have uniform chromosomes. Thus geographical
differences have no effect on chromosome number. Chromosome invariability found in various
cultivars in the same species indicated that differences between cultivars may be caused by genetic
variation at the molecular level, which consequently causes morphological differences. However,
there are a few exceptions in which each species within a genus has extremely different chromosome
numbers, e.g., Acalypha, Euphorbia and Phyllanthus. In particular, chromosome numbers,
chromosome sizes and certain morphlogical differences may suggest that the genus Euphorbia could be
broken up into several genera. On the other hand, it was found that plants with morphological similarity

รายงานการวิจยั ในโครงการ BRT 2544

102

BRT Research Reports 2001

and have the same chromosome number and some are different in size. In E. heterophylla L.,
E. leucocephala Lotsy. and E. pulcherrima Willd. were found 1-3 quadrivalents at diakinesis and the
first meiotic metaphase.
Diploid and polyploid plants were found in both natural groups and cultivated plants.
Polyploidy, which is not only euploidy but also aneuploidy can be identified from meiotic figures. A
chain of six chromosomes was found in the first meiotic metaphase in E. cotinifolia L. (Fig. 3). These
chromosomes are smaller than the rest which form normal bivalents. Excoecaria cochinchinensis
Lour. showed 5 rod II+1 ring II+1 ring IV+1 ring VI of 2n=22 (Fig. 4). Its chromosomes divide
regularly in 11:11. Moreover, irregular meiosis was found in E. milii Desmoul. (Fig. 5) and Hura
crepitans L. (Fig. 6) which are both cultivated as ornamental plants. The first of these two species has
2n=40 and showed the highest multivalent chain of 24 chromosomes with 1 quadrivalent, 2 bivalents
and 8 univalents at the first meiotic metaphase. Its chromosomes divide in ratios of 20:20 and 19:21.
On the other hand, Hura crepitans L. has 2n=44. Meiotic chromosomes form bivalents and some
irregular multivalents of 4 and 8 chromosomes. Sauropus androgynos (L.) Merr (Fig. 7). has a
chromosome number 2n=52 which is different from the other species studied. It showed some
bivalents and multivalents of 4 and 12 chromosomes at the first meiotic metaphase. However, some of
them were intraspecific or interspecific hybrids which are found as translocation heterozygotes, but
sometimes their chromosomes divide regularly during meiosis. This mechanism makes them fertile
and stable. B chromosomes were found in some species of Phyllanthus (Fig. 8) and Excoecaria. Their
sizes are very small. B chromosomes are generally very small or about half as large as A
chromosomes (Horiuchi et al. 1995, Moore 1976). Very few of them can synapse with A
chromosomes. This makes them move randomly during meiosis and sometimes interfere with
chiasmata frequency and plant fertility. It indicates that plants carring B chromosomes may have a
further change in cytological and morphological characters. Furthermore, the results indicate that a
cytological analysis relating to plant improvement should be conducted on plants such as Alchornea,
Baliospermum, Croton and Ricinus which are very important in medicinal uses. They have a few
chromosomes in a complement. Most of them showed regular meiosis. They have the possibility to
double their chromosomes and/or to construct interspecific hybrids to improve medicinal yeilds.
The relationships between plants is also discussed based on cytological characters
(chromosome number and the features of chromosomes and cells). For example, Mallotus and
Macaranga have a very close relationship from the point of view of both morphology and
cytogenetics (chromosome numbers). The results from this research indicates that these two genera
can be divided based on cytological characters. The first genus has the largest chromosomes and the
largest nucleus in comparison with the cell size, which generally existed from diakinesis to metaphase
I. The second genus carried smaller chromosomes in a smaller nucleus and cell size which generally
exists in anaphase I. On the other hand, Codiaeum is a genus which has high variation in leaf shape,
leaf color and plant size. Most of them are ornamental plants. They also carry various chromosome
numbers (2n=80-104) and show various forms of meiotic figures and are good examples for
cytogenetic study of hybrids.
This research gives us the opportunity to find out much original information in plant
cytogenetics and plant cell biology. We will distribute this valuable khowledge to students and
interested researchers. However, the Thai flora is still a blank page from a cytological point of view,
whereas in neighbouring areas and in other countries like India, Japan, the USA and the Netherlands,
there are numerous works in this field that have been published and cytological methods have been
applied widely in various branches. This cytogenetic investigation is, of course, a small part only of
the rich tropical flora indigenous to Thailand and ongoing study should be supported.
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Table 2. A part of the results of cytogenetic investigations in 36 species and 18 genera of Euphorbiaceae in Thailand
(Soontornchainaksaeng and Chaiyasut, 1999).
Genus
Species
Acalypha
A. indica L.
Bridelia
B. harmandii Gagnep.
Cladogynos
C. orientalis Zipp.ex. Span.
Croton
C. bonplandianus Baillon
C. robustus Kurz.
C. sublyratus Kurz.
C. tiglium L.
Euphorbia

x
7

Chromosome number
n
2n

Locality

Coll. No.

10

20

10II

Bangkok

181

13

26

13II

Sakolnakorn

108

Nakornpathom

182

Prachaub
Cheingmai
Chacheongcao
Nakornpathom

087
024
046
183

Mugdaharn
Chantaburi
Nakornpathom
Nakornpathom
Nakornpathom
Cheingmai
Nakornpathom
Nakornpathom

184
190
039
191
189
035
185
188

Cheingmai

019

6II+1IV+1VI

Petchaboon

026

36

18II

Chacheongcao

193

11

44

10II+4IV+1VIII

Bangkok

054

11
11

22
22

11II
11II

Nakornpathom
Nakornpathom

041
042

11
11
11
11

22
22
22
22

11II
11II
11II
11II

Bangkok
Bangkok
Nakornpathom
Nakornpathom

194
195
196
197

11

22

11II

Prachaub

148

36*

Rayong

198

36*

Lampang

043

14II
52II
25II+6-10B

Nakornpathom
Kanchanaburi
Nakornpathom

199
053
044

7

32*
8
10
10
10
10

20
20
20
20

10II
10II
10II
10II

6,7,8,
9,10

E. antiquorum L.
E. atoto Forst. f.
E. cotinifolia L.
E. heterophylla L.
E. hirta L.
E. leucocephala Lotsy.
E. ligularia Roxb.
E. milii Desmoul.

60*
16
28
28
18
28
60*
40

E. pulcherrima Willd.
Excoecaria L.
E. cochinchinensis Lour.
Hevea
H. brasiliensis Muell. Arg.
Hura
H. crepitans L.
Jatropha
J. curcas L.
J. gossypiifolia L.
J. integerrima L.
red flower
pink flower
J. multifida L.
J. podagrica L.
Mallotus
M. barbatus Muell. Arg.
Manihot
M. esculenta Crantz.
Pedilanthus
P. tithymaloides Poit
Phyllanthus
P. acidus (L.) Skeels
P. emblica L.
P. pulcher Wall. ex Muell.
Arg.
Ricinus
R. communis L.
Sampantaea
S. amentiflora Airy Shaw
Sauropus
S. androgynos (L.) Merr.

28

8II
8I+6II+1VIII
12II+1IV
9II
12II+1IV
8I+2II+1IV+
1XXIV
8II+3IV

12
9
11
11

9
9
9
7
28
104
50+6
- 10B
10

Strophioblachia
S. fimbricalyx Boerl.
Thyrsanthera
T. suborbicularis Pierre ex Gagnep.

* = somatic metaphase
I = univalent
II = bivalent

Meiotic
Configuration

10

20

10II

Nakornpathom

200

11

22

11II

Chacheongchao

016

52

13II+2IV+1VI+
1XII

Nakornpathom

201

9

18

9II

Nakornpathom

176

11

22

11II

Chaiyapoom

090

Coll. No.
= Puangpaka et al. no.
III, IV,…24 = multivalent of 3, 4,…24 chromosomes
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Figure 1-8. 1) First meiotic metaphase chromosomes of
Strophioblachia fimbricalyx Boerl. (n=9; 7ringII+2rodII indicated by
arrows). They are the largest chromosomes in this study. 2) Diakinesis
chromosomes of Euphorbia pulcherrima Willd. (2n=14; 8II+3IV).
Quadrivalents are indicated by arrows and n=nucleolus. 3) First
meiotic metaphase chromosomes of Euphorbia cotinifolia L.(n=14;
1VI+6II+10 divided chromosomes). Arrows and arrow head indicate a
chain of six and divided chromosomes. 4) First meiotic metaphase
chromosomes of Excoecaria cochinchinensis Lour. (n=11;
1VI+1IV+6II). A ring of six chromosomes, a ring of four and a ring of
bivalent chromosomes are indicated by an arrow, long arrow head and
short arrow head, respectively. 5) First meiotic metaphase
chromosomes
of
Euphorbia
milii
Desmoul.
(n=20;
1XXIV+1IV+2II+8I). A chain of 24 chromosomes, a quadrivalent,
and a bivalent are indicated by an arrow, long arrow head and short
arrow head, respectively. 6) First meiotic metaphase chromosomes of
Hura crepitans L. (n=22; 1VIII+4IV+10II). A chain of 8
chromosomes and a quadrivalent are indicated by an arrow and arrow
heads, respectively. 7) First meiotic metaphase chromosomes of
Sauropus androgynos (L.) Merr. (n=26; 1XII+2IV+16II). A chain of
12 chromosomes and a quadrivalent are indicated by an arrow and
arrow heads, respectively. 8) First meiotic metaphase chromosomes of
Phyllanthus emblica L. (n=25+7B; 25II+7B). B chromosomes are
indicated by arrows. Bar represents 10 µm (Soontornchainaksaeng and
Chaiyasut, 1999).

Figure 9-14. Chromosomes of Jatropha, which are uniform in
number with 2n = 22 for all species. 9) First meiotic anaphase of
J. curcas L. (n = 11; :11). 10) First meiotic anaphase of
J. gossypifolia L. (n = 11; 7ringII + 4rodII). 11) First meiotic
anaphase of J. integerrima Jacq. (cv. Red flower) (n = 11; 6ringII +
5rodII). 12) First meiotic anaphase of J. integerrima Jacq.(cv. Pink
flower) (n = 11; 6ringII + 5rodII). 13) First meiotic anaphase of
J. multifida L. (n = 11; 7ringII + 4rodII). 14) First meiotic anaphase
of J. podagrica Hook. f. (n = 11; 8ringII + 3rodII). Bars represent
10 µm.

Table 3. Chromosome numbers of Euphorbiaceae investigated in Thailand.
Genus
Acalypha
Alchornea
Aporusa
Baccaurea
Balakata
Baliospermum
Breynia
Bridelia
Cladogynos
Cleidion
Cleisanthus
Cloxylon
Cnesmone
Codiaeum
Croton
Drypetes
Epiprinus
Euphorbia
Excoecaria
Fluggea
Glochidion
* somatic number

Species
4
1
3
3
1
1
3
3
1
1
1
1
2
1
14
1
1
15
3
2
3
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cultivars
4
1
3
3
1
1
3
3
1
1
1
1
2
3
14
1
1
16
3
2
3

2n*
20-86
18
26-50
26
44
22
52
26
32

Genus
Hevea
Hura
Jatropha
Leptopus
Macaranga
Margaritaria
Mallotus
Manihot
Microstachus
Pedianthus
Phyllanthus
Ricinus
Sampantaea
Sauropus
Strophioblachia
Suregada
Synostemon F. Muell.
Thysanthera
Trewia L.
Trigonostemon Bl.
Vernicia

48
88
36
80-104
16-20
20
20
16-60
22-124
26
52

105

Species
1
1
5
3
5
1
9
2
1
1
18
1
1
11
1
1
1
1
1
4
1

cultivars
1
1
6
3
5
1
9
2
1
1
18
1
1
11
1
1
1
1
1
6
1

2n*
36
44
22
26-52
22
24
22-24
36
34
36
24-104
20
22
52-104
18
22
46
22
22
22-44
22
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การศึกษาแมลงนําในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย
นฤมล แสงประดับ1, ชุติมา หาญจวณิ ช1, สุพตั รา ปานรงค์2, ประสาท เนื องเฉลิ ม1, วิ ไลลักษณ์ ไชยปะ1,
อลงกรณ์ ผาผง1, บุญเสฐียร บุญสูง1 และศิ ริพร แซ่เฮง1
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง ขอนแก่น 40002
2
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90112
Abstract: Studies on Aquatic Insects in Northeastern Thailand
Studies on aquatic insects, especially caddisflies and mayflies which are important groups for
freshwater environmental assessment, were conducted in Nam Nao National Park. The aims of the
studies were to explore diversity and to investigate life history patterns, ecology and environmental
factors that determine larval distribution in Phromlaeng and Yakruae streams. Because species can not
be identified in the larval stage, it was necessary to rear mature larvae and/or pupae in the laboratory in
order to associate the larval or pupal stage with the adult. Sixteen, 11, 5, 8 and 4 species of
hydropsychid, leptocerid and philopotamid caddisfly and leptophlebiid and heptageniid mayfly adults,
respectively, were found. Nine, 8, 6, 8 and 5 species of hydropsychid, leptocerid and philopotamid
caddisfly and leptophlebiid and heptageniid mayfly larvae respectively coexisted in the streams. The
larvae showed resource partitioning. Habitat and/or diet partitioning combined with differences in
substrate compositions and water current preference were important in determining the distribution of
larvae. Immature stages of 15 species were successful associated with adults. Almost caddisflies and
mayflies showed non-seasonal life history patterns, which resulted in the presence of several larval
stages over several months. The flight-period occurred all year round. Hydrosychid and philopotamid
larvae were filter collectors while the others were gathering collectors. They fed particularly on detritus
and, so, they have important roles in detritus processing and nutrient recycling in headwater streams.
Flooding and desiccation were factors that controled larval populations. The construction of a small
weir which modified stream characteristics resulted in faunal reduction. The results of this study
provide additional data for appropriate land use management in the National Park. In addition, a
comparative study of the on diversity of lenthic and lotic hemipterans was conducted at 16 sampling
sites in Phu Phan National Park. Forty-four species, 34 genera and 11 families of aquatic bugs were
collected. Diversity was higher in lotic than lenthic habitats. Gerridae and Veliidae were most diverse
and were widely distributed in both habitats. Rhyacobates imadatei and Chenevelia stridulans were
abundant in lenthic habitats but Limnometra matsudai were more abundant in lotic habitats.
Key words: aquatic insects, caddisfly, mayfly, bugs, diversity, life history pattern, coexistence

บทนํา
แมลงนํ,าเป็ นองค์ประกอบชีวภาพทีส0 าํ คัญยิง0 ในระบบนิเวศนํ,าจืด เนื0องจากมีความหลากหลายและมีจํานวนมาก
(Brown and Brown, 1984; Merrit and Cummins, 1984) มีบทบาทสําคัญในห่วงโซ่อาหาร คือ เป็ นอาหารของปลา
และสัตว์น,ําอื0น ๆ รวมทัง, นก และค้างคาว (Edward et al., 1990) ในปจั จุบนั มีการพัฒนานําข้อมูลเกีย0 วกับความ
หลากหลายของตัวอ่อนแมลงนํ,ามาใช้ประเมินคุณภาพ และผลกระทบสิง0 แวดล้อม รวมทัง, นํามาเป็นข้อมูลร่วมในการ
จัดการพืน, ที0 และการใช้ทด0ี นิ ในแหล่งนํ,าจืดของหลายประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย (Hellawell, 1986;
UNEP, WHO, UNESCO and WMO, 1992; Rosenberg and Resh, 1993; Hawkins and Vinsons; 2000; Hawkins
et al., 2000) วิธกี ารประเมินทางชีวภาพเป็นวิธกี ารหลักในการวัดสุขภาพของระบบนิเวศแหล่งนํ,าผิวดิน (ecological
health of surface water) (Hawkins and Norris, 2000) แนวคิดการใช้วธิ นี ,ใี นการบ่งชีค, ณ
ุ ภาพแหล่งนํ,าและสิง0 แวดล้อม
ในลําธารและแม่น,ําเริม0 ขึน, ในประเทศเยอรมัน โดยนักธรรมชาติวทิ ยา (Kolkwitz and Marsson, 1908, 1909)
ซึง0 เสนอระบบ Saprobien สําหรับการบ่งชีม, ลภาวะจากสารอินทรีย์ ซึง0 มีผลทําให้ปริมาณออกซิเจนละลายนํ,าลดลง
ระบบนี,ประกอบด้วยบัญชีรายชือ0 ของสิง0 มีชวี ติ หลายชนิดทีเ0 ป็ นตัวบ่งชี, เช่น บักเตรี สาหร่าย ฟงั ไจ โปรโตซัว และ
สัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลัง สําหรับสัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลัง ตัวอ่อนแมลงชีปะขาวและตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกนํ,าถูกจัด
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จําแนกเป็น intolerant indicator species บ่งชีน, ,ําสะอาด ในขณะทีต0 วั อ่อนริน, นํ,าจืด (หนอนแดง) และหนอนไส้เดือนถูก
จัดจําแนกเป็ น tolerant indicator species บ่งชีม, ลภาวะของนํ,า แนวคิดนี,เป็ นทีย0 อมรับและได้รบั การพัฒนาให้เหมาะสม
กับประเทศทีน0 ําไปใช้ เช่น พัฒนาเป็ นระบบ BMWP Score (BioMonitoring Working Party Score) ของ
สหราชอาณาจักร (National Water Council, 1981), Belgian Biotic Index (De Pauw and Vanhooren, 1983) ใน
ประเทศเบลเยีย0 ม มีการดัดแปลงวิธกี ารของ BMWP Score ไปใช้นอกทวีปยุโรป เช่น อัฟริกา (Chutter, 1972)
ออสเตรเลีย (Campbell, 1982; Chessman, 1995) อินเดีย (De Zwart and Trivedi, 1994) และประเทศไทย (Mustow,
1997; Sangpradub et al., 1999) ในประเทศสหัฐอเมริกามีการใช้ขอ้ มูลแมลงนํ,ามาร่วมประเมินคุณภาพแหล่งนํ,า
ั บนั ได้พฒ
(Hellawell, 1989) และปจจุ
ั นาเป็ นวิธกี ารทีร0 วดเร็วขึน, (Rapid assessment) (Resh and Jackson, 1993)
protocol ทีน0 ิยมมาก คือของ Plafkin และคณะ (1989) ในส่วนของแมลงนํ,าข้อมูลทีน0 ํามาพิจารณา คือ EPT
(Ephemeroptera Plecoptera Trichoptera) Richness, percent of scrapers, scraper/filterer ratio และ
EPT/chironomid ratio เป็ นต้น นอกจากนี, Lemly (1998) ได้วจิ ยั พบว่าบักเตรีทข0ี น,ึ บนตัวของแมลงนํ,า มีศกั ยภาพทีจ0 ะ
มาใช้เป็ นวิธกี ารทางชีวภาพสําหรับประเมินคุณภาพนํ,าได้ แม้จะมีการนําไปใช้ประโยชน์ในหลายประเทศทั 0วโลกดังกล่าว
แต่การนําข้อมูลตัวอ่อนแมลงนํ,ามาใช้ในประเทศแถบเอเชียยังมีน้อยมาก (Rundel et al., 1993; Dudgeon, 1994)
เนื0องจากความรูเ้ กีย0 วกับระยะตัวอ่อนใน
ภูมภิ าคนี,ยงั มีน้อย
การศึกษาในภูมภิ าคนี,สว่ นใหญ่สนใจด้านอนุกรมวิธานและการแพร่กระจายของระยะตัวเต็มวัย
มากกว่า (Hynes, 1984) กลุ่มของแมลงนํ,าทีม0 กี ารศึกษาอย่างต่อเนื0องและมากทีส0 ุดในประเทศไทย คือ กลุม่ แมลงหนอน
ปลอกนํ,า (อันดับ Trichoptera) โดย ดร.พรทิพย์ จันทรมงคล จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทําวิจยั ร่วมกับ ศาสตราจารย์
Hans Malicky จาก Lund University ประเทศออสเตรีย ซึง0 ได้รายงานการสํารวจเบือ, งต้นแมลงหนอนปลอกนํ,าใน
ประเทศไทยว่า ทีพ0 บและได้รบั การตัง, ชื0อแล้วมีประมาณ 494 ชนิด จํานวนชนิดเพิม0 มากขึน, เมื0อขยายพืน, ทีก0 ารสํารวจ
เพิม0 ขีน, (Malicky and Chantaramongkol, 1999) มีการศึกษามวนนํ,าโดยกลุ่มนักวิจยั ชาวต่างชาติทรี0 วมตัวกันเป็นกลุ่ม
วิจยั Heteroptera of Thailand ประกอบด้วยสมาชิก เช่น Dr. Herbert Zettle ประเทศออสเตรีย Dr Nico Nieser
ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ Dr Pingping Chen สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็ นต้น โดยได้จดั ทําเอกสารชื0อ Amembo
เผยแพร่ผลงานวิจยั มวนนํ,าประเทศไทย นฤมล และคณะ (2542) ศึกษาการกระจายตัวของตัวอ่อนแมลงกลุ่ม EPT ใน
ลําธารต้นนํ,าภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 22 สาย พบระยะตัวเต็มวัย 143 ชนิด ระยะตัวอ่อน 123 ชนิด สามารถ
เชื0อมโยงระยะตัวเต็มวัยกับตัวอ่อนได้ 15 ชนิด การศึกษาในประเทศแถบเอเชียรวมทัง, ประเทศไทยมักสามารถระบุตวั
อ่อนได้เพียงระดับวงศ์หรือสกุลเท่านัน, (ศุภฤกษ์, 2538; ยรรยงค์ และคณะ, 2540; นฤมล และวิโรจน์, 2541, Dudgeon,
1994; Watanasit, 1996)
Lenat and Resh (2001) เสนอว่า อนุกรมวิธานระดับวงศ์ (family) เหมาะสมกับการติดตามคุณภาพแหล่งนํ,า
ในแต่ละปีทม0ี จี าํ นวนสถานีมาก ๆ การติดตามในกรณีทมี0 กี ารแบ่งคุณภาพนํ,าเป็ น ดี ปานกลาง และน้อย การติดตาม
คุณภาพนํ,าโดยอาสาสมัคร และการสํารวจในบริเวณทีม0 คี วามหลากหลายของสิง0 มีชวี ติ ตํ0า เป็ นต้น ต้องใช้ความรู้
อนุกรมวิธานระดับสกุล (genus) และชนิด (species) เมื0องานนัน, ต้องการผลลัพธ์ทใ0ี ห้ความเชื0อมั 0นสูงขึน, โดยเฉพาะ
อย่างยิง0 เพือ0 ช่วยในการตัดสินใจของผูม้ อี าํ นาจสังการ
0 (Rosenberg et al., 1986) การตรวจสอบคุณภาพของแหล่งนํ,าทีม0 ี
ความแตกต่างกันน้อย การแบ่งระดับคุณภาพนํ,าทีล0 ะเอียดขึน, (มากกว่าสามระดับข้างต้น) การวิจยั ทีเ0 น้นเกีย0 วกับการ
อนุรกั ษ์ การระบุสถานะ (status) ของสิง0 มีชวี ติ การหาผลผลิต (productivity) ของสิง0 มีชวี ติ พลวัตรประชากร
(population dynamic) และการทดสอบความเป็ นพิษของสาร (toxicity test) ต่อสิง0 มีชวี ติ (Baily et al., 2001) เนื0องจาก
ความรูอ้ นุกรมวิธานระดับสกุลและชนิดของแมลงนํ,ามีความจําเป็น แต่ความรูน้ ,ียงั ไม่เพียงพอในประเทศไทย ดังนัน, กลุ่ม
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาความหลากหลาย ความชุกชุม ชีวประวัติ นิเวศวิทยา ปจั จัยทีม0 ผี ลต่อการแพร่กระจายของแมลงนํ,า
รวมทัง, การเชื0อมโยงระยะตัวอ่อนกับระยะตัวเต็มวัยเพือ0 ให้สามารถระบุชนิดจากระยะตัวอ่อนได้ โดยมีพน,ื ทีศ0 กึ ษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ 1) อุทยานแห่งชาติน,ําหนาว ครอบคลุมพืน, ทีส0 องจังหวัด คือ เพชรบูรณ์และชัยภูม ิ มีความสูง
จากระดับนํ,าทะเลเฉลีย0 800 เมตร สภาพอากาศเย็นตลอดปี อุณหภูมเิ ฉลีย0 ประมาณ 25 องศาเซลเซียส มีฝนตกราว 7-8
เดือน เริม0 ตัง, แต่เดือนมีนาคมถึงตุลาคม ธรณีสณ
ั ฐานของอุทยานเป็ นเทือกเขาสูงประกอบด้วยหินชุดราชบุร ี กระจายตัว
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บริเวณทิศเหนือและทิศใต้ของอุทยาน และหินชุดโคราชกระจายตัวในทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของอุทยาน ปา่ ไม้ใน
อุทยานเป็ นแหล่งกําเนิดต้นนํ,าลําธารของแม่น,ําหลายสาย เช่น แม่น,ําปา่ สัก แม่น,ําพรม แม่น,ําเชิญ และแม่น,ําชี สังคมปา่
ส่วนใหญ่เป็ นปา่ ดงดิบแล้ง การศึกษาดําเนินการในลําธารสองสายคือ ห้วยพรมแล้ง และห้วยหญ้าเครือ ซึง0 เป็ นลําธารทีม0 ี
นํ,าไหลตลอดทัง, ปี และ 2) อุทยานแห่งชาติภพู าน ครอบคลุมพืน, ทีจ0 งั หวัดสกลนคร และจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความสูงจาก
ระดับนํ,าทะเลเฉลีย0 391 เมตร ฤดูฝนเริม0 ต้นประมาณเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ฤดูหนาวเริม0 ประมาณเดือนพฤศจิกายน
ถึงกุมภาพันธ์ ฤดูรอ้ นเริม0 ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถงึ เมษายน อุณหภูมเิ ฉลีย0 ตลอดปีประมาณ 27 องศาเซลเซียส ธรณี
สัณฐานส่วนใหญ่เป็ นหินทราย ดินเป็นดินชุดโคราช และชุดภูพาน ได้ศกึ ษามวนในแหล่งนํ,านิ0ง 13 แหล่ง คือ อ่างเก็บนํ,า
ห้วยหินแตก อ่างเก็บนํ,าห้วยวังเรือ อ่างเก็บนํ,าห้วยทราย อ่างเก็บนํ,าห้วยหอย อ่างเก็บนํ,าปรีชาสุขสันต์ อ่างเก็บนํ,าห้วยวัง
ถํ,า อ่างเก็บนํ,าภูเพ็ก เขือ0 นนํ,าพุง อ่างเก็บนํ,าบ้านต้อนใหม่ 1 อ่างเก็บนํ,าบ้านต้อนใหม่ 2 อ่างเก็บนํ,าบ้านต้อนใหม่ 3 อ่าง
เก็บนํ,าห้วยขีห, นิ และอ่างเก็บนํ,าห้วยแข้ แหล่งนํ,าไหล 3 แหล่ง คือ ห้วยเวียนไพร ห้วยพุง และห้วยอูน
วิธีการ
เก็บตัวอย่างแมลงหนอนปลอกนํ,าวงศ์ Hydropsychidae, Leptoceridae และ Philopotamidae แมลงชีปะขาว
วงศ์ Leptophlebiidae และวงศ์ Heptageniidae จากทุกแหล่งอาศัยย่อยในห้วยพรมแล้งและห้วยหญ้าเครือ อุทยาน
แห่งชาติน,ําหนาว และเก็บระยะตัวเต็มวัยโดยวิธกี ารขึงผ้าขาวพร้อมเปิดไฟล่อแมลง และการใช้กบั ดักแสงไฟล่อตลอด
คืน เก็บตัวอย่างเดือนละครัง, ต่อเนื0องกันเป็นระยะเวลาประมาณ 12-18 เดือน ตัวอย่างทีไ0 ด้นํามาดองด้วย
เอทิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 70 และตรวจเอกลักษณ์ ระยะตัวอ่อนระบุถงึ ระดับสกุล ระยะตัวเต็มวัยระบุชนิด
เนื0องจากองค์ความรูเ้ กีย0 วกับตัวอ่อนแมลงนํ,าในทวีปเอเชียยังไม่เพียงพอ ทําให้ไม่สามารถระบุชนิดจากระยะตัวอ่อนได้
โดยตรง เพือ0 ให้สามารถระบุชนิดได้อย่างถูกต้อง ได้ทาํ การเชื0อมโยงระยะตัวอ่อนกับระยะตัวเต็มวัย โดยเก็บตัวอ่อนทีโ0 ต
เต็มทีม0 าเลีย, งในห้องปฏิบตั กิ าร นํามาแยกเลีย, งในภาชนะละตัว เพือ0 ให้เจริญเป็ นตัวเต็มวัย และทําการตรวจเอกลักษณ์
เพื0อหาชื0อวิทยาศาสตร์ สําหรับแมลงหนอนปลอกนํ,านอกจากการนําระยะตัวอ่อนมาเลี,ยงแล้ว ได้เก็บระยะดักแด้เพือ0
เปรียบเทียบอวัยวะสืบพันธุ์ซง0ึ เป็นลักษณะสําคัญในการระบุชนิดของระยะดักแด้และระยะตัวเต็มวัย และเปรียบเทียบ
คราบตัวอ่อน (exuvia) ของระยะตัวอ่อนทีย0 งั คงเหลืออยูใ่ นถุงหุม้ ดักแด้กบั ตัวอ่อนทีโ0 ตเต็มที0 ทัง, สองวิธกี ารนี,ช่วยให้
สามารถระบุชนิดของตัวอ่อนได้ เมื0อแยกชนิดของตัวอ่อนได้แล้ว นําตัวอ่อนแต่ละชนิดมาวัดความกว้างของส่วนหัวเพื0อ
กําหนดขนาดในตัวอ่อนแต่ละระยะ จากนัน, ศึกษาแบบแผนชีวประวัติ วิเคราะห์อาหารในทางเดินอาหาร นอกจากนี,ใน
บางชนิดได้ทาํ การทดลองภาคสนามและนํามาเลีย, งในห้องปฏิบตั กิ ารเพือ0 เปรียบเทียบการเจริญของตัวอ่อนในแต่ละ
ฤดูกาล
สําหรับการศึกษามวนในอุทยานแห่งชาติภพู าน โดยเก็บตัวอย่างมวนในแหล่งนํ,านิ0ง 13 แหล่ง และแหล่งนํ,า
ไหล 3 แหล่ง โดยใช้สวิงเก็บในทุกแหล่งอาศัย เก็บรักษาตัวอย่างในเอทิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 70 จากนัน,
นํามาตรวจเอกลักษณ์ถงึ ระดับชนิด
ก่อนการเก็บตัวอย่างแมลงทุกครัง, ได้ศกึ ษาปจั จัยด้านเคมีฟิสกิ ส์ของแหล่งนํ,า โดยตรวจวัดความลึก ความกว้าง
ความเร็วกระแสนํ,า ปริมาณออกซิเจนละลายนํ,า การนําไฟฟ้า ปริมาณของแข็งละลายนํ,า ความเป็ นกรด ด่าง อุณหภูม ิ
นํ,า และอุณหภูมอิ ากาศ รวมทัง, ลักษณะองค์ประกอบของพืน, อาศัยในทุกแหล่งนํ,าทีศ0 กึ ษา เพือ0 วิเคราะห์แหล่งอาศัยย่อย
และปจั จัยทีม0 ผี ลต่อการกระจายตัวของตัวอ่อน
ผลการวิจยั
แมลงหนอนปลอกนําวงศ์ Hydropsychidae
พบระยะตัวเต็มวัย 8 สกุล 16 ชนิด ระยะตัวอ่อนพบ 7 สกุล 9 ชนิด ดังตารางที0 1 (ศุภลักษณ์, 2542)
ห้วยหญ้าเครือมีความหลากชนิดมากกว่าห้วยพรมแล้ง พบแมลงหนอนปลอกนํ,าชนิดใหม่จํานวน 1 ชนิด ซึง0
ศาสตราจารย์ Hans Malicky และ ดร.พรทิพย์ จันทรมงคล ให้ช0อื ว่า Pseudoleptonema supalak ตามชื0อนักศึกษา
ผูว้ จิ ยั แมลงหนอนปลอกนํ,าชนิดนี,เป็ นชนิดเด่นทีพ0 บมากทีส0 ดุ ในห้วยพรมแล้ง ตัวอ่อนสร้างรังรูปร่างคล้ายตาข่ายปก
คลุมเต็มลานหิน (bed rock) มองดูคล้ายพรม ส่วน Cheumatopsyche เป็ นสกุลทีพ0 บมากทีส0 ดุ ในห้วยหญ้าเครือ ตัวเต็ม
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วัยของแมลงหนอนปลอกนํ,าสกุลนี,พบถึง 4 ชนิด แต่ระยะตัวอ่อนมีลกั ษณะทีค0 ล้ายคลึงกันมากไม่สามารถแยกจากกันได้
เนื0องจากไม่ประสบความสําเร็จในการนําตัวอ่อนมาเลี,ยงให้ลอกคราบเป็ นตัวเต็มวัยในห้องปฏิบตั กิ าร และดักแด้ทพ0ี บ
ทัง, หมดเป็ นเพศเมีย จึงไม่สามารถระบุชนิดของตัวอ่อนในสกุลนี,ได้ สามารถเชื0อมโยงระยะตัวอ่อนกับตัวเต็มวัยได้ 6
ชนิด คือ Diplectrona sp.1, Hydatomanicus klanklini, Hydropsyche (Ceratopsyche) sp.1, Hydropsyche
(Ceratopsyche) sp.2, Macrostemum fenestratum และ Pseudoleptonema supalak ยกเว้น Hydropsyche
(Ceratopsyche) sp.1 ทีม0 ขี อ้ มูลไม่เพียงพอ แมลงหนอนปลอกนํ,าอีกห้าชนิดทีเ0 หลือสามารถศึกษาแบบแผนชีวประวัตไิ ด้
แบบแผนชีวประวัตมิ ที งั , แบบหนึ0งรุน่ ต่อปี univoltine และ non-seasonal แมลงหนอนปลอกนํ,า Diplectrona sp.1,
Hyatomanicus klanklini และ Hydropsyche (Ceratopsyche) sp.2 มีแบบแผนชีวประวัตเิ ป็นแบบ univoltine ส่วน
Macrostemum fenestratum และ Pseudoleptonema supalak มีแบบแผนชีวประวัตเิ ป็ นแบบ non-seasonal ตัวอ่อน
ทุกชนิดของแมลงหนอนปลอกนํ,าวงศ์น,สี ร้างรังยึดติดกับพืน, หินในนํ,าระดับความลึกประมาณ 10 เซนติเมตร โดยแต่ละ
ชนิดอาศัยอยูใ่ นแหล่งอาศัยย่อยแตกต่างกัน P. supalak สร้างรังบนลานหินและก้อนหินขนาดใหญ่ (boulder) ในบริเวณ
ทีน0 ,ําไหลเร็ว H. doctersi อาศัยอยูใ่ นบริเวณทีม0 นี ,ําไหลเร็วเช่นกัน แต่รงั จะอยูท่ บ0ี ริเวณรอยต่อระหว่างลานหินกับก้อนหิน
ขนาดใหญ่ Hydrosyche (Ceratopsyche) สร้างรังบนลานหินและก้อนหินขนาดใหญ่ในบริเวณนํ,าไหลเร็วปานกลางจนถึง
ค่อนข้างเร็ว Diplectrona sp.1 และ H. klanklina สร้างรังบนลานหินในบริเวณทีน0 ,ําไหลไม่เร็วนักโดย Diplectrona sp.1 อยู่
บริเวณทีม0 เี ศษใบไม้ทบั ถม Oestropsyche sp. พบใต้กอ้ นหินขนาดใหญ่ ตัวอ่อนชนิดนี,มขี นาดใหญ่มาก ขนาดความ
ยาวของส่วนหัวประมาณ 1.5 มิลลิเมตร ส่วน M. fenestratum สร้างรังใต้กอ้ นหินขนาดใหญ่ ก้อนหินขนาดกลาง และ
พบบ้างบริเวณก้อนหินขนาดเล็ก โดยรังฝงั ลึกลงในทรายบริเวณนํ,าไหลช้า ตัวอ่อนได้อาหารโดยการกรอง ลักษณะพืน,
ลําธารและความเร็วกระแสนํ,าเป็นปจั จัยสําคัญทีม0 ผี ลต่อการกระจายตัวและความชุกชุมของตัวอ่อน ภาวะนํ,าหลากเป็ น
ปจั จัยควบคุมประชากรตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกนํ,า Cheumatopsyche, Hydropsyche และ Macrostemum ในขณะที0
ั ยควบคุมปริมาณประชากรของ P. supalak
ภาวะนํ,าแห้งเป็ นปจจั
ตารางที0 1. แสดงแมลงหนอนปลอกนํ, าวงศ์ Hydropsychidae ทีพ0 บในในอุทยานแห่งชาติน,ําหนาว
ชนิด
ระยะตัวอ่อน
ระยะตัวเต็มวัย
การเชือ0 มโยงระยะตัวอ่อน
และตัวเต็มวัย
Amphisyche sp.1
+
Cheumatopsyche charites
+
C. chrysothemis
+
C. copia
+
C. globosa
+
Diplectrona sp.1
+
+
✓
Hydatomanicus chattrakan
+
H. klanklini
+
+
✓
H. seubabel
+
Hydropsyche doctersi
+
Hydropsyche(Ceratosyche) sp.1
+
+
✓
Hydropsyche(Ceratosyche) sp.2
+
+
✓
Macrostemum dohrni
+
+
M. floridum
+
M. midas
+
M. fenestratum
+
+
✓
Oestropsyche sp.
+
Pseudoleptonema supalak
+
+
✓
หมายเหตุ: + = พบ, - = ไม่พบ และ ✓= สามารถเชือ0 มโยงระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยได้สาํ เร็จ
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แมลงหนอนปลอกนําวงศ์ Leptoceridae
พบตัวเต็มวัยแมลงหนอนปลอกนํ,าวงศ์น,จี าํ นวน 6 สกุล 11 ชนิด ระยะตัวอ่อนพบ 5 สกุล 8 ชนิด (ตารางที0 2)
ไม่ประสบความสําเร็จในการเลี,ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบตั กิ าร
ห้วยพรมแล้งมีความหลากหลายมากกว่าห้วยหญ้าเครือ
ชนิดทีพ0 บมากในห้วยพรมแล้ง คือ Setodes sp.1 ส่วนห้วยหญ้าเครือพบตัวอ่อนของ Leptocerus sp.1 และตัวเต็มวัย
ของ Ceraclea มากทีส0 ุด เฉพาะแมลงหนอนปลอกนํ,า Setodes sp.1 และ Leptocerus sp.1 มีขอ้ มูลเพียงพอสําหรับ
การศึกษาแบบแผนชีวประวัติ ทัง, สองชนิดมีแบบแผนชีวประวัตแิ บบ non-seasonal ตัวอ่อนของแมลงหนอนปลอกนํ,า
วงศ์น,ีอยูใ่ นแหล่งอาศัยย่อยแตกต่างกันขึน, กับชนิดของตัวอ่อนและการกระจายของวัสดุทส0ี ะสมในแหล่งนํ,า ได้แก่ กอง
เศษซากใบไม้ รากพืช และใต้กอ้ นหินขนาดกลางและก้อนหินขนาดเล็กในบริเวณนํ,าไหลไม่แรงนัก ตัวอ่อนวงศ์น,บี ริโภค
ซากอินทรียแ์ ละพืชเป็นอาหารโดยการเก็บกิน (gathering collectors) มีแมลงหนอนปลอกนํ,าทีอ0 าจเป็ นชนิดใหม่ของ
โลก 3 ชนิดอยูใ่ นสกุล Ceraclea และ Setodes ซึง0 ต้องรอผลการศึกษาเพือ0 ยืนยันต่อไป (ประสาท, 2544)
ตารางที0 2. แมลงหนอนปลอกนํ, าวงศ์ Leptoceridae ทีพ0 บในอุทยานแห่งชาติน,ําหนาว
ชนิด
ระยะตัวอ่อน
ระยะตัวเต็มวัย
การเชือ0 มโยงระยะตัวอ่อนและ
ตัวเต็มวัย
Adicella capitata
+
Adicella dryope
+
Adicella sp.1
+
Adicella sp.2
+
Athripsodes sp.1
+
Ceraclea sp.1
+
Ceraclea sp.2
+
Leptocerus chatadalaja
+
Leptocerus sp.1
+
Leptocerus sp.2
+
Oecetis biramosa
+
Oecetis evirga
+
Oecetis meghadouta
+
Oecetis sp.1
+
Oecetis sp.2
+
Setodes alampata
+
Setodes sp.1
+
+
Triaenodes pellectus
+
หมายเหตุ: + = พบ, - = ไม่พบ

ชีวประวัติ

non-seasonal
non-seasonal

non-seasonal

แมลงหนอนปลอกนําวงศ์ Philopotamidae
พบตัวเต็มวัยแมลงหนอนปลอกนํ,าวงศ์น,ี 1 สกุล คือ Chimarra จํานวน 5 ชนิด ระยะตัวอ่อนพบ 2 ชนิด คือ
สกุล Chimarra พบ 5 ชนิด และ Wormaldia 1 ชนิด (ตารางที0 3) สามารถเชื0อมโยงระยะตัวอ่อนกับระยะตัวเต็มวัยได้
สําเร็จ 2 ชนิด คือ C. akkaorum และ C. khamuorum ชนิดแรกมีแนวโน้มของชีวประวัตแิ บบ univoltine ส่วนชนิดหลังมี
แบบแผนแบบ non-seasonal ตัวอ่อนสร้างรังลักษณะคล้ายถุงกาแฟอยูใ่ ต้เศษซากใบไม้ในบริเวณทีน0 ,ําไหล ตาข่ายของ
ตัวอ่อนแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันทัง, ขนาดและการเรียงตัวของตาข่าย ตาข่ายของ C. akkaorum เรียงตัวไม่เป็น
ระเบียบ ขนาดช่องตาข่ายเล็กกว่าของ C. khamuorum ทีม0 รี ปู ร่างสีเ0 หลีย0 มผืนผ้าและมีการเรียงตัวเป็นระเบียบมากกว่า
ตัวอ่อนได้รบั อาหารโดยการกรอง (filtering collector) อาหารกว่าร้อยละ 90 เป็ นพวกซากอินทรีย์ ทีเ0 หลือเป็ นสาหร่าย
และไดอะตอม C. akkaorum บริโภคไดอะตอมขนาดเล็กกว่าและชนิดของไดอะตอมต่างจาก C. khamuorum ส่วนได
อะตอมทีพ0 บในทางเดินอาหารของ Wormaldia มีชนิดทีแ0 ตกต่างจาก Chimarra ความลึกและความเร็วของนํ,ามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความชุกชุมของตัวอ่อน (r=0.60, p=0.003 และ r=0.751, p=0.002 ตามลําดับ) ปกติพบตัว

BRT Research Reports 2001

111

รายงานการวิจยั ในโครงการ BRT 2544

อ่อนอาศัยอยูใ่ นระดับนํ,าลึกไม่เกิน 20 เซนติเมตร C. akkaorum อยูใ่ นนํ,าทีม0 คี วามลึกมากกว่าและกระแสนํ,า
ไหลเร็วกว่า C. khamuorum ส่วนตัวอ่อนของ Wormaldia อาศัยในระดับนํ,าทีต0 น,ื กว่าและกระแสนํ,าไหลช้ากว่า
Chimarra
ตารางที0 3. แมลงหนอนปลอกนํ, าวงศ์ Philopotamidae ทีพ0 บในอุทยานแห่งชาติน,ําหนาว
ชนิด
ระยะตัวอ่อน
ระยะตัวเต็มวัย

การเชือ0 มโยงระยะตัว
อ่อนและตัวเต็มวัย
Chimarra akkaorum
+
+
✓
C. bimbltona
+
C. khamuorum
+
+
✓
C. pipake
+
C. spinifera
+
Chimarra sp.1
+
Chimarra sp.2
+
Chimarra sp.3
+
Wormaldia sp.
+
หมายเหตุ: + = พบ, - = ไม่พบ และ ✓= สามารถเชือ0 มโยงระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยได้สาํ เร็จ)

ชีวประวัติ
non-seasonal
non-seasonal

แมลงชีปะขาววงศ์ Leptophlebiidae
พบตัวเต็มวัยของแมลงชีปะขาววงศ์น,ี 6 สกุล 8 ชนิด ตัวอ่อนพบ 5 สกุล 9 ชนิด (ตารางที0 4) Choroterpes
(Euthraulus) sp.1 และ Cryptopenella sp. มีความชุกชุมมากในทัง, สองลําธาร สามารถเชื0อมโยงระยะตัวอ่อนกับระยะ
ตัวเต็มวัยโดยการเลี,ยงในห้องปฏิบตั กิ ารได้ 3 ชนิด คือ Choroterpes (Euthraulus) sp.1, Cryptopenella sp. และ
Choroterpides sp. แมลงชีปะขาวทัง, สามชนิดนี,รวมทัง, Choroterpes sp.2 มีชวี ประวัตแิ บบ non-seasonal และตัวเต็ม
วัยบินเกือบตลอดปี ตัวอ่อนอาศัยอยูใ่ นแหล่งอาศัยย่อยแตกต่างกัน ส่วนมากชอบอาศัยอยูบ่ ริเวณก้อนหินทีม0 ขี นาดใหญ่
มาก (boulder) และหินขนาดกลาง (cobble)
ตารางที0 4. แมลงแมลงชีปะขาววงศ์ Leptophlebiidae ทีพ0 บในอุทยานแห่งชาติน,ําหนาว
ชนิด
ระยะตัวอ่อน
ระยะตัวเต็มวัย

การเชือ0 มโยงระยะตัว
อ่อนและตัวเต็มวัย
Choroterpes (Choroterpes) proba
+
Choroterpes (Euthraulus) sp.1
+
+
✓
Choroterpes (Euthraulus) sp.2
+
+
Choroterpes (Euthraulus) sp.3
+
+
Choroterpides sp.
+
+
✓
Cryptopenella sp.
+
+
✓
Habrophlebiodes sp.
+
Isca sp.
Simothraulus eminiger
+
Thraulus sp.1
+
+
Thraulus sp.2
+
หมายเหตุ: + = พบ, - = ไม่พบ และ ✓= สามารถเชือ0 มโยงระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยได้สาํ เร็จ)

ชีวประวัติ
non-seasonal
non-seasonal
non-seasonal

จํานวนตัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับขนาดก้อนหิน (r=0.695, p=0.01) ตัวอ่อนของ Choroterpes และ
Cryptopenella sp. บริโภคซากอินทรีย์ สาหร่ายและไดอะตอม โดยการเก็บกิน (gathering collector) แต่ชนิดและ
ปริมาณของไดอะตอมทีต0 วั อ่อนแต่ละชนิดบริโภคแตกต่างกัน ตัวอ่อนระยะที0 5-9 ของ Choroterpes บริโภคซากอินทรีย์
ในปริมาณทีไ0 ม่แตกต่างจากสาหร่ายและไดอะตอม แต่ตวั อ่อนระยะท้าย ๆ ของ Cryptopenella บริโภคซากอินทรียเ์ พิม0
มากขึน, กว่าตัวอ่อนระยะต้น
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แมลงชีปะขาววงศ์ Heptageniidae
พบระยะตัวอ่อน 4 สกุล 5 ชนิด คือ Asionurus sp., Cinygmina sp.1, Cinygmina sp.2, Rhithroginiella และ
Thalerosphyrus sp. ยกเว้น Cinygmina sp.2 ซึง0 ไม่พบระยะตัวเต็มวัย อีก 4 ชนิด พบระยะตัวเต็มวัย และสามารถ
เชื0อมโยงระยะตัวอ่อนกับตัวเต็มวัยได้สาํ เร็จจากการเลีย, งในห้องปฏิบตั กิ าร (ตารางที0 5) ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของ
Cinygmina sp.1 มีความชุกชุมมากทีส0 ุดในทัง, สองลําธาร รองลงมา คือ Thalerosphyrus sp. ตัวอ่อนของแมลงชีปะขาว
ทัง, สองชนิดนี,มกั พบอาศัยร่วมกัน แต่ Cinygmina sp.1 มีการกระจายทีก0 ว้างกว่า พบมากบริเวณก้อนหินขนาดกลาง
Rhithrogienella sp. อาศัยอยูใ่ นพืน, ทรายและใต้กอ้ นหินขนาดเล็กบริเวณนํ,าไหลช้า ส่วน Asionurus sp. ชอบซ่อนตัว
อยูใ่ ต้กองเศษซากใบไม้บริเวณนํ,าไหล
โดยมักพบอยูร่ ่วมกับตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกนํ,าวงศ์
Philopotamidae
Cinygmina sp.1 มีแนวโน้มชีวประวัตแิ บบ non-seasonal multivoltine
ตารางที0 5. แมลงแมลงชีปะขาววงศ์ Heptageniidae ทีพ0 บในอุทยานแห่งชาติน,ําหนาว
ชนิด
ระยะตัวอ่อน
ระยะตัวเต็มวัย
Asionurus sp.
Cinygnima sp.1

+
+

+
+

การเชือ0 มโยงระยะตัว
อ่อนและตัวเต็มวัย
✓
✓

Cinygnima sp.2
+
Rhithrogeniella sp.
+
+
Thalerosphyrus sp.
+
+
หมายเหตุ: + = พบ, - = ไม่พบ และ ✓= สามารถเชือ0 มโยงระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยได้สาํ เร็จ

ชีวประวัติ
non-seasonal
multivoltine

✓
✓

มวนนําจืด
การเปรียบเทียบความหลากชนิดของมวนนํ,าจืดในแหล่งนํ,านิ0งและแหล่งนํ,าไหล ในเขตอุทยานแห่งชาติภพู าน
ตัง, แต่เดือนกรกฎาคม 2541 ถึงเดือนมิถุนายน 2542 พบมวนนํ,าจืดทัง, หมด 11 วงศ์ 37 สกุล 44 ชนิด โดยแหล่งนํ,านิ0ง
พบ 11 วงศ์ 25 สกุล 28 ชนิด ส่วนแหล่งนํ,าไหลพบ 9 วงศ์ 25 สกุล 30 ชนิด (ตารางที0 6) ชนิดของมวนนํ,าจืดทีพ0 บใน
แหล่งนํ,าทัง, สองมีความแตกต่างกันมากถึง 18 ชนิด มวนทีพ0 บมากทีส0 ดุ ในแหล่งนํ,านิง0 คือ Rhyacobates imadatei และ
Chenevelia stridulans มากทีส0 ดุ ส่วนแหล่งนํ,าไหลพบ Limnometra matsudai มากทีส0 ุด นอกจากนี,ยงั พบมวนในสกุล
Veliidae ชนิด Chenevelia stridulans ในอ่างเก็บนํ,านํ,าพุง ซึง0 มีการรายงานโดย Zettel ในปี 1996 ว่าพบเฉพาะที0
จังหวัดแม่ฮ่องสอนและแพร่เท่านัน, และพบตัวอ่อนมวนนํ,าจืดชนิดทีอ0 าศัยเฉพาะในแหล่งนํ,าไหลในอ่างเก็บนํ,าห้วยหอย
ซึง0 เป็นแหล่งนํ,านิง0 ด้วย คือ Rhagadotarsus sp.
ตารางที0 6. มวนนํ,าจืดทีพ0 บในแหล่งนํ,านิ0งและแหล่งนํ,าไหล อุทยานแห่งชาติภูพาน
วงศ์
ชนิด
แหล่ง แหล่ง
นํ,านิ0ง นํ,าไหล
Belostomatidae Sphaerodema sp.
+
Gerridae
Amemboa sp.
+
Cryptobates sp.
+
Cylindrostethus sp.
+
Hebridae
Limnogonus sp.
+
Helotrephidae
Limnogonoides sp.
+
Neogerris sp.
+
Hydrometridae
Metrocoris sp.
+
Metrocoris
+
+
nigrofasciatus
วงศ์
ชนิด
แหล่ง แหล่ง
นํ,านิ0ง นํ,าไหล
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Onychotrechus sp.
Ptilomera turberculatus
Rheumatogonus sp.
Rhyacobates imadatei

+
+
+
+

+
-

Ventridius sp.
Merragata sp.
Distotrephes sp.

+
+

+
+

Idiotrephes sp.

-

+

Hydrometra sp.

+

+
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ตารางที0 6. (ต่อ)
วงศ์
Mesoveliidae
Micronectidae

Naucoridae
Nepidae

ชนิด
Mesovelia sp.
Micronecta sp.
Micronecta sp.1
Micronecta sp.2
Micronecta sp.2\3
Micronecta
(Pardanecta)
haliploides sp.
Micronecta
(Sigmonecta)
quadristrigata
Synaptonecta issa
Ctenipocoris sp.
Austronepa sp.
Cercotmetus sp.
Cercotmetus asiatious

แหล่ง
นํ,านิ0ง
+
+
+

แหล่ง
นํ,าไหล
+
+
+
+
-

+

-

+
+
+
+

+
+
-

วงศ์

Notonectidae

Veliidae

ชนิด
Cercotmetus brevipes
Leccotrephes sp
Ranatra sp.
Anisops sp.
Aphelonecta sp.
Nychia sp.
Walambianisops sp.
Chenevelia stridulans
Microvelia sp.
Lathriovelia sp.
Microvelia sp.
Perittopus sp.
Strongylovelia sp.1
Strongylovelia sp.2
Strongylovelia sp.3

แหล่ง
นํ,านิ0ง
+
+
+
+
+
+
-

แหล่ง
นํ,าไหล
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

หมายเหตุ: + = พบ และ - = ไม่พบ

บทสรุป
นอกเหนือจากความหลากหลายของกลุ่มแมลงนํ,าทีส0 ามารถระบุชนิดได้ในระยะตัวเต็มวัย (ซึง0 ในบางชนิดยัง
ต้องรอการยืนยันความถูกต้องของชื0อวิทยาศาสตร์จากผูเ้ ชีย0 วชาญต่างประเทศ) ความพยายามแก้ปญั หาการระบุชนิดใน
ระยะตัวอ่อนโดยการเชื0อมโยงระยะตัวอ่อนกับระยะตัวเต็มวัยด้วยการนํามาเลีย, งในห้องปฏิบตั กิ าร ทําได้สาํ เร็จในขัน,
หนึ0งเท่านัน, เนื0องจากตัวอ่อนและดักแด้ทน0ี ํามาเลี,ยงมักตายก่อนการลอกคราบเป็ นตัวเต็มวัย เพราะไม่สามารถควบคุม
ั ยดังกล่าวได้ การนํามา
ปจั จัยทีส0 าํ คัญ 2 ประการได้ คือ ความเร็วกระแสนํ,า และอุณหภูมนิ ,ํา หากสามารถควบคุมปจจั
เลี,ยงจะประสบความสําเร็จมากขึน, ข้อจํากัดนี,ทาํ ให้ผลการศึกษาพบระยะตัวเต็มวัยมากกว่าระยะตัวอ่อน อย่างไรก็ตาม
ได้วาดภาพและบรรยายลักษณะของทุกระยะไว้ ซึง0 ทําให้งา่ ยในการศึกษาต่อและการสร้างรูปวิธานในอนาคต ส่วนการที0
พบระยะตัวเต็มวัยแต่ไม่พบระยะตัวอ่อนของชนิดเดียวกันในบริเวณทีศ0 กึ ษา คาดว่าเป็นตัวเต็มวัยทีบ0 นิ มาจากแหล่งนํ,า
อืน0 ในบริเวณใกล้เคียงเนื0องจากตัวเต็มวัยสามารถบินได้ไกล (Nishimura, 1959) แต่ระยะตัวอ่อนเคลื0อนทีไ0 ด้น้อยมาก
(Rosenberg and Resh, 1993) แมลงบางชนิดพบระยะตัวอ่อนทีม0 จี าํ นวนน้อยมากทําให้โอกาสพบตัวเต็มวัยน้อย บาง
ชนิดจึงไม่พบตัวเต็มวัย เช่น แมลงหนอนปลอกนํ,า Wormaldia
ชนิดและการแพร่กระจายของตัวอ่อนแมลงนํ,าทีศ0 กึ ษาแตกต่างกันในแหล่งอาศัยย่อยแสดงถึง habitat partitioning
และทีอ0 ยูใ่ นทีอ0 าศัยย่อยเดียวกันมีการบริโภคอาหารแตกต่างกันแสดงถึง food partitioning ซึง0 ทําให้ตวั อ่อนแมลงเหล่านี,
อาศัยอยูใ่ นลําธารเดียวกันได้
(coexistence)
ชนิดและจํานวนตัวของตัวอ่อนเปลีย0 นแปลงเมื0อสภาพของลําธาร
เปลีย0 นแปลงไป เช่น กรณีของแมลงหนอนปลอกนํ,าวงศ์ Hydropsychidae ในการศึกษาครัง, นี,พบว่าบางชนิดมีจาํ นวน
เพิม0 ขึน, และบางชนิดมีจาํ นวนลดลงหลังการสร้างฝายขนาดเล็กในอุทยาน
การศึกษาความหลากหลายและการกระจายตัวในพืน, ทีก0 ว้างจะทําให้ทราบสถานภาพของสิง0 มีชวี ติ แต่ละชนิด มี
ชนิดใหม่หรือไม่ ชนิดใดมีการกระจายแคบหรือเป็ นสิง0 มีชวี ติ ทีพ0 บเฉพาะถิน0 เช่น การศึกษาการกระจายของแมลงหนอน
ปลอกนํ,าในลําธาร 33 สาย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า แมลงหนอนปลอกนํ,าวงศ์ Stenopsychidae มีการ

รายงานการวิจยั ในโครงการ BRT 2544

114

BRT Research Reports 2001

กระจายตัวทีจ0 าํ กัดในภาคนี, โดยพบเฉพาะในห้วยพรมแล้งเขตอุทยานแห่งชาติน,ําหนาว (นฤมล และวิโรจน์, 2541;
ทัศนีย์ และคณะ, 2542; นฤมล และคณะ, 2542 และ Sangpradub et al., 1998) นิศารัตน์ (2544) ได้ศกึ ษาพบว่า
ลักษณะของพืน, อาศัย ความลึก และความเร็วของกระแสนํ,าเป็ นปจั จัยหลักทีม0 ผี ลต่อการกระจายตัวของตัวอ่อนแมลง
หนอนปลอกนํ,าชนิดนี, การพบแมลงหนอนปลอกนํ,า S. siamensis มีการกระจายตัวทีจ0 ํากัด และการพบแมลงหนอน
ปลอกนํ,า P. supalak เป็นชนิดเด่น และมี type specimen ทีไ0 ด้จากห้วยพรมแล้ง แมลงทัง, สองชนิดนี,เรียกได้วา่ เป็ น flag
ship species ซึง0 หากมีการจัดการทีด0 สี ามารถเป็ นแหล่งดึงดูดนักท่องเทีย0 ว และผูส้ นใจในธรรมชาติได้ ในขณะเดียวกัน
หากจะมีการเปลีย0 นแปลงลักษณะของลําธารควรพิจารณาด้วยความระมัดระวัง
เพราะบริเวณนี,ถอื ว่าเป็ นแหล่ง
พันธุกรรมของสิง0 มีชวี ติ ทีห0 ายาก มีการกระจายเฉพาะทีใ0 นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรณีของ Stenopsyche) จากผล
การศึกษาทีพ0 บว่าสัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังหน้าดินซึง0 ส่วนมากเป็นตัวอ่อนแมลงนํ,า สามารถแสดงถึงผลกระทบอันเกิด
จากการแผ้วถางปา่ ได้ (จันดา, 2541) และนํามาใช้เป็ นข้อมูลร่วมในการจัดการพืน, ทีป0 า่ ไม้ได้ หรือการศึกษาผลของการ
เลี,ยงปลาในกระชังทีม0 ตี ่อชุมชนสัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังหน้าดิน (บุญเสฐียร, 2541) ทําให้ทราบว่าควรเว้นระยะห่างของ
กระชังอย่างน้อยเท่าใดจึงจะเกิดผลกระทบน้อยทีส0 ดุ และควรเว้นระยะการเลีย, ง คือ มีช่วงพักเพือ0 ให้สตั ว์ไม่มกี ระดูก
สันหลังหน้าดินมีการฟื,นตัว ช่วยทําลายซากอินทรียท์ ท0ี บั ถมในตะกอนบริเวณกระชังปลา ทําให้คณ
ุ ภาพนํ,าดีขน,ึ ก่อนการ
เลี,ยงรุน่ ใหม่ รวมทัง, การพบว่าตัวอ่อนแมลงนํ,าบางวงศ์เป็ นสัตว์กลุ่มแรกๆ ทีส0 ามารถกลับมาอยูท่ เ0ี ดิมบริเวณกระชังปลา
หลังจากทีน0 ,ํามีคณ
ุ ภาพดีขน,ึ อาจเป็ นดัชนีบ่งชีก, ารฟื,นตัวของคุณภาพนํ,าได้ และจากผลการศึกษาทีพ0 บว่าสัตว์ไม่ม ี
กระดูกสันหลังหน้าดินมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพสิง0 แวดล้อมของแหล่งนํ,ามาก (นฤมล และคณะ, 2541; Sangpradub
et al., 1998) เมื0อเกิดเหตุการณ์ปลาในกระชังของเกษตรกรและปลาธรรมชาติในแม่น,ําพองเมือ0 วันที0 4 ธันวาคม 2540
จากการสํารวจสัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังหน้าดินควบคูก่ บั การตรวจวัดทางเคมีฟิสกิ ส์หลังจากเหตุการณ์ปลาตายไปแล้ว 4
วัน พบว่าในสถานีต่าง ๆ เหนือบริเวณร้องเรียนยังคงพบตัวอ่อนแมลงชีปะขาวและตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกนํ,า แต่จาก
บริเวณทีร0 อ้ งเรียนไปทางท้ายนํ,า ไม่พบตัวอ่อนของสัตว์ทงั , สองอันดับนี,เลย (กรมอนามัย, 2540) ทัง, ทีข0 อ้ มูลการศึกษา
ก่อนหน้านี, พบว่าบริเวณดังกล่าวเหล่านี,มตี วั อ่อนแมลงทังสองอั
,
นดับอาศัยอยู่ (Sangpradub et al., 1998) ซึง0 ช่วย
ั บนั
ยืนยันถึงการปนเปื,อนทีเ0 กิดขึน, และจากการสํารวจในปี พ.ศ. 2541 จนถึงปจั จุบนั ยังคงพบสัตว์เหล่านี,อยู่ ปจจุ
อาสาสมัครสิง0 แวดล้อมในลุม่ นํ,าพองได้เฝ้าระวังคุณภาพนํ,าเบือ, งต้น
ด้วยการสํารวจสัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังหน้าดิน
ร่วมกับการตรวจวัดทางเคมี
ผลการศึกษาวิจยั ดังกล่าวเป็ นตัวอย่างของการนําความรูด้ า้ นแมลงนํ,ามาใช้ประโยชน์
การศึกษามีขอ้ จํากัด คือ การตรวจเอกลักษณ์ทาํ ได้ถงึ ระดับสกุลเป็นส่วนมาก แมลงนํ,าบางวงศ์มกี ารกระจายกว้างมาก
สามารถอาศัยอยูไ่ ด้ในแหล่งนํ,าทีม0 คี ณ
ุ ภาพดีจนถึงคุณภาพพอใช้ หากมีความรูอ้ นุกรมวิธานทีด0 จี ะทําให้สามารถแยกได้
ว่าชนิดใดอยูใ่ นนํ,าคุณภาพเช่นไร ซึง0 ทําให้การวิเคราะห์ผลได้ละเอียดยิง0 ขึน, ดังนัน, การศึกษาวิจยั ด้านอนุกรมวิธาน ด้าน
ชีววิทยา และด้านนิเวศวิทยาของแมลงนํ,าจึงยังคงมีความจําเป็ นสําหรับประเทศไทย เพราะให้ความถูกต้องเกีย0 วกับ
ชนิด และเป็นข้อมูลพืน, ฐานจําเป็ นทีส0 ามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้ ในขณะทีก0 ารศึกษาวิจยั เชิงประยุกต์จะทํา
ให้นําไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนัน, ควรมีการศึกษาวิจยั ทัง, สองแบบควบคูก่ นั แนวทางการศึกษาวิจยั ในอนาคตควรวิจยั
บทบาทเชิงนิเวศวิทยาของแมลงเหล่านี, เช่น การสลายซากอินทรีย์ ผลกระทบจากการท่องเทีย0 ว หรือกิจกรรมอืน0 ๆ
การฟื,นตัวหลังการรบกวน รวมทัง, วิธกี ารนํามาใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพสิง0 แวดล้อม การทํานายว่าในบริเวณนัน, ๆ ควร
พบสัตว์อะไรบ้างหากไม่พบแสดงว่ามีการรบกวนเกิดขึน, เป็ นต้น
กิ ตติ กรรมประกาศ
ผลงานวิจยั นี,ได้รบั ทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากร
ชีวภาพในประเทศไทย ซึง0 ร่วมจัดตัง, โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั และศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ และขอขอบคุณหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน,ําหนาว และอุทยานแห่งชาติภูพานทีก0 รุณาอนุญาตให้เข้า
ศึกษาในอุทยาน
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ประชาคมสัตว์หน้ าดิ นขนาดใหญ่และวิ ธีเก็บตัวอย่างที#เหมาะสมบริ เวณตอนล่าง
ของทะเลสาบสงขลาตอนใน ภาคใต้ของประเทศไทย
1

เสาวภา อังสุภานิ ช1, อํานาจ ศิ ริเพชร1 และมงคลรัตน์ เจริ ญพรทิ พย์2
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90112
2
คณะการจัดการสิง' แวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90112

Abstract: Macrobenthic Fauna Community and Optimum Sampling Protocol
for the Lower Part of Inner Songkhla Lake, Southern Thailand
The aims of the investigation were to determine the species diversity and abundance, and the
optimum sampling protocol for macrobenthic fauna at the lower part of the Inner Songkhla Lake. The
study was conducted from February 1999. A total of seven phyla and 59 species (excluding polychaete
larvae) were identified: Annelida (58 species), Crustacea (56 species), Mollusca (23 species),
Platyhelmintnes (1 species), Cnidaria (4 species), Hexapoda (7 species) and Chordata (10 species). The
most dominant species were polychaetes (Ceratoneris burmensis, Namalycastis indica, Minuspio sp. 1,
Pseudopolydora kempi and Prionospio cirrifera), a gastropod (Maginella sp.), a pelecypod (Macoma
sp.), an amphipod (Photis longicaudata), and a tanaid (Ctenapseudes sp.).
A dendrogram of 9 stations, using group averages clustering from Bray-Curtis similarities on 4th
root-transformed abundances showed four groups of stations with 60-63% similarity while a
dendrogram of 6 months showed three groups of months. The results of linking biotic and 13
environmental variables (ρw) showed the best 3-variable combination of %sand, total nitrogen and
dissolved oxygen (ρw=0.82) in temporal analysis and the best 8-variable combination of %clay, %silt,
organic carbon, soil pH, depth, dissolved oxygen, total suspended solid and temperature (ρw=0.84) in
time analysis.
For determination of the optimum sampling protocol, significant differences were found among the
macrobenthic communities of different replications at a significant level of 98.9%. Results showed at
95% Bray-Curtis similarity that 7 grabs are necessary for a representative sample. At 90% Bray-Curtis
similarity, it was found that 3 grabs are necessary for a representative sample, but that 26 rare species
were lost. The differences in the number of replicates are related to the habitat and the season. The
number of replicates that are suitable for assessing the macrobenthic fauna in the phyla Annelida,
Crustacea, Mollusca and all other phyla were 3, 7, 7 and 11 replicates, respectively.
A comparison of macrobenthic fauna community structure between samples collected by the 2 mesh
sizes was determined using Bray-Curtis similarity and analysis of similarity (ANOSIM). No significant
differences were found among mesh samples at a significance level of 95%. But using the >0.5 mesh
size, 170 species (including polychaete larvae) and 90194 individuals were found. No significant
differences were found but using only the 1.0 mesh size resulted in the loss of 12 rare species and 38264
individuals. Thus any assessment of diversity and abundance of macrobenthic fauna based on such a
sample will probably be low.
Key words: Songkhla Lake, Southern Thailand, macrobenthic fauna structure, sampling protocol

บทนํา
ทะเลสาบสงขลาตัง, อยูท่ ี' 7° 08′-7° 50′ เหนือ และ 100° 07′-100° 37′ ตะวันออก (ภาพที' 1) เป็ นทะเลสาบ
หนึ'งในทะเลสาบโลกทัง, หมด 117 แห่ง (Lake Biwa Research Institute and International Lake Environment
Committee, 1989) มีพน,ื ที' 986.8 ตารางกิโลเมตร (98,680 เฮกตาร์) ส่วนใหญ่อยูใ่ นจังหวัดสงขลาและพัทลุง เป็ น
ทะเลสาบเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย มีพน,ื ทีส' ามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ส่วน (Brohmanonda and Sungkasem,
1982) ดังนี, 1) ทะเลน้ อย (Thale Noi) อยูต่ อนบนสุด ในเขตจังหวัดพัทลุง มีพน,ื ทีป' ระมาณ 28 ตารางกิโลเมตร (2,800
เฮกตาร์) ระยะทางโดยรอบประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบนํ,าจืด และมีพชื นํ,าขึน, ทัวไปเป็
'
นจํานวนมาก 2)
ทะเลสาบตอนใน (Inner Lake) หรือตอนกลาง (Middle Lake) หรือทะเลหลวง (Thale Luang) อยูถ่ ดั จากทะเล
น้อยลงมาทางใต้ มีพน,ื ที' 782.8 ตารางกิโลเมตร (78,280 เฮกตาร์) มีระยะทางโดยรอบประมาณ 200 กิโลเมตร ชายฝงั '
ด้าน
118

ั ' านตะวันออก
ตะวันตกอยูใ่ นเขตจังหวัดพัทลุง และชายฝงด้
อยูใ่ นเขตจังหวัดสงขลา ตอนบนมีความเค็มของนํ,าเป็ นนํ,า
จืดถึงนํ,ากร่อย ขึน, อยูก่ บั ฤดูกาล มีพชื นํ,าปกคลุมอยูท่ วไป
ั'
และมีมากเป็ นพิเศษบริเวณริมฝงั ' ส่วนตอนล่าง (ประมาณ
390 ตารางกิโลเมตร) ซึง' ติดต่อกับทะเลสาบตอนนอก โดย
คลองปากรอมีทงั , พืชนํ,าและปา่ ชายเลนเป็ นบริเวณแคบๆ
มีกจิ กรรมการเลีย, งปลากระพงขาวอยูป่ ระปรายบริเวณใกล้
คลองปากรอ ความเค็มของนํ,าเป็นนํ,ากร่อย อยูใ่ นช่วง 0-22
พีเอสยู (อังสุนีย์ และคณะ, 2539) 3) ทะเลสาบตอนนอก
หรือทะเลสาบ (Outer Lake หรือ Thale Sap) เป็นส่วน
ล่างสุดของทะเลสาบสงขลา มีทางเปิดสู่ทะเล จึงเป็น
ทะเลสาบนํ,ากร่อยจนถึงนํ,าเค็ม ขึน, อยูก่ บั ฤดูกาล มีพน,ื ที'
ประมาณ 176 ตารางกิโลเมตร (17,600 เฮกตาร์) อยูใ่ น
เขตจังหวัดสงขลา
จึงมักเรียกทะเลสาบในส่วนนี,วา่
ั'
ทะเลสาบสงขลา (Thale Sap Songkhla) ริมฝงทะเลสาบ
สงขลาบางแห่งมีปา่ ชายเลนขึน, ประปราย เช่น ในคลอง
พะวง แต่นบั วันจะมีพน,ื ทีป' า่ ลดลงเรือ' ยๆ สัตว์หน้าดินใน
ภาพที' 1. สถานีเก็บตัวอย่างบริเวณตอนล่างของทะเลสาบสงขลา
ทะเลสาบสงขลาตอนนอกมีความอุดมสมบูรณ์
ตอนใน
(Angsupanich and Kuwabara, 1995) โดยมีกลุม่ หลัก 3
กลุ่ม ได้แก่ Polychaeta 44 ชนิด Mollusca 28 ชนิด และ Crustacea 44 ชนิด Polychaeta ทีเ' ป็ นชนิดเด่น ได้แก่
Diopatra neapolitana และ Heteromastus filiformis ส่วน Crustacea ทีเ' ป็ นชนิดเด่น ได้แก่ Apseudes และ
Amphipoda และพวก Mollusca ไม่มชี นิดใดเด่นเป็นพิเศษ
จากการศึกษาเกีย' วกับสัตว์หน้าดินในทะเลสาบสงขลาในอดีต (สวัสดิ h และสมชาติ, 2512, 2513; ไพโรจน์ และ
คณะ, 2520, 2521; ไพโรจน์ และคณิต, 2525; ยงยุทธ และนิคม, 2540) เป็ นการรายงานเฉพาะความอุดมสมบูรณ์ ไม่ม ี
การรายงานด้านความหลากหลายถึงระดับสกุลและสปีชสี ์ ยิง' กว่านัน, วิธกี ารเก็บสัตว์หน้าดิน จํานวนซํ,า ขนาดพืน, ที' grab
ขนาดตาของตะแกรงร่อน เพือ' ศึกษาในเชิงปริมาณและความหลากหลายในเขตร้อน ยังไม่มกี ารรายงานการศึกษาโดย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตอิ ย่างเป็ นทางการ ดังนัน, การวิจยั ในครัง, นี,ตอ้ งการรูข้ อ้ มูลพืน, ฐานด้านสัตว์หน้าดินกลุ่ม
สําคัญในตอนล่างของทะเลสาบสงขลาตอนใน ซึง' เป็นบริเวณทีม' สี ตั ว์น,ําอุดมสมบูรณ์ ตัง, แต่บา้ นแหลมยาง (เกาะใหญ่)
ถึงบ้านปากขาด (ปากรอ) ในเรือ' งของความหลากหลายและความชุกชุมของสัตว์หน้าดิน, สปีชสี เ์ ด่นและ/หรือประจําถิน'
ของสัตว์หน้าดิน, การแปรผันตามฤดูกาลของจํานวนสปีชสี ส์ ตั ว์หน้าดินดังกล่าวในรอบปี, ลักษณะทางกายภาพและทาง
เคมีบางประการของนํ,าและดินตะกอนเพือ' หาความสัมพันธ์กบั สัตว์หน้าดิน พร้อมทัง, ค้นคว้าวิธกี ารศึกษาสัตว์หน้าดินใน
เชิงคุณภาพและปริมาณ ในเรือ' งของวิธเี ก็บตัวอย่างทีเ' หมาะสมทีส' ดุ เพือ' ศึกษาปริมาณสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ และเก็บ
รวบรวมตัวอย่างสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ทพ'ี บเพือ' เก็บเป็นพิพธิ ภัณฑ์ในอนาคต ลดปญั หาการขาดข้อมูลพืน, ฐานทีแ' ท้จริง
ในขณะทีย' งั ไม่มกี ารพัฒนาการใช้พน,ื ทีเ' พือ' การอุตสาหกรรมและสิง' ก่อสร้างอื'นๆ โดยเฉพาะการสร้างคันกัน, นํ,าเค็มใน
ทะเลสาบตอนกลางดังกล่าว นับเป็ นเรือ' งเร่งด่วนทีต' อ้ งศึกษาอย่างจริงจัง
วิธีการ
การศึกษาความหลากหลายและความชุกชุมของสัตว์หน้ าดิน
ทําการเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินในแต่ละสถานี โดยดัดแปลงวิธกี ารของ McIntyre et al. (1984) และ Ferraro
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et al. (1994) และข้อเสนอแนะของ Green (1980) ซึง' กล่าวว่า การเก็บตัวอย่างหลายซํ,าโดยแต่ละซํ,ามีขนาดเล็ก จะ
ได้เปรียบในเรือ' งการวิเคราะห์ทางสถิตใิ นทางปฏิบตั ิ (ในบางกรณี) และครอบคลุมตัวแทนของพืน, ทีไ' ด้มากกว่าการเก็บ
ตัวอย่างด้วยจํานวนซํา, น้อยโดยแต่ละซํ,ามีขนาดใหญ่ ถ้าประชากรทีถ' กู เก็บมีการแพร่กระจายต่อเนื'องกันได้ ดังนัน, ใน
การศึกษาครัง, นี,จะเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินด้วย Tamura’ s grab (พืน, ที' 0.05 ตารางเมตร) สถานีละ 11 grab แล้วร่อน
ด้วยตะแกรงร่อนทีม' ขี นาดตา 5, 1 และ 0.5 มิลลิเมตร เก็บรักษาตัวอย่างสัตว์หน้าดินทันทีดว้ ยนํ,ายา rose bengal
formalin เป็ นกลาง 10% เก็บตัวอย่างทุกสองเดือนในหนึ'งรอบปีฤดูกาล (รวม 7 ครัง, เป็ นจํานวน 693 ตัวอย่าง) โดยจะ
เป็ นการสํารวจเบือ, งต้น 1 ครัง, ก่อน เพือ' กําหนดสถานีเก็บตัวอย่างให้ครอบคลุมพืน, ทีต' ่างๆ มากทีส' ดุ จําแนกตัวอย่าง
สัตว์หน้าดินถึงระดับสกุลหรือสปีชสี ์ (ยกเว้นบางกรณี เช่น ไฟลัม Mollusca อาจจําแนกได้เพียงระดับวงศ์หรือสกุล) โดย
ทําการชําแหละ (dissect) ส่วนต่างๆ ของสัตว์ แล้วศึกษาเปรียบเทียบกับเอกสารอ้างอิงต่างๆ ทั 'วโลก ศึกษาความชุกชุม
โดยการนับจํานวนตัว และชั 'งนํ,าหนักเปียก
การศึกษาคุณภาพนํ&า
การศึกษาคุณภาพนํ,าจะทําทุกครัง, ทีเ' ก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดิน โดยเก็บสถานีละ 3 ซํ,า
ศึกษาคุณภาพนํ,าทางกายภาพ: วัดความลึกด้วยลูกดิง' วัดอุณหภูมดิ ว้ ยเทอร์โมมิเตอร์ และวัดความขุน่ โดยชัง'
หานํ,าหนักแห้งของตะกอนแขวนลอยในนํ,า
ศึกษาคุณภาพนํ,าทางเคมี: วัดความเค็มด้วยซาลิโนมิเตอร์ (SAL-50) วัดพีเอชด้วยพีเอชมิเตอร์ และวัด
ออกซิเจนทีล' ะลายนํ,าด้วยออกซิเจนมิเตอร์ (YSI Model 57) การวัดคุณภาพนํ,าทางเคมีวดั เฉพาะทีค' วามลึกเหนือผิวดิน
ไม่เกิน 50 เซ็นติเมตร
การศึกษาคุณภาพดินตะกอน
การศึกษาคุณภาพดินตะกอนจะทําทุกครัง, ทีเ' ก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดิน โดยเก็บสถานีละ 3 ซํ,า
ศึกษาคุณภาพดินทางกายภาพ: วัดขนาดอนุภาคเม็ดดินโดยวิธ ี Hydrometer method (Gee and Bauder, 1986)
ศึกษาคุณภาพดินทางเคมี: วัดปริมาณคาร์บอนอินทรียแ์ ละไนโตรเจนอินทรีย์ (Nelson and Sommer, 1982)
ความถีใ' นการออกเก็บตัวอย่างได้ดาํ เนินการทุก 2 เดือน (กุมภาพันธ์, เมษายน, มิถุนายน, สิงหาคม, ตุลาคม,
และธันวาคม) เดือนต่างๆ เหล่านี,ได้ยดึ ข้อมูลของกองภูมอิ ากาศ (2532) ซึง' ระบุวา่ ฤดูรอ้ นอยูใ่ นช่วงกลางเดือน
กุมภาพันธ์ถงึ กลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนตกน้อย (มรสุมตะวันตกเฉียงใต้) ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
ตุลาคม และฤดูฝนตกหนัก (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) ช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
การศึกษาจํานวนซํ&าของการเก็บตัวอย่าง
กําหนดให้ทรีทเมนต์ คือ จํานวนซํ,าสะสม (Elliott, 1977; Gamito and Raffaelli, 1992) ของการสุ่มเก็บ
ตัวอย่างสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ จํานวน 6 ทรีทเมนต์ คือ 1, 3, 5, 7, 9 และ 11 ซํ,า
การศึกษาการใช้ตะแกรงแยกตัวอย่างสัตว์ออกจากตะกอนดิ น
เปรียบเทียบชนิดและจํานวนสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่จากวิธกี ารแยกตัวอย่างสัตว์ 2 ทรีทเมนต์ คือ
ทรีทเมนต์ท'ี 1 ตัวอย่างสัตว์หน้าดินทีแ' ยกด้วยตะแกรงขนาดตา >1.0 มิลลิเมตร
ทรีทเมนต์ท'ี 2 ตัวอย่างสัตว์หน้าดินทีแ' ยกด้วยตะแกรงขนาดตา >0.5 มิลลิเมตร
การวิเคราะห์โครงสร้างของประชาคมสัตว์หน้ าดิน
การวิเคราะห์ประกอบด้วยจํานวนสปีชสี ์ และจํานวนตัวในแต่ละสปีชสี ์ จําแนกชนิด สัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ถงึ
ระดับสกุล (genus) หรือสปีชสี ์ (species) เท่าทีเ' ป็ นไปได้ โดยใช้เอกสารอนุกรมวิธาน และนําตัวอย่างสัตว์หน้าดินขนาด
ใหญ่ไปตรวจความถูกต้องในการจําแนกสปีชสี ก์ บั ผูเ้ ชีย' วชาญทีส' ถาบันต่างๆ ดังนี, จําแนกสปีชสี ล์ กู ปลาวัยอ่อนทีศ' นู ย์
พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน (คุณรังสรรค์ ฉายากุล) และทีส' ถาบันวิจยั การเพาะเลีย, งสัตว์นํ,าชายฝงั ' จ. สงขลา
(คุณไพโรจน์ สิรมิ นตาภรณ์) ตรวจความถูกต้องในการจําแนกพวกโพลีขตี ที' Natural History Museum, England (Dr.
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Gordon Paterson and Dr. Alexander Ian Muir), Plymouth Marine Laboratory, England (Dr. Mike Kendall),
Coastal Museum of Natural History, Yokohama National University (Dr. Eijiroh Nishi) และ Department of
Ecologia Acuatica, Mexico (Dr. Sergio I. Salazar-Vallejo) ส่วนพวก Tanaidacea ตรวจสอบความถูกต้องในการ
จําแนกสปีชสี ท์ 'ี Museum National D'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", Romania (Dr. Modest Gutu), และ
Natural History Museum, England (Dr. Roger Bamber) ตัวอย่างสัตว์พวก Amphipoda ได้รบั การตรวจความถูกต้อง
ที' Department of Zoology and Animal Ecology, Ireland (Dr. Alan A. Myers) และ Australian Museum (Dr. Jim
Lowry) นําข้อมูลทีไ' ด้มาวิเคราะห์โดยวิธที างสถิตแิ บบ Multivariate analysis (eg. Bray-Curtis similarity และ NonMetric Multidimentional Scaling, MDS) ด้วยโปรแกรม PRIMER
ผลการวิจยั
คุณภาพนํ&า
คุณภาพนํ,าทางกายภาพและเคมีโดยทัวไปของนํ
'
,าในตอนล่างของทะเลสาบสงขลาตอนใน มีลกั ษณะใกล้เคียง
กับทะเลสาบสงขลาตอนนอก (Rakkheaw, 1994) และทะเลสาบสงขลาตอนใน (ยงยุทธ และนิคม, 2540) มีเพียงความ
เค็มของนํ,าเท่านัน, ทีม' กี ารแปรผันแตกต่างจากการศึกษาทีผ' า่ นมา พบว่านํ,าในทะเลสาบสงขลามีความเค็มตํ'าทีส' ดุ หรือ
เป็ นนํ,าจืดจนถึงปากทะเลสาบสงขลา ในเดือนพฤศจิกายน และ/หรือธันวาคม ซึง' เป็นฤดูฝนตกหนักเนื'องจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ (Rakkheaw, 1994; ยงยุทธ และนิคม, 2540) แต่จากการตรวจวัด ในครัง, นี,พบว่า ความเค็มของ
นํ,าในเดือนธันวาคม พ.ศ.2541 ในตอนล่างของทะเลสาบสงขลาตอนในอยูใ่ นช่วง 1.6-3.8 พีเอสยู ในขณะทีน' ,ําในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 มีความเค็มตํ'ากว่า (0 พีเอสยู) ซึง' ตํ'ากว่าความเค็มในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2541 (3.0-17.5
พีเอสยู) อย่างชัดเจน ทัง, นี,เนื'องจากปริมาณนํ,าฝนในฤดูฝนในปี พ.ศ.2541 มีน้อยกว่า มีผลทําให้ความชุกชุมและการ
แพร่กระจายของสัตว์หน้าดินในฤดูกาลต่างๆ แตกต่างไปจากการศึกษาในอดีตได้เช่นกัน
คุณภาพดินตะกอน
ปริมาณโดยเฉลีย' ของอินทรียว์ ตั ถุ อินทรียค์ าร์บอน และไนโตรเจนรวม ในตอนล่างของทะเลสาบสงขลาตอนใน
ทีศ' กึ ษาในครัง, นี, มีคา่ ใกล้เคียงกับทะเลสาบสงขลาตอนล่าง (Chatupote et al., 1994) และในทะเลหลวง (สมศักดิ h และ
สุภาพร, 2541) ปริมาณมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยในฤดูฝนตกหนักเช่นกัน ปริมาณอินทรียว์ ตั ถุไม่มแี นวโน้มว่าเพิม' ขึน, ใน
รอบ 20 ปี เมื'อเปรียบเทียบกับการศึกษาในปี พ.ศ.2522 (ณรงค์, 2522) แต่ปริมาณอินทรียว์ ตั ถุท'ตี รวจวัดได้ในทะเล
หลวงครัง, นี,มคี า่ น้อยกว่าผลทีไ' ด้จากรายงานโดย ยงยุทธ และนิคม (2540) ซึง' วิเคราะห์อนิ ทรียว์ ตั ถุโดยการเผา (6-8%)
จึงไม่ส ามารถเปรียบเทียบกับการศึกษาครัง, นี,และเอกสารที'อ้างอิง ได้ เนื'องจากการวิเ คราะห์โดยวิธีการออกซิไดซ์
อินทรียว์ ตั ถุดว้ ยกรดโครมิก จะได้ค่าน้อยกว่าการวิเคราะห์โดยการเผา เพราะนํ,าหนักทีล' ดลงจากการเผาไม่ได้มาจาก
การสลายตัวของอินทรียว์ ตั ถุเพียงอย่างเดียว (Nelson and Sommers, 1982) แต่ยงั เกิดจากการสลายของ NO2 และ
SO2 สารประกอบอนินทรียค์ าร์บอน (คาร์บอเนตหรือ ไบคาร์บอเนตซึง' จะเผาไหม้กลายเป็น CO2 และนํ,าทีร' วมอยู่กบั แร่
และอนุภาคดินจะระเหยไปด้วย (สมศักดิ h และสุภาพร, 2541) นอกจากนี, ปริมาณไนโตรเจนรวม มีค่าลดลงอย่างเห็นชัด
ในช่วงต้นถึงปลายฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ (ตุลาคม ธันวาคม และกุมภาพันธ์) การลดลงนี,อาจมีความสัมพันธ์กบั มวล
ชีวภาพของสัตว์หน้าดินรวมทีพ' บว่ามีแนวโน้มลดลงตัง, แต่เดือนตุลาคมจนถึงกุมภาพันธ์
ความหลากหลายและการแพร่กระจาย
สัตว์หน้าดินในตอนล่างของทะเลสาบสงขลาตอนในมีเพียงไม่กชี' นิดทีเ' ป็ นชนิดเดียวกับทีเ' คยพบในทะเลสาบ
สงขลาตอนนอก (Angsupanich and Kuwabara, 1995, 1999) ได้แก่ Polychaeta 6 สปีชสี ์ (Capitlla capitata,
Nephtys sp., Leonnates decipiens, Namalycastis indica, Prionospio cirrifera และ Neanthes cf. mossambica)
Decapoda 1 สีปีซสี ์ (Alpheus malabaricus songkla) และ Tanaidacea 1 สปีชสี ์ (Ctenapseudes sp. สปีชสี ท์ 'ี
กล่าวถึงนี,เป็ นชนิดเดียวกับ Apseudes sp.1 ทีร' ายงานโดย Angsupanich and Kuwabara, 1995, 1999) แม้ว่าจํานวน
ชนิดของสัตว์หน้าดินทีเ' หมือนกันมีน้อยแต่ Polychaeta ส่วนใหญ่เป็ นสกุลเดียวกับทีเ' คยพบในทะเลสาบสงขลาตอนนอก
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ความหลากหลายของสัตว์หน้าดินทีพ' บในตอนล่างของทะเลสาบสงขลาตอนใน (160 สปีชสี ไ์ ม่รวมกลุ่มตัวอ่อนต่างๆ) มี
มากกว่าทีพ' บในทะเลสาบสงขลาตอนนอก (122 สปีชสี )์ ซึง' รายงานโดย Angsupanich and Kuwabara (1995) ทัง, นี,
อาจเนื'องจาก 1) จํานวนซํ,าทีเ' ก็บตัวอย่างในการศึกษาครัง, นี, (11 ซํ,า) มากกว่าทีศ' กึ ษาโดย Angsupanich and
Kuwabara (1995) (3 ซํ,า) ทําให้มโี อกาสเก็บตัวอย่างทีเ' ป็ นชนิดพบยากได้มากกว่า 2) ทะเลหลวง ตอนล่างได้รบั
อิทธิพลจากนํ,าจืดมากกว่า ทําให้น,ํามีความเค็มตํ'ามากในบางฤดู จึงเปิดโอกาสให้สตั ว์หน้าดินทีช' อบนํ,าทีม' คี วามเค็มตํ'า
เติบโตได้ เช่น Nesotanais lacustris ตัวอ่อนแมลงนํ,าและลูกปลาบางชนิด N. lacustris มีการแพร่กระจายกว้างขวาง
และมีปริมาณมากขึน, ในฤดูฝน และ 3) นํ,าในทะเลหลวงตอนล่างอยูห่ า่ งไกลจากแหล่งชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรม จึง
อาจจะได้รบั ผลกระทบจากภาวะมลพิษน้อยกว่าทะเลสาบสงขลาตอนนอก Heteromastus. filiformis เป็นไส้เดือนทะเล
ชนิดหนึ'งทีท' นอยูไ่ ด้ในบริเวณทีเ' กิดภาวะมลพิษหรือออกซิเจนตํ'า (Pals and Pauptit, 1979; Rosenberg et al., 1992)
และทนได้ในนํ,าทีม' คี วามเค็มตํ'า (Angsupanich and Kuwabara, 1995) ตอนล่างของทะเลสาบสงขลาตอนในพบ
Heteromastus จํานวนน้อยและไม่พบ H. filiformis ซึง' แพร่กระจายอย่างกว้างขวางในทะเลสาบสงขลาตอนนอก
โดยเฉพาะบริเวณใกล้กบั ปากคลองพะวง และคลองอูต่ ะเภา ซึง' มีการปล่อยนํ,าทิง, ลงมา (Angsupanich and Kuwabara,
1995, 1999) Nereidae ทีพ' บในตอนล่างของทะเลสาบสงขลาตอนใน มีจํานวนสปีชสี ์ 14 สปีชสี ์ มากกว่าทีเ' คยรายงาน
ในทะเลสาบสงขลาตอนนอก ประมาณ 3 เท่า (Angsupanich and Kuwabara, 1995) โดยมี Namalycastis indica และ
Ceratoneris burmensis เป็นสปีชสี ท์ พ'ี บมากและมีการแพร่กระจายได้กว้างขวางในทะเลหลวง ส่วนในทะเลสาบสงขลา
ตอนนอกพบว่า มี Ceratonereis hircinicola เป็นสปีชสี เ์ ด่น N. indica เป็นสปีชสี ท์ พ'ี บทุกฤดูกาลในทะเลหลวง และพบ
มากทีใ' ยยึดเกาะของหอย Brachidontes arcuatulus ทีเ' กาะบนเม็ดกรวดทีส' ถานี 6 และเคยพบว่ามีการแพร่กระจายใน
คลองพะวงน้อยกว่าในคลองอูต่ ะเภา ซึง' มีความเค็มตลอดปีต'าํ กว่าคลองพะวง (0.1-17.0 พีเอสยู) (Angsupanich and
Kuwabara, 1999) จึงกล่าวได้วา่ ไส้เดือนทะเลสปีชสี น์ ,ีมแี นวโน้มว่าชอบอาศัยในนํ,ากร่อยทีม' คี วามเค็มไม่เกิน 20 พีเอสยู
และสามารถทนได้บา้ งในนํ,าทีม' คี วามเค็มตํ'ามากๆ
จํานวนสปีชสี ข์ องหอยทีพ' บในตอนล่างของทะเลสาบสงขลาตอนใน (23 สปีชสี )์ มีคา่ ใกล้เคียงกับทีพ' บในคลอง
อู่ตะเภา (21 สปี ชสี )์ คลองพะวง (17 สปี ชสี )์ และในทะเลสาบสงขลาตอนนอก (ไม่รวมคลองต่างๆ) (28 สปีชสี ์)
Marginella และ Stenothyra เป็ นหอยฝาเดียวทีพ' บเหมือนในคลองทัง, สอง (Angsupanich and Kuwabara, 1999) ส่วน
Macoma และ Corbula เป็ นหอยสองฝาทีพ' บเหมือนในทะเลสาบสงขลาตอนนอก (Angsupanich and Kuwabara,
1995) Marginella และ Macoma เป็ นหอยทีพ' บมากในระดับปานกลางอย่างสมํ'าเสมอ และมีการแพร่กระจายอย่าง
กว้างขวางในทะเลหลวง จึงแตกต่างจากทีเ' คยรายงานในทะเลสาบสงขลาตอนนอก ซึง' พบ Macoma เป็ นจํานวนน้อย
เท่านัน, อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบสปี ชสี ห์ อยกับบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอกไม่สามารถอภิปรายได้ชดั เจน
เนื'องจากแตกต่างกันในระดับการจําแนกชนิด
Crustacea เป็นกลุ่มสัตว์หน้าดินทีส' าํ คัญไม่น้อยไปกว่า Polychaeta แม้ว่ามีจํานวนสปีชสี น์ ้อยกว่า Crustacea
(27 วงศ์) ทีพ' บแต่ละสปีชสี ์มคี วามห่างไกลทางพันธุกรรมมากกว่า Polychaeta (20 วงศ์) อาจทําให้ Crustacea มี
บทบาทได้หลากหลายในระบบนิเวศมากกว่า สกุล Crustacea ทีพ' บว่ามีความชุกชุมและมีการแพร่กระจายได้กว้างขวาง
ทัง, ในเชิงพืน, ทีแ' ละฤดูกาลคือ Ctenapseudes sp. (=Apseudes sp.1 ในรายงานของ Angsupanich and Kuwabara,
1995, 1999) โดยพบมากทัง, ในทะเลสาบตอนนอกด้วยเช่นกัน ยกเว้นบริเวณปากทะเลสาบสงขลาซึง' เป็ นบริเวณทีน' ,ํามี
ความเค็มใกล้เคียงกับนํ,าทะเลเปิ ด (Angsupanich and Kuwabara, 1995; Yokokawa, 1984) สังเกตว่าสปีชสี ์น,ีม ี
ปริมาณเพิม' ขึน, ช่วงปลายฤดูฝน (กุมภาพันธ์) ซึง' เป็ นช่วงทีน' ,ําในทะเลสาบสงขลาตอนนอกมีความเค็มค่อนข้างตํ'า (แต่
ไม่เป็ น 0) (Angsupanich and Kuwabara, 1995) เช่นเดียวกับทีพ' บในตอนล่างของทะเลสาบสงขลาตอนใน
ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์หน้ าดิน
จํานวนสปี ชสี ์ในตอนล่างของทะเลสาบสงขลาตอนในมีมากกว่าในทะเลสาบสงขลาตอนนอก ซึง' อาจจะด้วย
เหตุผลบางประการทีก' ล่าวข้างต้น แต่ในเชิงปริมาณต่อหน่ วยพื,นทีพ' บว่า ในทะเลหลวงมีความอุดมสมบูรณ์น้อยกว่า
เล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตาม ตอนล่างของทะเลสาบสงขลาตอนในจัดว่ามีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูงในบางฤดูกาล
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ซึง' ถือเป็ นเหตุการณ์ปกติของแหล่งนํ,าทีน' ,ําเป็ นนํ,ากร่อยและจืดในบางฤดู โดยทั 'วไปความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน
ั'
บริเวณชายฝงทะเลมี
ค่าลดลงเมื'อนํ,ามีความเค็มลดลง (Dauer, 1993; Angsupanich and Kuwabara, 1995; ยงยุทธ
และนิคม, 2540) ข้อคิดเห็นนี,อาจจะเหมาะกับพวก Polychaeta และ Mollusca มากกว่าพวก Crustacea ในทะเลหลวง
เนื'อ งจากความหลากหลายของ Crustacea ในฤดูฝนเดือนกุม ภาพันธ์ม ีน้ อยกว่าในฤดูร้อนเพียงเล็กน้ อยเท่านัน,
ยิง' กว่านัน, มี Crustacea บางชนิด (Ctenapseudes sp. และ Nesotanais sp.) เพิม' ขึน, เป็ นจํานวนมากจนมีจํานวนรวม
ของ Crustacea ใกล้เคียงกับในฤดูรอ้ น จึงทําให้จํานวนสัตว์หน้าดินรวมทัง, ตอนล่างของทะเลสาบสงขลาตอนในไม่
แตกต่างตามฤดูกาลมากนัก เป็ นข้อดีของทะเลหลวงทีม' อี าหารธรรมชาติไว้เลี,ยงสัตว์น,ํ าอย่างสมํ'าเสมอเกือบตลอดปี
อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์อาจไม่คงสภาพถาวรทุกปีขน,ึ กับสภาพภูมอิ ากาศ
โครงสร้างประชาคมสัตว์หน้ าดินและความสัมพันธ์กบั ปัจจัยสิ ง/ แวดล้อม
ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์หน้าดินในทะเลหลวงไม่ได้ขน,ึ อยู่กบั จํานวนหรือปริมาณสัตว์หน้าดินแต่เพียงอย่าง
เดียว แต่จะต้องคํานึงถึงความหลากหลายด้วย เมื'อพิจารณาโครงสร้างของประชาคมสัตว์หน้าดิน โดยใช้เปอร์เซ็นต์ความ
คล้ายคลึงของ Bray-Curtis similality ซึง' แสดงเป็ น cluster พบว่า สัตว์หน้าดินแต่ละกลุ่มมีความคล้ายคลึงกันในระหว่าง
ฤดูกาลปานกลาง (50-80%) ทีค' วามคล้ายคลึง 70% สัตว์หน้าดินทุกกลุ่มในเดือนเมษายนมีโครงสร้างแตกต่างกับเดือน
อืน' ๆ มากทีส' ดุ และเมื'อพิจารณาโครงสร้างสัตว์หน้าดินในภาพรวมพบว่า สามารถจัดเป็น 4 กลุ่ม ตามระดับจากความเค็ม
ตํ'าไปสูง ดังนี, (กุมภาพันธ์) (ธันวาคม) (ตุลาคม-สิงหาคม-มิถุนายน) และ (เมษายน) โดยทีโ' ครงสร้างสัตว์หน้าดินในเดือน
เมษายนคล้ายกับเดือนมิถุนายนมากกว่าคล้ายกับเดือนอื'นๆ และเดือนกุมภาพันธ์เดือนธันวาคมมากกว่าเดือนอื'นๆ จึง
อาจสรุปได้ว่า ความคล้ายคลึงของโครงสร้างของสัตว์หน้าดินมี 3 ฤดูกาล คือ ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ธันวาคมกุมภาพันธ์) ฤดูรอ้ น (เมษายน) และฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุนายน-สิงหาคม-ตุลาคม)
นอกจากความอุดมสมบูรณ์และความคล้ายคลึงกันของโครงสร้างสัตว์หน้าดินในระหว่างฤดูกาลแล้ว การศึกษา
ในเชิงสถานีเ ป็ นสิง' ที'ควรศึกษา ถ้าหากต้องการหาพืน, ที'ที'เ หมาะสมในการเพาะเลี,ยงหรือปล่อยพันธุ์สตั ว์น,ํ าเพื'อเพิม'
ผลผลิตทางการประมง
ความอุดมสมบูรณ์โดยเฉลีย' มีความแตกต่างกันระหว่างสถานี สถานีทม'ี คี วามหลากหลายตัง, แต่ 100 สปีชสี ์ ขึน,
ั'
ไป คือ สถานี 1 ซึง' สัมผัสกับนํ,าทะเลจากชายฝงมากที
ส' ุด (100 สปีชสี )์ สถานี 6 มีพน,ื เป็ นกรวดซึง' เป็ นทีเ' กาะของหอย
สองฝา มีมากที'สุดทัง, สปีชสี ์ (105 สปี ชสี )์ และปริมาณรวมโดยเฉลีย' (10,616 ตัว/ตารางเมตร = 1,812 กรัม/ตาราง
เมตร) โดย Crustacea มีมากทีส' ุดทีส' ถานีน,ี ในความเป็ นจริงแล้ว สถานี 6 ควรมีสตั ว์หน้าดินชุกชุมมากกว่านี, ถ้าไม่ม ี
การทําประมงหอยทีน' 'ี และสถานี 9 มีพชื ปา่ ชายเลนหลายชนิดมี สัตว์หน้าดิน 105 สปี ชสี ์ แต่ปริมาณรวมของสัตว์หน้า
ดินไม่มากนัก สถานีน,ีม ี Polychaete เป็ นกลุ่มสําคัญ ส่วนสถานีอ'นื ๆ ใกล้เคียงกัน แต่ถา้ พิจารณาความคล้ายคลึงของ
ประชาคมสัตว์หน้าดินในภาพรวมโดย Bray-Curtis similarity พบว่า สถานี 6 แตกต่างจากกลุ่มอื'นมากทีส' ุด รองลงมา
เป็ นสถานี 9 ตามด้วยสถานี 4 และ 5 ส่วนสถานีทเ'ี หลือค่อนข้างเกาะกลุ่มใกล้กนั
ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์หน้าดินรวมกับปจั จัยสิง' แวดล้อมในเชิงสถานี โดยหาค่าสหสัมพันธ์พบว่า ปจั จัยที'
สําคัญเป็ นดินตะกอนเช่นกัน ต่างกันทีเ' ป็นไนโตรเจนอินทรีย์และมีปจั จัยของมวลนํ,า ทีส' าํ คัญมีออกซิเจนทีล' ะลายในนํ,า
เท่านัน, ส่วนโครงสร้างของดินเป็ น %Sand เด่นทีส' ดุ ค่าสหสัมพันธ์ทช'ี ดั เจนทีส' ุดคือ 0.82 ส่วนค่าสหสัมพันธ์ในสัตว์แต่
ละไฟลัมไม่ชดั เจนนัก (0.37-0.74)
แม้ว่าสัตว์หน้าดินในตอนล่างของทะเลสาบสงขลาตอนในมีความชุกชุมน้อยกว่าในทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
และมีจํานวนสัตว์หน้าดินน้อยในบางสถานี (สถานี 3, 7, และ 8) และบางเดือน (ตุลาคม) แต่จดั ได้ว่าเป็ นแหล่งนํ,าทีม' ี
ความอุดมสมบูรณ์มาก (1,500-6,000 ตัว/ตารางเมตร) และความหลากหลายสูง (12 สปี ชสี /์ 0.05 ตารางเมตร) ถ้า
เปรียบเทียบกับค่าทีเ' สนอโดย Kikuchi (1991) (>5 สปีชสี /์ 0.1 ตารางเมตร และ >100 ตัว/ตารางเมตร) ยิง' กว่านัน,
สัดส่วนของกลุ่มสัตว์หน้าดินส่วนใหญ่ทงั , ในเดือนต่างๆ และสถานีต่างๆ มี Crustacea เป็ นกลุ่มเด่น ซึง' แสดงว่านํ, าใน
ตอนล่างของทะเลสาบสงขลาตอนในยังไม่เกิดภาวะมลพิษ ซึง' สอดคล้องกับคุณภาพนํ,า (ออกซิเจนทีล' ะลายนํ,า ความขุ่น
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และพีเอส) และคุณภาพตะกอนดิน (อินทรียว์ ตั ถุต่างๆ และพีเอส) ทีว' ดั แล้วพบว่ายังอยูใ่ นสภาวะปกติ ซึง' ทีใ' ดก็ตามหาก
มีพวก polychaete เพิม' ขึน, มากจะทําให้ crustacean ลดลง เนื'องจากสภาพแวดล้อมเกิดภาวะมลพิษ (Amio, 1979)
เพือ' เป็นประโยชน์ในการจัดการประมงบริเวณตอนล่างของทะเลสาบสงขลาตอนใน ในเรือ' งการปล่อยพันธุ์สตั ว์
นํ,าเพือ' เพิม' ผลผลิต จึงขอเสนอข้อมูลเบือ, งต้นทีจ' าํ เป็ นเพือ' ประกอบการพิจารณาดังตารางที' 1 และ 2
ตารางที' 1. ข้อมูลเบือ, งต้นทีเ' ป็ นประโยชน์ต่อการปล่อยพันธุส์ ตั ว์น,ําในแต่ละเดือน
เดือน
ความเค็ม (พีเอสยู) จํานวนสัตว์หน้าดินรวม
Polychaeta
Crustacea
เมษายน 2541
10-30
มากทีส' ดุ
น้อย
มากทีส' ดุ
มิถุนายน
10-26
มาก
มาก
มาก
สิงหาคม
11-26
มาก
มาก
ปานกลาง
ตุลาคม
13-23
น้อยที'สดุ
ปานกลาง
น้อยทีส' ดุ
ธันวาคม*
2-4
มาก
น้อย
มาก
กุมภาพันธ์* 2542
0-0
มาก
น้อยทีส' ดุ
มาก
* เป็ นปี ทฝ'ี นตกไม่เป็ นไปตามปกติในรอบ 10 ปี ความเค็มของนํ, าในเดือนต่างๆ จึงแตกต่างจากการศึกษาในอดีต
ตารางที' 2. ข้อมูลเบือ, งต้นทีเ' ป็ นประโยชน์ต่อการปล่อยพันธุส์ ตั ว์น,ําในแต่ละสถานี
สถานี
ความลึก
ความเค็ม
จํานวนสัตว์
Polychaeta
(ม.)
(พีเอสยู)
หน้าดินรวม
1
1.6
0-30
มาก
น้อย
2
1.2
0-30
มาก
น้อย
3
1.4
0-26
น้อย
น้อย
4
0.8
0-20
มาก
น้อย
5
1.2
0-22
ปานกลาง
น้อย
6
1.3
0-18
มากทีส' ดุ
ปานกลาง
7
8
9

1.6
2.2
0.9

0-18
0-24
0-25

น้อยที'สดุ
ปานกลาง
ปานกลาง

น้อย
น้อย
ปานกลาง

Mollusca
มากทีส' ดุ
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
น้อย

Crustacea

Mollusca

หมายเหตุ

มาก
มาก
น้อย
มาก
น้อย
มากทีส' ดุ

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มากทีส' ดุ

น้อย
มาก
ปานกลาง

น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง

ั ' พชื นํ,า
ใกล้ฝงมี
พืน, เป็นกรวดมี
การประมง
หอย
ใกล้ชมุ ชน
มีตน้ ลําพู
โกงกาง

จํานวนซํ&าของการเก็บตัวอย่าง
การเก็บตัวอย่างให้น่าเชื'อถือมากต้องเก็บตัวอย่างมากกว่า 50 ซํ,า แต่เป็นไปไม่ได้ทจ'ี ะคัดแยกและนับตัวอย่าง
จํานวนมากเช่นนัน, (Elliott, 1977) ทีผ' ่านมาจึงมีการหาจํานวนซํ,าทีเ' หมาะสม โดยกําหนดจํานวนซํ,าจากจํานวนตัวหรือ
จํานวนสปีชสี ท์ เ'ี ป็นข้อมูลจริง (number taxa) และการวิเคราะห์ขอ้ มูลให้อยูใ่ นรูปของดัชนี แล้วจึงเปรียบเทียบค่าดัชนีเพื'อ
หาจํานวนซํ,าทีเ' หมาะสม จํานวนซํ,าทีไ' ด้จากข้อมูลจริงของจํานวนสปีชสี ม์ กั มีมากกว่าจํานวนซํ,าทีไ' ด้จากการคํานวณให้อยู่
ในรูปของดัชนี แต่การหาทางลดจํานวนซํ,าลงนัน, เป็นความต้องการในทางปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม จํานวนซํ,าน้อยอาจจะไม่
ถูกต้องเสมอไป เนื'องจากค่าดัชนีต่างๆ มีขอ้ แตกต่างกัน Ferraro and Cole (1992) ศึกษาจํานวนซํ,าทีเ' หมาะสมในการ
เก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่บริเวณทีเ' กิดมลพิษจากนํ,ามันต่อประชาคมสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่จํานวน 163 taxa
บริเวณใกล้คลังนํ,ามันทีช' ่องแคบ Puget Sound, รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้ดชั นีต่างๆ กัน ให้ผลลัพธ์
แตกต่างกันได้แม้ว่าเป็ นการคํานวณจากข้อมูลชุดเดียวกัน ซึง' ให้เหตุผลว่าดัชนีแต่ละสูตรมีความไวแตกต่างกันในการ
ตรวจวัดความมากหรือน้อยของจํานวนสปีชสี ์ และการกระจายของจํานวนตัวระหว่างสปีชสี ์ Warwick and Clarke (1991)
กล่าวว่า การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบ multivariate มีความไวมากในการตรวจจับความแตกต่างของประชาคมสัตว์หน้าดิน
การวิจยั เพื'อหาวิธีก ารศึกษาสัตว์หน้ าดินขนาดใหญ่ ใ ห้มีประสิท ธิภาพโดยเน้น ที'จํานวนซํ,า ขนาดพื,น ที'
อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง และขนาดตาตะแกรงแยกตัวอย่าง ได้มมี านานแล้ว และได้เสนอผลการวิจยั ทีม' ที งั , คล้ายกันและ
ต่างกัน โดยต้องพิจารณาควบคูก่ บั ปจั จัยจํากัดอืน' ทีม' อี ทิ ธิพลต่อการดํารงชีวติ ของสัตว์หน้าดิน (ลักษณะแหล่งทีอ' ยู่ และ
ฤดูกาล) และลักษณะหรือพฤติกรรมของสัตว์ดว้ ย เช่น การวิจยั นิเวศวิทยาของ Capitella capitata บริเวณ Lagos
Lagoon ประเทศไนจีเรีย ในฤดูแล้งและฤดูฝน ซึง' เลือกใช้ van Veen grab ขนาดพืน, ที' 0.1 ตารางเมตร พบว่า ในปีแรก
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ของการวิจยั เก็บตัวอย่างจํานวน 5 ซํ,า ปีทส'ี อง ต้องเพิม' การเก็บตัวอย่างเป็ น 10 ซํ,า ในสถานีทม'ี คี วามหนาแน่นของสัตว์
หน้าดินน้อย เนื'องจากสถานีนัน, ๆ ได้รบั นํ, าจืดมากจากฝนตก ทําให้ปริมาณสัตว์หน้าดินลดลงมาก ทัง, ๆ ทีเ' ป็ นสถานี
เดียวกัน (Ajao and Fagade, 1990)
ดังนัน, จากการศึกษาครัง, นี, จํานวนซํ,าทีเ' หมาะสมในการศึกษาโครงสร้างประชาคมสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่เชิง
พืน, ที' 7-11 ซํ,า และเวลา 7-9 ซํ,า ซึง' มีความแตกต่างกันเล็กน้อย ทัง, นี,อาจเนื'องจากคุณภาพนํ,าระหว่างฤดูกาล และความ
แตกต่างระหว่างพืน, ท้องนํ,าระหว่างสถานี มีผลต่อการเปลีย' นแปลงแทนทีข' องโครงสร้างประชาคมสัตว์หน้าดิน
ขนาดตะแกรงแยกตัวอย่าง
การศึกษาสัตว์หน้าดินนิยมใช้ตะแกรงขนาดตา 0.5-2.0 มิลลิเมตร โดยใช้ตะแกรงตาละเอียดเพือ' รวบรวมสัตว์
หน้าดินวัยอ่อน และใช้ตาขนาดใหญ่มากทีส' ดุ ในการเก็บตัวอย่างจากทะเลลึก (Eleftheriou and Holme, 1984) Ferraro
et al. (1994) รายงานว่า ตะแกรงขนาดตา 1.0 มิลลิเมตร แยกจํานวนสปี ชสี ์ ได้ 73% และตะแกรงขนาดตา 0.5
มิลลิเมตร แยกจํานวนตัวได้ 49% เวลาทีใ' ช้ในขัน, ตอนต่างๆ ของการศึกษาตัวอย่างทีไ' ด้จากการใช้ตะแกรงขนาดตา
>0.5 มิลลิเมตร ใช้เวลามากกว่าการใช้ตะแกรงขนาดตา >1.0 มิลลิเมตร ถึง 2.5 เท่า การศึกษาในครัง, นี,ใช้ตะแกรงขนาด
ตา >1.0 มิลลิเมตร แยกสปีชสี ์ได้ 93% (160/172) ของจํานวนสปีชสี ท์ งั , หมด และจํานวนตัว 58% (51,930/90,194) ของ
จํานวนตัวทัง, หมด และการใช้ตะแกรงขนาดตา 0.5 มิลลิเมตร แยกสปีชสี ์ได้ 7% (12/172) ของจํานวนสปี ชสี ์ทงั , หมด
และจํานวนตัว 42% (38,264/90,194) ของจํานวนตัวทัง, หมด
จํานวนสปี ชสี ์ที'พบในตะแกรงขนาดตา >0.5 มิล ลิเ มตร ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน มีจํานวนมาก
เนื'องจากมีสปี ชสี ท์ ต'ี วั เต็มวัยมีขนาดเล็กและมีลูกหอยวัยอ่อน ในขณะทีเ' ดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ มี Crustacea วัย
อ่อน แต่พบจํานวนสปีชสี แ์ ละจํานวนตัวน้อยกว่าช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน Reish (1959) อ้างโดย Gray (1981)
ั ' ฟอร์เนียพบว่า มี Crustacea ส่วนใหญ่หลุดรอดจากตะแกรงขนาดตา
เก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ทช'ี ายฝงแคลิ
>0.5 มิลลิเมตร เมื'อเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์สตั ว์หน้าดินทีร' วบรวมได้บริเวณตอนล่างของทะเลสาบสงขลาตอนใน
(ตารางที' 4) พบว่า เปอร์เซ็นต์จํานวนตัวของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ทค'ี า้ งอยูบ่ นตะแกรง 0.5 มิลลิเมตร ที'ศกึ ษาบริเวณ
ช
า
ย
ฝั'
ง
แคลิฟอร์เนีย (30.7) ตํ'ากว่าทีศ' กึ ษาบริเวณตอนล่างของทะเลสาบสงขลาตอนใน (42.4%)
การศึกษาเพือ' ประเมินความหลากหลายและความชุกชุมในครังนี
, , ควรใช้ตะแกรงขนาดตา 0.5 มิลลิเมตร เพราะ
จํานวนตัวของสปีชสี ท์ ม'ี ขี นาดเล็ก และลูกสัตว์วยั อ่อนมีมากเกือบครึง' หนึ'ง (42.4%) ของจํานวนตัวทัง, หมด แม้วา่ ค่าสถิติ
(ANOSIM) สรุปว่า โครงสร้างประชาคมสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ซง'ึ แยกได้ดว้ ยตะแกรงขนาดตา 1.0 และ 0.5 มิลลิเมตร
ไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทีร' ะดับ 95%
ตารางที' 3. เปอร์เซ็นต์จํานวนตัวของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ซง'ึ ได้จากการเก็บตัวอย่างด้วยตะแกรงขนาดตา >1.0 และ >0.5 มิลลิเมตร
Location
California
(Reish, 1959;
quoted in this study
Gray 1981)
Taxa / Mesh size :
1.0 mm
0.5 mm
Residue
1.0 mm
0.5 mm
Nematoda
0.0
1.5
98.5
Nemertea
69.2
30.8
0.0
51.3
48.7
Polychaeta
55.5
44.5
Lumbrinereis
95.2
4.8
0.0
Doruillea articulata
62.2
34.4
3.4
Prionospio cirrifera
42.8
57.0
0.2
Capitita ambiseta
45.8
53.6
0.6
Cossura candida
1.4
75.2
23.4
Orther polychaetes
58.3
35.1
6.6
Crustacea
17.6
35.3
47.1
57.1
42.9
Mollusca
87.5
12.5
0.0
58.6
41.4
Other
63.2
36.8
Total
37.0
30.7
32.3
57.6
42.4
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บทสรุป
แหล่งทีอ' ยูอ่ าศัยบริเวณตอนล่างของทะเลสาบสงขลาตอนในประกอบด้วยแหล่งพืชนํ,า ปา่ ชายเลน พืน, ทีเ' ป็น
ตะกอนดินโคลน กรวดทราย มีกจิ กรรมต่างๆ เช่น นากุง้ และแหล่งเครือ' งมือประมงประจําถิน' การเลีย, งปลาในกระชัง
และมีทงั , พืน, ทีใ' กล้หรือไกลแหล่งชุมชน เป็ นต้น พบสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่จาํ นวน 8 ไฟลัม คือ Annelida (68 สปีชสี )์
Crustacea (56 สปีชสี )์ Mollusca (23 สปีชสี )์ Chordata (10 สปีชสี )์ Hexapoda (7 สปีชสี )์ Cnidaria (4 สปีชสี )์
Nemertea (1 สปีชสี )์ และ Platyhelminthes (1 สปีชสี )์ จํานวนสปีชสี เ์ ฉลีย' 12 สปีชสี /์ 0.05 ตารางเมตร จํานวนตัวเฉลีย'
152 ตัว 0.05 ตารางเมตร จัดเป็ นแหล่งนํ,าทีม' คี วามชุกชุมมาก สําหรับแหล่งทีอ' ยูซ่ ง'ึ แตกต่างกันทําให้โครงสร้าง
ประชาคมสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่แตกต่างกัน บริเวณทีเ' ป็ นกรวดทรายและพืน, ทีป' า่ ชายเลนมีความหลากหลายมากทีส' ดุ
(105 สปีชสี )์ จํานวนสปีชสี น์ ้อยทีส' ุดพบในแหล่งพืชนํ,า (65 สปีชสี )์
จํานวนซํ,าทีเ' หมาะสมในการศึกษาโครงสร้างประชาคมสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ในแต่ละไฟลัม ได้แก่ Annelida,
Crustacea, Mollusca และ ไฟลัมอืน' ๆ คือ 3, 7, 7, และ 11 ซํ,า ตามลําดับ จํานวนซํ,าทีเ' หมาะสมในการเก็บตัวอย่างใน
บริเวณตอนล่างของทะเลสาบสงขลาตอนในคือ 7 ซํ,า จากการศึกษาโครงสร้างประชาคมสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่แต่ละ
ไฟลัม ได้แก่ Annelida, Crustacea, Mollusca, และไฟลัมอืน' ๆ คือ 3, 3, 3, และ 7 ซํ,า ตามลําดับ จํานวนซํ,าทีเ' หมาะสม
ในการเก็บตัวอย่างในบริเวณตอนล่างของทะเลสาบสงขลาตอนในคือ 3 ซํ,า (ตารางที' 4)
ตารางที' 4. จํานวนซํ,าทีเ' หมาะสมทีค' วามคล้ายคลึงแบบ Bray-Curtis 95 และ 90% โดยรวม
Total and
Bray-Curtis similarity 95%
Bray-Curtis similarity 90%
Phyla
Replication
Species
Replication
Species number
number
number
number
Total
7
158
3
144
Annelida
3
61
3
61
Crustacea
7
51
3
45
Mollusca
7
23
3
19
Others
11
23
7
20

lost species
number
14
0
6
4
3

การใช้ตะแกรงแยกตัวอย่างสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่พบว่า ตะแกรงขนาดตา >1.0 มิลลิเมตร แยกสปีชสี ไ์ ด้ 93%
ของจํานวนสปีชสี ท์ งั , หมด และแยกจํานวนตัวได้ 58% ของจํานวนตัวทัง, หมด ส่วนตะแกรงขนาดตา 0.5 มิลลิเมตร แยกตัว
อย่างสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่แล้วพบจํานวนสปีชสี แ์ ละจํานวนตัวเพิม' ขึน, ทําให้โครงสร้างประชาคมสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่
ทีไ' ด้จากการใช้ตะแกรงขนาดตา >1.0 และ >0.5 มิลลิเมตร มีความคล้ายคลึงแบบ Bray-Curtis โดยรวมแตกต่างกันดังนี,
การใช้ตะแกรงขนาดตา >1.0 และ >0.5 มิลลิเมตร แยกตัวอย่างสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่โดยรวมพบว่า มีความ
คล้ายคลึงแบบ Bray-Curtis 90.7% การวิเคราะห์คา่ ทางสถิติ (ANOSIM) พบว่า โครงสร้างประชาคมสัตว์หน้าดินขนาด
ใหญ่ซง'ึ แยกด้วยตะแกรงขนาดตา >1.0 และ >0.5 มิลลิเมตร ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีร' ะดับ 95% แต่ใน
ความเป็ นจริงการใช้ตะแกรงขนาดตา >0.5 มิลลิเมตร ทําให้พบสปีชสี เ์ พิม' ขึน, 12 สปีชสี ์ และเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดิน
ขนาดใหญ่ซง'ึ ตัวเต็มวัยมีขนาดเล็กและลูกสัตว์วยั อ่อนได้เพิม' ขึน, 38,264 ตัว การเลิกใช้ตะแกรงขนาดตา 0.5 มิลลิเมตร
ทําให้การประเมินจํานวนสปีชสี แ์ ละจํานวนตัวตํ'ากว่าความเป็นจริงเพราะมีสตั ว์หน้าดินวัยอ่อนและทีม' ขี นาดเล็กหลุดรอด
ไปได้ ดังนัน, การใช้สถิตใิ นการประเมินข้อมูลทางชีวภาพในธรรมชาติในบางกรณีจงึ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อน
ตัดสินใจนําผลไปปฏิบตั ิ การนําผลการศึกษาไปปฏิบตั ติ อ้ งคํานึงถึงความแตกต่างของแหล่งทีอ' ยูอ่ าศัย คุณภาพนํ,า
คุณลักษณะตะกอนดิน และฤดูกาล นอกจากนี,ยงั ต้องพิจารณาขนาดของอุปกรณ์เก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่
และประการสําคัญจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดว้ ย
นอกจากนี, แม้วา่ ทะเลสาบสงขลาตอนในเป็นแหล่งนํ,ากร่อยทีน' ,ํามีการเปลีย' นแปลงความเค็มช่วงกว้างมาก แต่
พบว่ามีสตั ว์น,ําหน้าดินทีส' ามารถแพร่กระจายได้อย่างกว้างขวาง และมีปริมาณมากอยูห่ ลายชนิด แสดงว่าสัตว์น,ําหน้า
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ดินเหล่านี,มคี วามสามารถในการปรับตัวได้อย่างดีและคงทีแ' ล้ว และอาจจะเป็นแหล่งอาหารหลักของสัตว์น,ําอืน' ๆ ทีม' ี
ขนาดใหญ่กว่า ดังนัน, หากจะมีการพัฒนาทะเลสาบสงขลาเพือ' การใช้ประโยชน์ หรือเพือ' ให้คงอยูย่ งยื
ั ' น ควรจะต้อง
พิจารณาและทําการศึกษาให้รอบคอบเสียก่อน มิฉะนัน, ความหวังดีอาจก่อให้เกิดผลเสียหายได้เช่นกัน
กิ ติกรรมประกาศ
ผลงานวิจ ยั นี,ได้รบั ทุนสนับ สนุ นจาก โครงการพัฒ นาองค์ความรู้แ ละศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากร
ชีว ภาพในประเทศไทย ซึ'ง ร่ว มจัด ตัง, โดยสํา นัก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิจ ัย และศู น ย์ พ นั ธุ วิศ วกรรมและ
เทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ และรหัสโครงการ BRT 142016 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอขอบคุณผูเ้ ชีย' วชาญจาก Natural History Museum, England (Dr. Gordon Paterson and Dr. Alexander
Ian Muir), Plymouth Marine Laboratory, England (Dr. Mike Kendall), Coastal Museum of Natural History,
Yokohama National University (Dr. Eijiroh Nishi) และ Department of Ecologia Acuatica, Mexico (Dr. Sergio I.
Salazar-Vallejo) ทีก' รุณาตรวจความถูกต้องในการจําแนกพวก Polychaeta และขอขอบคุณผูเ้ ชี'ยวชาญจาก Museum
National D'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", Romania (Dr. Modest Gutu) และ Natural History Museum,
England (Dr. Roger Bamber) ในการตรวจสอบความถูกต้องของการจําแนกสปี ชสี ข์ อง Tanaidacea และผูเ้ ชีย' วชาญ
จาก Department of Zoology and Animal Ecology, University College, Cork, Ireland (Dr. Alan A. Myers) และ
Australian Museum (Dr. Jim Lowry) ในการตรวจความถูกต้องของ Amphipoda
ขอขอบคุณ คุณไพโรจน์ สิรมิ นตาภรณ์ คุณรังสรรค์ ฉายากุล และคุณยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร ทีไ' ด้ให้ความรู้
และช่วยเหลือในการจําแนกตัวอย่างสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ คุณจีรวัฒน์ ใจหลัก และ
คุณอภิชาติ พงษานุกลู เวช ทีช' ่วยปฏิบตั งิ านในห้องปฏิบตั กิ ารและภาคสนาม เจ้าหน้าทีข' องศูนย์พฒ
ั นาประมงทะเลอ่าว
ั' '
ไทยตอนล่างและภาควิชาวาริชศาสตร์ทช'ี ่วยงานในภาคสนาม และขอขอบคุณสถาบันวิจยั การเพาะเลีย, งสัตว์น,ําชายฝงที
อนุเคราะห์เรือสํารวจ พร้อมทัง, เจ้าหน้าทีข' บั เรือ และเขตห้ามล่าสัตว์ปา่ ทะเลสาบสงขลาทีเ' อือ, เฟื,อทีพ' กั
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Research Reports

ฟอแรมมิ นิเฟอร่านํากร่อยในยุคปัจจุบนั จากภาคใต้ของประเทศไทย
จรรยา จํานงค์ไทย และนารี โชติ กวณิ ชย์
่ฝายโบราณชีววิทยา กองธรรณีวทิ ยา กรมทรัพยากรธรณี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
Abstract: Recent Brackish Foraminifera from Southern Peninsular Thailand
Brackish foraminifera, which are members of the Protozoa, were collected from 39 localities along
the Andaman Sea coast, ranging from Ranong, Phang nga, Phuket, Krabi, Trang to Satun provinces,
yielding 54 genera and 92 species. Most were benthonic. Planktonic foraminifera were very rare. They
live in low salinity conditions (not more than 4 parts per thousand) in shallow water. Foraminifera in
mangrove swamps were represented by Arenoparella mexicana, Haplophragmoides wilberti,
Miliammina fusca, Ammotium spp., Reophax spp., Remaneica helgolandica, Trochammina inflata,
Trochammina spp., Ammobaculites spp., Lituola sp., Textularia earlandi and Tiphotrocha comprimata.
These species have an areaceous test. Some species with calcareous tests were found in mangrove
swamps, but they were are very rare.They included Helenina anderseni, Nonion scaphum and Ammonia
beccarii. Brackish foraminifera found in beach sand were represented by Ammonia beccarii, Elphidium
spp. and Pararotalia nipponica. All of them have calcium carbonate tests. Substrate is a factor
controlling this assemblage. Diversities of foraminifera in Ranong and Phang nga are low while those in
Satun are high.
Key words: brackish foraminifera, arenaceous test, calcareous test

บทนํา
ฟอแรมมินเิ ฟอร่า หรือเรียกสัน% ๆ ว่า ฟอแรม เป็นสัตว์เล็กมีขนาด 0.1–2.0 มิลลิเมตร จัดอยูใ่ นไฟลัมโปรโตซัว
คลาสซาร์โคไดนา ส่วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นนํ%าทะเล พบในนํ%ากร่อยบ้าง ในนํ%าจืดจะพบค่อนข้างน้อย มีรปู ร่างแบ่งเป็นห้องๆ
บางชนิดอาจมีหอ้ งเดียวหรือหลายห้อง เปลือกประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต ซิลกิ า และไคติน บนเปลือกมีรพู รุน
มากมาย ฟอแรมเป็ นสัตว์ทเ9ี กิดขึน% ตัง% แต่ยุคออร์โดวิเชียน แต่บางท่านคาดว่าอาจมีอายุแก่ถงึ ยุคแคมเบรียนซึง9 มากกว่า
500 ล้านปีมาแล้ว และมีววิ ฒ
ั นาการมาจนถึงปจั จุบนั เนื9องจากลักษณะเปลือกทีแ9 ข็งทําให้พบเห็นเป็ นฟอสซิลได้ ในยุค
แรกๆ มีจาํ นวนฟอแรมไม่มากนัก จนถึงยุคคาร์บอนิเฟอรัสและเปอร์เมียน ประมาณ 350–225 ล้านปีมาแล้ว จะพบ
ฟอแรมมากมายโดยเฉพาะฟูซลู นิ ิดซึง9 มีขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า มีขนาดน้อยกว่า 1-5 เซนติเมตร พบ
ฟอสซิลของฟูซลู นิ ิดมากมายในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดสระบุร ี ลพบุรี เพชรบูรณ์ เลย และปราจีนบุร ี ลักษณะคล้าย
เม็ดข้าวสารยาวรี แต่บางชนิดมีลกั ษณะกลม ฟูซลู นิ ิดสูญพันธุ์ตอนปลายยุคเปอร์เมียน ฟอสซิลมีประโยชน์อย่างมาก
ในทางธรณีวทิ ยา เพราะเป็ นตัวบอกอายุของหินได้ ซึง9 สําคัญมากต่อการทําแผนทีธ9 รณีวทิ ยา
ในยุคแรกๆ ฟอแรมเป็ นพวกอาศัยบนผิวดินตะกอนใต้น%ํา จนกระทังตอนกลางของยุ
9
คจูราสซิค ประมาณ 150
ล้านปีมาแล้ว จึงเริม9 มีฟอแรมล่องลอยบนผิวนํ%า และมีมากขึน% ในยุคครีเตเชียส ประมาณ 130 ล้านปีจนถึงปจั จุบนั ฟอแรม
ทีอ9 าศัยบนผิวดินตะกอนใต้น%ํานี%มปี ระโยชน์ในการบอกสภาพแวดล้อมในขณะทีอ9 าศัยอยู่ เช่น ความลึกของนํ%า ความเค็ม
เป็ นต้น สําหรับฟอแรมทีล9 อยตามผิวนํ%ามักพบในทะเลเปิดจนถึงทะเลลึก เปลือกของฟอแรมชนิดนี%ซง9ึ เป็ นแคลเซียม
คาร์บอเนตจะถูกสลายในขณะทีร9 ว่ งจากผิวนํ%าลงสูเ่ บือ% งล่าง ฟอแรมนี%มวี วิ ฒั นาการรวดเร็วพบแพร่หลายทัวไป
9 รวมทัง% ที9
ก้นสมุทร ทําให้เป็ นประโยชน์มากในการบอกตําแหน่งของชัน% หิน ในปี ค.ศ.1951 ฟอแรมชนิดทีล9 ่องลอยตามผิวนํ%าถูกใช้
ในด้านธรณีวทิ ยาอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในการสํารวจนํ%ามัน ฟอสซิลทีม9 ขี นาดเล็กเหล่านี%ใช้เปรียบเทียบชัน% หินจาก
หลุมเจาะหนึ9งไปยังอีกหลุมเจาะหนึ9ง (Bergen, 1983) เพือ9 แปลความหมายทางด้านสิง9 แวดล้อมโบราณ ใช้ในการหาอายุ
ของหิน และมีประโยชน์มากในบริเวณชัน% หินทีม9 โี ครงสร้างการวางตัวสับสน ไม่ต่อเนื9อง หรือมีการวางตัวของชัน% หินซํ%า
กันมากในแนวตัง% หรือในบริเวณทีเ9 กิดรอยเลือ9 น การคดโค้งของหินยุง่ ยากหรือชัน% หินมีความหนามากๆ ฟอสซิล
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ขนาดเล็กนี%จะบ่งชีถ% งึ ความเค็ม
ความลึก
อุณหภูม ิ และออกซิเจนในนํ%าขณะทีต9 ะกอนสะสม
ตัว เป็ นประโยชน์ในแง่ทท9ี าํ ให้ทราบถึงการเกิด
ของนํ%ามันและก๊าซ ทราบถึงการวางตัวของแอ่ง
ดินตะกอน
บุคคลสําคัญในอดีตทีศ9 กึ ษาฟอแรม คือ
Alcide d’ Orbigny (ค.ศ.1802–1857) ซึง9 ได้ช9อื
ว่าเป็ น Father of Micropaleontology ได้
รายงานในเอกสารมากมายเกีย9 วกับฟอแรม และ
C.G.Ehrenberg (ค.ศ.1795–1876) ได้ศกึ ษา
เกีย9 วกับสัตว์ขนาดเล็ก และรายงานในเอกสาร
เกีย9 วกับฟอแรม ออสตราคอด และไดอะตอม
Haga (1964) ศึกษาฟอแรมในดินตะกอนของ
อ่าวไทย Frerichs (1967) ศึกษาฟอแรมในดิน
ตะกอนของทะเลอันดามัน Matoba (1970)
ศึกษาฟอแรมในนํ%าตืน% ทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของญีป9 ่นุ และ Jumnongthai (1999) ศึกษา
ั9
ฟอแรมในนํ%ากร่อยจากภาคใต้ชายฝงของอ่
าวไทย Boltovskoy and Wright (1976) มีผลงานเกีย9 วกับฟอแรมทีค9 รอบคลุม
เนื%อหาในหลายด้านเหมาะสําหรับผูเ้ ริม9 ต้นทําความเข้าใจ การศึกษาฟอแรมในนํ%ากร่อยจากภาคใต้ของไทยครัง% นี%ได้ใช้
การจัดจําแนกของ Loeblich and Tappan (1964) เป็นหลัก โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ9 ศึกษาความหลากหลายและปริมาณ
ของฟอแรมในนํ%ากร่อยทีพ9 บในดินตะกอนบริเวณ 6 จังหวัดของภาคใต้ ทางด้านทะเลอันดามันตัง% แต่จงั หวัดระนอง พังงา
ภูเก็ต กระบี9 ตรัง และสตูล
วิธีการ
เก็บตัวอย่างดินตะกอนจากแหล่งนํ%ากร่อยบริเวณปา่ ชายเลนและชายหาด ประมาณ 1 กิโลกรัมต่อ 1 แหล่ง
จํานวน 39 แหล่ง (ตารางที9 1 และภาพที9 1) บันทึกค่าความเค็ม ความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ ความลึกของนํ%า เวลา
และตําแหน่งโดยเครือ9 ง Magellan–NAV 5000 PRO (GPS) ร่อนโคลนออกจากตัวอย่างโดยใช้ wet seive ตะแกรง
ขนาด 200 mesh และทําให้แห้ง กรณีถา้ ดินตะกอนจับตัวแข็งมากต้องใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10% จํานวนเล็กน้อย
เพื9อช่วยให้ดนิ ตะกอนแตกตัวเร็วขึน% แบ่งดินตะกอนไปวิเคราะห์หาค่า total sulfide และฟอสเฟต ตรวจหาฟอแรม
มินิเฟอร่าด้วยกล้องจุลทรรศน์ คัดเลือกตัวอย่างฟอแรมทีน9 ่าสนใจ และถ่ายรูปด้วยเครื9อง Scanning Electron
Microscope
ผลการวิจยั
ผลจากการเก็บตัวอย่าง 39 แหล่ง พบว่ามีฟอแรมมินเิ ฟอร่า 34 แหล่ง สามารถจําแนกได้ 31 วงศ์ 54 สกุล
และ 92 ชนิด เปลือกของฟอแรมมี 2 ลักษณะ คือ ประกอบด้วยซิลกิ าหรือ arenaceous มี 44 ชนิด และเปลือกที9
ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตหรือ calcareous มี 48 ชนิด เกือบทัง% หมดเป็นสัตว์เล็กๆ อาศัยบนดินตะกอนใต้น%ํา
(benthonic) แต่ในบางพืน% ทีซ9 ง9ึ ติดต่อกับทะเลเปิด จะมีพวกทีล9 อยตามผิวนํ%า (planktonic) ปะปนบ้างเล็กน้อย ตัวอย่าง
PT2 ท่าฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ต เป็ นบริเวณเดียวทีพ9 บ planktonic คือ Globigerina rubescens และ Orbulina universa
ทัง% สองชนิดมีเปลือกเป็น calcareous ขนาดเล็กและมีเพียงชนิดละ 1 ตัวเท่านัน%
ในการศึกษาครัง% นี%นอกจากฟอแรมแล้ว ยังพบสิง9 มีชวี ติ ขนาดเล็กในดินตะกอน ได้แก่ ไดอะตอม ออสตราคอด
ั
เพรียง เกล็ดปลา กระดูกปลา ฟนปลา
arcella และ charophyte
รายงานการวิจยั ในโครงการ BRT 2544
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ตารางที19 . ตําแหน่งทีเ9 ก็บตัวอย่างดินตะกอน
Station
Latitude N
RN1
09º 57' 4384
RN2
09º 50' 0311
RN3
09º 43' 4608
RN4
09º 34' 2337
RN5
09 º30 '5237
RN6
09º32' 2449
RN7
10º 10' 3355
RN8
10º17' 2191
RN9
10º 19' 0400
PA1
09º 11' 5032
PA2
09 º01' 3444
PA3
08º 53' 2087
PA4
08º 20 '3627
PA5
08 º17' 2112
PA6
08º 22' 4406
PA7
08º 23 '1515
PA8
08º 18' 5040
PA9
08º 25' 0095
PA10
08º 53' 2023
PT1
08º 09' 1896

Longitude E
98º 37 '0680
98 º35' 0460
98 º34' 2876
98º 35' 2566
98 º31' 4446
98 º34' 4257
98º 42 '5724
98º 45 '3911
98º 19' 0400
98º 23' 1424
98º 24' 5247
98º 21' 2314
98º 30' 0962
98º 30'1356
98º 31 '0338
98º 27' 4564
98º 25' 2590
98º 33' 2903
98 º21' 2395
98º 20 '3605

Station
PT2
KB1
KB2
KB3
KB4
KB5
KB6
KB7
TR1
TR2
TR3
TR4
TR5
TR6
ST1
ST2
ST3
ST4
ST5

Latitude N
08º 11'5116
08º 18' 2427
08º 08' 5357
08 º01 '1239
08º 03' 0399
07º 58' 1679
07º 53' 4432
07º40 '3756
07 º28' 0382
07º 21' 1042
07º 21' 0985
07º 15' 5171
07º 07' 4411
07º 07 '5854
07º 06 '1742
06º 55' 1482
06º 55 '1482
06 º45' 0828
06º 34' 4377

Longitude E
98 º17' 5953
98 º43' 1349
98º 47' 0411
98 º53' 1630
98 º55' 2125
98º 59' 3252
99º 06' 1801
99º 13' 0435
99º 20' 2036
99º 30' 4189
99º 38' 1097
99º 37' 0301
99º 41' 3546
99º 41' 1721
99 º45 '0592
99 º45' 0929
99º 44' 5008
99º 59 '3499
100 º03' 5183

การแพร่กระจายของฟอแรมมินิเฟอร่านํากร่อย
จากการศึกษาพบว่าดินตะกอนจากจังหวัดระนอง พังงา และตรัง มีปริมาณของฟอแรมไม่มากนัก เมื9อเทียบกับ
ดินตะกอนจากจังหวัดกระบี9 สตูล และภูเก็ต ดินตะกอนจากระนองจะมีปริมาณฟอแรมน้อยทีส9 ดุ เฉลีย9 15/10 ml และดิน
ตะกอนจากกระบีจ9 ะมีปริมาณฟอแรมมากทีส9 ุดโดยเฉลีย9 ประมาณ 391/10 ml (ดินตะกอนทีม9 ฟี อแรมมากกว่า 200 ขึน% ไป
พบอยู่ 12 แหล่ง)
ระนอง (RN1-9)
ฟอแรมมีเปลือกของสารซิลกิ าเกือบทัง% หมด พบเปลือกแคลเซียมคาร์บอเนตจํานวนเล็กน้อย RN8 พบเปลือก
ซิลกิ าสูงสุด 16 ชนิด 14 สกุล ทีพ9 บจํานวนมาก คือ Arenoparella mexicana ขณะทีเ9 ปลือกแคลเซียมคาร์บอเนตถูกพบ
เพียง 1 ชนิด คือ Ammonia beccarii ที9 RN1 และ RN4
พังงา (PA1-10)
ส่วนใหญ่พบเป็ นปลือกซิลกิ าเกือบทัง% หมด PA9 พบเปลือกซิลกิ า 22 ชนิด 14 สกุล ทีส9 าํ คัญ ได้แก่
Arenoparella mexicana และ Trochammina spp. แต่ไม่พบเปลือกแคลเซียมคาร์บอเนต PA5 ไม่พบเปลือกซิลกิ า แต่
พบเปลือกแคลเซียมคาร์บอเนต 4 ชนิด ทีส9 าํ คัญ ได้แก่ Elphidium crispum, Ammonia beccarii, Cellanthus และ
Quinqueloculina spp. อธิบายได้ว่าในบริเวณนี%แตกต่างจากบริเวณอืน9 เนื9องจากเป็ นหาดทรายในอ่าวพังงา ขณะที9
บริเวณอืน9 ๆ ดินตะกอนจะเป็นโคลน PA7 พบ Ammonia beccarii ด้วยเช่นกัน
ภูเก็ต (PT1-2)
PT2 เป็ นชายหาดทีต9 ดิ ต่อกับทะเลเปิด จํานวนฟอแรมมากกว่า 1000/10 ml เป็ นเปลือกแคลเซียมคาร์บอเนต
26 ชนิด ทีส9 าํ คัญ ได้แก่ Amphistegina radiata, Elphidium spp. และ Pararotalia nipponica แต่พบเปลือกซิลกิ าน้อย
มากเพียง 2 ชนิด คือ Textularia candeiana และ Textularia cf. T.conica
ตรัง (TR1-6)
TR4 พบเปลือกซิลกิ า 11 ชนิด ทีส9 าํ คัญ คือ Lituola sp. แต่ไม่พบเปลือกแคลเซียมคาร์บอเนต TR1 เป็นปา่
ชายเลนใกล้หาดปากเมง ดินตะกอนส่วนใหญ่เป็นทรายพบเปลือกซิลกิ า 8 ชนิด ทีส9 าํ คัญ ได้แก่ Textularia inflata และ
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6 ชนิด เป็นเปลือกแคลเซียมคาร์บอเนต TR3 พบเปลือกซิลกิ า 8 ชนิด ทีส9 าํ คัญ ได้แก่ Arenoparella mexicana,
Miliammina fusca และ Remaneica helgolandica พบเปลือกแคลเซียมคาร์บอเนต 2 ชนิด ทีส9 าํ คัญ คือ Helenina
anderseni TR6 เป็นตัวอย่างในบ่อกุง้ ไม่พบฟอแรมชนิดใดเลย
กระบี  (KB1-7)
KB1 พบเปลือกซิลกิ า 13 ชนิด ทีส9 าํ คัญ ได้แก่ Trilocularena sp. และ Trochammina spp. และเปลือก
แคลเซียมคาร์บอเนต 21 ชนิด ทีส9 าํ คัญ คือ Ammonia beccarii บริเวณนี%ถอื เป็นปา่ ชายเลนทีอ9 ดุ มสมบูรณ์ KB3 เป็ น
หาดทราย บริเวณสุสานหอย บ้านแหลมโพธิ z พบเปลือกซิลกิ า 1 ชนิด คือ Textularia earlandi แต่พบเปลือกแคลเซียม
คาร์บอเนต 17 ชนิด ทีส9 าํ คัญ ได้แก่ Pararotalia nipponica, Elphidium crispum และ Ammonia beccarii KB6 เป็นปา่
ชายเลนพบเปลือกซิลกิ าทัง% หมด 9 ชนิด ทีส9 าํ คัญ ได้แก่ Trochammina spp., Haplophragmoides wilberti และ
Arenoparella mexicana
สตูล (ST1-5)
ST1 พบเปลือกซิลกิ าส่วนใหญ่ม ี 9 ชนิด ทีส9 าํ คัญ ได้แก่ Arenoparella mexicana, Haplophragmoides wilberti
และ Trochammina spp. พบเปลือกแคลเซียมคาร์บอเนต 1 ชนิด คือ Triloculina sp. ST2 เป็ นเปลือกซิลกิ าทัง% หมด 18
ชนิด ทีส9 าํ คัญ ได้แก่ Arenoparella. mexicana, Haplophragmoides wilberti, Miliammina fusca, Trilocularena sp. และ
Trochammina spp. ST3 ส่วนใหญ่เป็ นเปลือกซิลกิ ามี 10 ชนิด ทีส9 าํ คัญ ได้แก่ Ammobaculites spp., Ammotium fragile
และ Miliammina fusca พบแคลเซียมคาร์บอเนต 1 ชนิด คือ Ammonia beccarri ST4 พบเปลือกซิลกิ าทัง% หมด 26 ชนิด ที9
สําคัญ ได้แก่ Trochammina inflata, Haplophragmoides wilberti และ Arenoparella mexicana ไม่พบเปลือกแคลเซียม
คาร์บอเนต ST5 พบเปลือกซิลกิ า 16 ชนิด ทีส9 าํ คัญ ได้
แก่ Arenoparella mexicana และTrochammina spp.
พบเปลือกแคลเซียมคาร์บอเนตเพียง 1 ชนิด คือ
Nonion scaphum
ฟอแรมทีพ9 บจากจังหวัดระนอง (RN1-9),
พังงา (PA1-10), ภูเก็ต (PT1-2), กระบี9 (KB1-7),
ตรัง (TR1-5) และสตูล (ST1-5) คิดเป็ นอัตราส่วน
ร้อยละ 3, 8, 31, 23, 3 และ 32 ตามลําดับ ชนิดและ
การแพร่กระจายของฟอแรมแสดงในตารางที9 2 และ
ภาพที9 2
ดิ นตะกอนใต้นํา
สภาพทางเคมี แร่ธาตุ ความหยาบหรือความละเอียดของดินตะกอนมีผลต่อการแพร่กระจาย และรูปร่างของ
ฟอแรมมินเิ ฟอร่าทีอ9 าศัยอยูบ่ นดินตะกอนใต้น%ํา โดยเฉพาะเปลือกซิลกิ าจะมีความสัมพันธ์อย่างมากกับสภาพของดิน
ตะกอน สําหรับเปลือกแคลเซียมคาร์บอเนตจะถูกสร้างโดยวิธที างเคมี ไม่สมั พันธ์กบั สภาพของดินตะกอนมากนัก
(Boltovskoy and Wright, 1976) ตัวอย่าง PA5, PT2 และ KB3 จากหาดทรายในอ่าวพังงา ท่าฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ต
และจากจังหวัดกระบีน9 นั % พบว่าส่วนใหญ่ฟอแรมมีเปลือกเป็ นแคลเซียมคาร์บอเนต แต่ตวั อย่างจากปา่ ชายเลนซึง9 มีดนิ
เลน และเศษพืช จะพบฟอแรมชนิดทีม9 เี ปลือกเป็ นซิลกิ าเป็ นส่วนใหญ่
การหาความสัมพันธ์ระหว่างดินตะกอนใต้น%ํากับเปลือกของฟอแรมมินเิ ฟอร่าโดยใช้สถิตแิ บบ nonparametric
โดยมีสตู รข้างล่างดังนี%
= the Spearman rank-correlation coefficient
rs
= 1-6 Σ ( x1 – y1 ) 2
n ( n 2 –1 )
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ST1 คูก่ บั PA5 n=15, r s=0.973, ST5 คูก่ บั PT2 n=46, r s=0.997 และ ST4 คูก่ บั KB3 n=44, r s=0.997
โดย ST1, ST4 และ ST5 เป็นตัวอย่างจากปา่ ชายเลน ค่า r s มีคา่ สูงแสดงว่าดินตะกอนใต้น%ํามีความสัมพันธ์กบั เปลือก
ของฟอแรมเป็ นอย่างมาก บางตัวอย่างทีม9 ตี ะกอนเป็ นทรายอาจจะไม่พบฟอแรม และพบว่ามักจะอาศัยอยูใ่ นดินตะกอน
ทีล9 ะเอียด
ตารางที 2. การจัดจําแนกฟอแรมมินิเฟอร่า
วงค์
สกุล
เปลือกชิลกิ า
Lituolidae

Ammoastuta
Haplophragmoides

Lituola
Ammotium

Ammobaculites

Trochamminidae

Remaneicidae
Textulariidae

Rzehakinidae
Ammodiscidae

Trochamminita
Ammomarginulina
Trochammina

Arenoparella
Jadammina
Tiphotrocha
Trochamminula
Remaneica
Textularia

Miliammina
Trilocularena
Ammodiscus
Glomospira

Hormosinidae

Reophax

Ataxophragmiidae
Saccamminidae

Globotextularia
Sorosphaera

ชนิด

วงค์

A. inepta
H. cf H. bomplandi
Haplophragmoides sp.
H. wilberti
Lituola sp.
Ammotium sp.
A. cassis
A. fragile
A. salsum
Ammobaculites spp.
A. agglutinans
A. americanus
A. calcareus
A. exiguus
Trochamninita?
Ammomarginulina sp.
Trochammina spp.
T. advena
T. cf. T. hadai
T. inflata
T. cf. T. japonica
T. macrescens
T. nitida
T.squamata
Trochammina sp.A
A. mexicana
J.macrescens
T. comprimata
Trochamminula?
R. helgolandica
T. candeiana
T. cf. T. conica
Textularia sp.
T. earlandi
M. fusca
Trilocularena sp.
Ammodiscus sp.
Glomospira?
G.gordialis
Reophax sp.
R.dentaliniformis
R.nodulosus
Globotextularia sp.
Sorosphaera?

สกุล
เปลือกแคลเซียมคาร์บอเนต

Eponididae

Eponides

Discorbidae

Glabratellidae
Cibicididae

Discorbis
Helenina
Rosalina
Glabratella
Cibicides

Amphisteginidae
Rotaliidae

Amphistegina
Pararotalia

Elphidiidae

Ammonia
Elphidium

Cellanthus
Miliolidae

Quinqueloculina

Triloculina

Bolivinitidae
Nubeculariidae
Buliminidae
Uvigerinidae
Globigerinidae
Asterigerinidae
Alveolinidae
Anomalinidae
Glandulinidae
Cymbaloporidae
Nodosariidae
Nummulitidae
Nonionidae
Soritidae

Miliolinella
Pseudomassilina
Massilina
Bolivina
Spiroloculina
Bulimina
Reusella
Siphogenerina
Globigerina
Orbulina
Asterigerina
Alveolinella
Anomalina
Fissurina
Cymbaloporella
Lagena
Heterostegina
Nummulites
Nonion
Peneroplis

ชนิด

E.repandus
Eponides sp.A
Eponides sp.B
Discorbis sp.
H. anderseni
Rosalina sp.
G.patelliformis
C.labatulus
Cibicides sp.
C.wuellerstorfi
A.radiata
Pararotalia sp.
Pararotalia sp.A
P.nipponica
P.?globosa
A. beccarii
E. crispum
Elphidium spp.
E.somaense
Cellanthus
craticulatus
Q.agglutinans
Quinqueloculina spp.
Q.parkeri
Q.reticulata
Q.seminulum
Triloculina spp.
T.trigonula
Miliolinella sp.
P.australis
Massilina sp.
Bolivina sp.
Spiroloculina sp.A
Spiroloculina sp.B
Bulimina sp.
Reusella sp.
Siphogenerina sp.
G. rubescens
O. universa
A.carinata
A.quoyi
A.globulosa
Fissurina sp.
Cymbaloporella?
L.laevis
H. cf. H.curva
Nummulites sp.
N. scaphum
P. carinatus

ความเค็มของนํา
ฟอแรมมินเิ ฟอร่าส่วนใหญ่จะอาศัยในนํ%าทะเลทีม9 คี วามเค็มปกติ การเปลีย9 นแปลงความเค็มของนํ%าบริเวณนํ%า
ตืน% จะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อฟอแรมทีอ9 าศัยตามผิวดินตะกอน แต่ในบริเวณนํ%าลึกถ้ามีการเปลีย9 นแปลงความเค็ม
และอุณหภูมเิ พียงเล็กน้อย จะมีผลกระทบอย่างมากต่อฟอแรมทีอ9 าศัยตามผิวดินตะกอน (Murray, 1995)
ในช่วงทีท9 าํ การเก็บตัวอย่างพบว่ามีฝนตกบ่อย ความเค็มของนํ%าจึงเจือจางลงจนบางครัง% ใกล้จะเป็ นนํ%าจืด พบ
ความเค็มของนํ%าตัง% แต่ 0.2 ในพันส่วน ที9 TR3 และสูงสุด คือ 4 ในพันส่วน ได้แก่ ที9 PA5, PT1, PT2, KB3, KB7, ST1
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และ ST2 แบ่งความเค็มของนํ%าออกเป็ น 8 ระดับ และแสดงความสัมพันธ์กบั จํานวนฟอแรม คือ ความเค็ม 0-0.5, 0.6-1.0,
1.1-1.5, 1.6-2.0, 2.1-2.5, 2.6-3.0, 3.1-3.5 และ 3.6-4.0 ในพันส่วน (นํ%าจืด) พบว่ามีจํานวนฟอแรม 39-165, 37-503, 20,
15-873, 49-254, 7-527, 15-1,534 และ 25-1,052 ตามลําดับ จะเห็นว่าจํานวนของฟอแรมมีแนวโน้มสูงขึน% เมื9อ
ความเค็มของนํ%าสูงขึน%
ค่าความเป็ นกรด–ด่าง (pH)
ค่าความเป็ นกรด-ด่างของนํ%าจากจังหวัดระนองและพังงาจะมีคา่ ตํ9า พบตํ9าทีส9 ุดที9 RN8 และ RN9 คือ 6.5 และ
สูงทีส9 ดุ ที9 ST1 คือ 8.5 โดยแบ่งระดับของ pH เป็ น 4 ระดับ และแสดงความสัมพันธ์กบั จํานวนฟอแรมมินเิ ฟอร่า ดังนี%คอื
ค่า pH 6.5-7.0, 7.1-7.5, 7.6-8.0 และ 8.1-8.5 พบว่ามีจํานวนฟอแรมเฉลีย9 76, 140, 280 และ 585 ตามลําดับ จะเห็น
ว่าจํานวนฟอแรมมีคา่ สูงขึน% เมื9อค่า pH สูงขึน%
ปริ มาณ Total Sulfide และฟอสเฟต
Total sulfide ในดินตะกอน ถ้าพบในปริมาณมาก จะทําให้เกิดสภาพทีไ9 ม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของ
สิง9 มีชวี ติ เล็กๆ พบค่า Total sulfide ตํ9าสุดในดินตะกอนจากภูเก็ต คือ 0.02% และสูงสุดทีจ9 งั หวัดพังงา คือ 3.47%
เนื9องจากอ่าวพังงาเป็ นนํ%าขัง มีสเี ขียวเข้ม และเศษพืชสะสมอยูม่ าก จึงทําให้คา่ Total Sulfide สูง นอกจากนี% พบว่าดิน
ตะกอนจากจังหวัดระนองและกระบีม9 คี า่ ตํ9าเช่นกัน
ฟอสเฟตในดินตะกอนมีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.01-0.09% ซึง9 ดินตะกอนจากจังหวัดระนองและสตูลมีค่าสูงสุด ขณะ
ทีด9 นิ ตะกอนจากภูเก็ตจะมีคา่ ตํ9าสุด และพบดินตะกอนจากจังหวัดพังงา กระบี9 และตรัง มีคา่ ค่อนข้างสูง ซึง9 ไม่สมั พันธ์
กับจํานวนฟอแรมทีพ9 บ แต่อาจมีผลต่อการดํารงชีวติ ของสัตว์ทใ9ี หญ่กว่าฟอแรม เช่น ปู เป็นต้น
ความหลากหลายของฟอแรมมินิเฟอร่า
ความหลากหลายของฟอแรมในบริเวณนํ%ากร่อยมีคา่ ตํ9า จะมีคา่ สูงขึน% ในนํ%าทะเลทีม9 คี วามเค็มปกติ และเพิม9 ขึน%
เมื9อความลึกของนํ%าเพิม9 ขึน% จนถึงจุดสูงสุดทีค9 วามลึกประมาณ 200-1000 เมตรหรือ Upper bathyal (Buzas and
Gibson, 1969) ในแต่ละแหล่งทีศ9 กึ ษาจะพบปริมาณและชนิดของฟอแรมแตกต่างกัน ซึง9 ขึน% อยูก่ บั ปจั จัยต่างๆ ข้างต้น
สูตรทีใ9 ช้ในการหาค่าความหลากหลายของฟอแรม คือ Shannon–weaver diversity index ดังนี%: H = -Σ piLnpI โดย
H = diversity index และ pi = สัดส่วนปริมาณของชนิดที9 i ในตัวอย่าง
ระนอง–พังงา–ภูเก็ต
ดินตะกอนจากจังหวัดระนอง (RN1-9) จะมีฟอแรมจํานวนน้อย บางตัวอย่างน้อยกว่า 20 ส่วนใหญ่มเี ปลือก
ซิลกิ า มีจํานวนชนิดตัง% แต่ 4-16 และความหลากหลาย 1.14-1.87
ดินตะกอนจากจังหวัดพังงา (PA1-10) มีความแตกต่างในจํานวนของฟอแรม บางตัวอย่างน้อยกว่า 10 ในขณะ
ทีบ9 างตัวอย่างมากกว่า 500 พบว่ามีจํานวนชนิดตัง% แต่ 4-22 ความหลากหลายอยูใ่ นช่วง 0.47-2.25 ส่วนใหญ่จะเป็ น
เปลือกซิลกิ ายกเว้น PA5 ทีม9 เี ปลือกแคลเซียมคาร์บอเนต
ดินตะกอนจากจังหวัดภูเก็ต (PT1-2) จํานวน 2 ตัวอย่าง แต่อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีต9 ่างกัน PT1 ได้จากปา่ ชายเลน
มีจาํ นวนฟอแรมน้อยกว่า 10 ขณะที9 PT2 ได้จากหาดทราย พบฟอแรมเป็ นจํานวนมากเกิน 1,000 และส่วนใหญ่จะเป็น
เปลือกแคลเซียมคาร์บอเนต PT1 พบ 7 ชนิด ค่าความหลากหลาย 1.50 PT2 พบ 28 ชนิด ค่าความหลากหลาย 2.26
กระบี– ตรัง–สตูล
ดินตะกอนจากจังหวัดกระบี9 (KB1-7) ทีน9 ่าสนใจ ได้แก่ KB1 และ KB3 ซึง9 พบฟอแรมเป็ นจํานวนมาก ค่าความ
หลากหลายตัง% แต่ 0.85-2.02 มีจาํ นวนชนิด 4-34 KB1 ได้จากปา่ ชายเลนแต่พบว่ามีฟอแรมเปลือกแคลเซียมคาร์บอเนต
จํานวนมากถึง 21 ชนิด ส่วน KB3 ได้จากหาดทราย พบว่ามีเปลือกแคลเซียมคาร์บอเนตจํานวนมาก แต่เปลือกซิลกิ าน้อย
มาก
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ดินตะกอนจากจังหวัดตรัง (TR1-6) พบจํานวนฟอแรมน้อย มีความหลากหลายตัง% แต่ 0.24-2.32 และจํานวน
ชนิด 3-13
ดินตะกอนจากจังหวัดสตูล (ST1-5) เป็นบริเวณทีน9 ่าสนใจ เนื9องจากพบฟอแรมจํานวนมาก และค่าความ
หลากหลายสูงตัง% แต่ 1.3-2.69 โดย ST4 มีคา่ สูงสุด ส่วนใหญ่มเี ปลือกซิลกิ าและมีจํานวนชนิดตัง% แต่ 10-26
โดยทั 9วไปแล้วแสดงให้เห็นว่า ถ้ามีจํานวนชนิดสูง จะมีคา่ ความหลากหลายสูงด้วย แต่บางครังการกระจายตั
%
ว
ของแต่ละชนิดอย่างสมํ9าเสมอ ไม่กระจุกตัวทีช9 นิดใดชนิดหนึ9ง จะมีคา่ ความหลากหลายสูงกว่า ค่าความหลากหลายของ
ฟอแรมแสดงในภาพที9 3
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การวิ เคราะห์การจัดกลุ่ม
ผลจากการวิจยั พบว่ามี 12 แหล่ง ทีม9 จี ํานวนฟอแรมมินิเฟอร่ามากกว่า 200 ตัว ซึง9 เหมาะสมกับการหาค่าทาง
สถิติ ได้แก่ RN8, PA6, PA7, PA9, PT2, KB1, KB3, KB6, ST1, ST2, ST4 และ ST5 จากการใช้ Program SPSS ช่วยใน
การจัดกลุ่ม (Cluster analysis) ของแหล่งต่างๆ โดยใช้สกุลของฟอแรมเป็ นหลักสําคัญ สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ที9 1 ประกอบด้วย KB3 และ PT2 ซึง9 ดินตะกอนเป็นทรายจากชายทะเล เป็นเปลือกชนิดแคลเซียมคาร์บอเนตเป็ นส่วนใหญ่
และมี 10 สกุลทีอ9 ยู่รว่ มกัน คือ Ammonia, Bolivina, Cellanthus, Elphidium, Glabratella, Pararotalia, Peneroplis,
Quinqueloculina และ Triloculina มีเปลือกซิลกิ าเพียง 1 สกุล ได้แก่ Textularia และกลุ่มที9 2 เป็ นฟอแรมทีพ9 บในปา่ ชาย
เลน จํานวน 10 แหล่ง แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ 1) ประกอบด้วย PA7, ST5, ST2 และ KB1 มี 9 สกุล ได้แก่
Ammobaculites, Ammoastuta, Ammotium, Arenoparella, Haplophragmoides, Lituola, Miliammina, Trilocularena และ
Trochammina
เปลือ กเป็ น ซิลิกาทัง% หมด
2) ประกอบด้วย PA9, ST4, PA6, RN8 และ KB6
มี 5 สกุล ได้แก่ Ammobaculites, Arenoparella,
Miliammina, Remaneica และ Trochammina
เปลือกเป็นซิลกิ าทัง% หมด และ 3) ST1 เป็ นเพียง
แหล่งเดียวในกลุ่มนี% ประกอบด้วย Arenoparella,
Haplophragmoides, Lituola, Miliammina,
Remaneica,
Reophax,
Trilocularena,
Trochammina และ Trochamminita? มีเปลือก
เป็ นซิลกิ าทัง% หมด แสดงในภาพที9 4
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บทสรุป
ผลงานวิจยั ฟอแรมมินเิ ฟอร่านํ%ากร่อยนี% สามารถจําแนกเป็ น 31 วงศ์ 54 สกุล 92 ชนิด โดยมีเปลือกเป็ นซิลกิ า
44 ชนิด และเปลือกแคลเซียมคาร์บอเนต 48 ชนิด เกือบทัง% หมดเป็นสัตว์ทอ9ี าศัยอยูบ่ นผิวดินใต้น%ํา ยกเว้นเพียง 2 ชนิด
ทีเ9 ป็ นสัตว์ทล9ี อยตามผิวนํ%า สามารถแบ่งฟอแรมเป็ นสองกลุ่มใหญ่ คือ พวกอาศัยในดินตะกอนปา่ ชายเลน และพวกที9
อาศัยบนดินตะกอนทีเ9 ป็ นทราย โดยพวกอาศัยในปา่ ชายเลนส่วนใหญ่จะมีเปลือกเป็ นซิลกิ า มี 12 ชนิด ได้แก่
Arenoparella mexicana, Haplophragmoides wilberti, Miliammina fusca, Ammotium spp., Reophax spp.,
Remaneica helgolandica, Trochammina inflata, Trochammina spp., Ammobaculites spp., Lituola sp., Textularia
earlandi, Tiphotrocha comprimata และชนิดทีม9 จี ํานวนมากและพบบ่อย ได้แก่ A. mexicana, H. wilberti และ
Trochammina spp. พบฟอแรมเปลือกแคลเซียมคาร์บอเนตจํานวนน้อยชนิดและปริมาณในปา่ ชายเลน ซึง9 เป็นนํ%ากร่อย
มีความเค็มของนํ%าตํ9า เช่น Ammonia beccarii, Helenina anderseni และ Nonion scaphum ส่วนพวกทีอ9 าศัยอยูบ่ น
หาดทรายจะมีเปลือกเป็ นคาร์บอเนต ได้แก่ Ammonia beccarii, Elphidium spp. และ Pararotalia nipponica
ปจั จัยทีม9 ผี ลต่อการแพร่กระจายของฟอแรมนํ%ากร่อย ได้แก่ ชนิดของตะกอนใต้น%ํา สภาพมลภาวะ ความเค็ม
ั ยเหล่านี% ความหลากหลายของฟอแรมใน
และค่าความเป็ นกรด–ด่างของนํ%า จํานวนและชนิดของฟอแรมขึน% อยูก่ บั ปจจั
บริเวณจังหวัดระนอง และพังงา มีคา่ น้อย เมือ9 เทียบกับในบริเวณสตูล ซึง9 มีความหลากหลายสูงกว่า นอกจากนี% ยังพบ
สิง9 มีชวี ติ ขนาดเล็กในดินตะกอน ได้แก่ Ostracod, diatom charophyte, arcellaceans, เกล็ดปลา, กระดูกปลา และ
เพรียง สิง9 มีชวี ติ ขนาดใหญ่ทพ9ี บในบริเวณศึกษา ได้แก่ ปูแสม ปูกา้ มดาบ หอยเสฉวน และปลาตีน พืชทีพ9 บ ได้แก่ ต้น
โกงกาง ต้นลําพู ต้นจาก ต้นเหงือกปลาหมอ และผักบุง้ ทะเล
กิ ตติ กรรมประกาศ
ผลงานวิจยั นี%ได้รบั ทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
ในประเทศไทย ซึง9 ร่วมจัดตัง% โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั และศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพ
แห่งชาติ รหัสโครงการ BRT 142007 และขอขอบคุณ ดร.อัศนี มีสขุ ทีแ9 นะนําให้เข้าร่วมโครงการ BRT คุณสันติ ศรีฉ9ํา
คุณสมเกียรติ โพธิรกั ษา ทีช9 ่วยเหลือในภาคสนาม คุณสุภาภรณ์ รุง่ สวรรณ์กลุ ช่วยเหลือในเรือ9 งภาพประกอบ คุณขันธ์
พงษ์ และคุณนพพร จริงจิต ช่วยในการวิเคราะห์ทางเคมี ดร.พรทิพย์ จันทรมงคล คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณสุธาทิพย์ มาระเนตร์ ทีช9 ว่ ยเหลือเกีย9 วกับ Cluster analysis
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การศึกษาชนิ ด ชี ววิ ทยาและการแพร่กระจายของไรสีขาในภาคกลาง
และภาคตะวันออกของประเทศไทย
อังศุมาลย์ จันทราปัตย์
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
Abstract: Study on Species Diversity, Biology and Distribution of Eriophyoid
Mites in the Central and Eastern Parts of Thailand
Surveys of four-legged or eriophyoid mites were performed in 19 provinces of the central and
eastern parts of Thailand, namely Bangkok, Kanchanaburi, Chanthaburi, Chachoengsao, Chonburi,
Trat, Nakhon Nayok, Nakhon Pathom, Nonthaburi, Pathum Thani, Prachinburi, Pethchaburi, Rayong,
Ratchaburi, Lopburi, Samut Songkhram, Sing Buri, Ayutthaya and Angthong. Surveying of
eriophyoid mites was also carried out in 8 provinces outside the study area. These provinces were
Uttaradit, Phitsanulok, Lampang, Chiang Mai, Phrachuap Khirikhan, Chainat, Saraburi and Nakhon
Ratchasima. The total number of specimens collected from all sites was 2032 samples with 412
species of plants beging recorded as hosts. The host plants were categorized into horticultural,
ornamental, vegetable, weed, medicinal, agricultural plants and forest tree. Ninety-four new species
and 24 new genera of eriophyoid mites were found during this study. To date, 66 new species have
been reported in international journals. Several mites were designated as plant pests such as
eriophyiod mites infesting citrus plants, Linchee, Kra thon, Cha om, Mamuang, Makok-nam, Sadao,
Chaaphluu, Kum bok and Noinaa. These mites induce rusting, galls, erinea, bud elongation, leaf
mining or leaf distortion to host plants. Eriophyoid cadavers harboring fungi were brought into the
laboratory, after which they were placed on artificial media in order to separate the pathogen from the
mites. Only 113 strains of Hirsutella thomsonii var synnematosa, an important parasite of eriophyoid
mites, were isolated from 152 different cadaver samples. Biology and distribution studies were
performed on 6 rust mites and 1 vagrant mite. The rust mites and host plants included Sadao mite
(Phyllocoptes azadirachtae) on Sadao Thai, Sadao India and Sadao chaang leaves, Ma kruut mite
(Circaces citri) on Ma kruut and Manaao leaves, Chaaphluu mite (Calepitrimerus piperus), Kum bok
mite (Aculops cratevi), Kheelek mite (Tegoprionus cassii) and Noinaa mite (Calacarus sp.). The
Raang chuet mite (Vilaia thunbergiae) represented a vagrant mite in this study. All mites completed
their development successfully within 5-10 days. Approximately 50% of the developmental time was
consumed by the egg stage. Normally, higher than 90% of eggs hatched but the percentage of mites
reaching adulthood varied from 50-90%. Most unfertilized females in this experiment produced 10
eggs or less per female. However, A. cratevi and P. azadirachtae reared on Sadao Thai and Sadao
chaang were able to lay 10.88, 12.44 and 21.88 eggs/female. Each mite species laid 1-4 eggs/day
except for P. azadirachtae for which 7 eggs/day were recorded. However, the rate of egg production
was 1-2 eggs/female/day for all species tested. Phyllocoptes azadirachtae female lived 12-15 days
whereas other female mites survived only 6-10 days. Most of the eriophyoid mites of this
investigation were wide spread throughout the area of study and in every place where that the host
plants were grown.
Key words: Eriophyoid mites, taxonomy, biology

บทนํา
“ไรศัตรูพชื ” หรือ phytophagous mite มีขนาดเล็กและสังเกตด้วยตาเปล่าได้ยาก เกษตรกรจึงมักเห็นการ
ทําลายทีเ@ กิดจากศัตรูเหล่านีAก่อนทีจ@ ะเห็นตัวศัตรูพชื ทีแ@ ท้จริง ไรศัตรูพชื ซึง@ ทําความเสียหายให้กบั พืชต่างๆ ทัวโลกมี
@
4
วงศ์ คือ ไรแมงมุมหรือไรแมงมุมแดง (spider mite, red spider mite), ไรแดงเทียม (tenuipalpid mite), ไรขาว
(tarsonemid mite) และไรสีข@ า (the four-legged mite, eriophyoid mite) ไรสีข@ ามีขนาดเล็กทีส@ ดุ ลําตัวยาว 120-260
ไมครอน และกว้าง 50-70 ไมครอน Reaumur (1737) เป็นคนแรกทีพ@ บว่า ไรสีข@ าทําให้พชื สร้างปมทีม@ แี ผงขนคล้าย
กํามะหยีอ@ ดั แน่นอยูภ่ ายใน ซึง@ ช่วงนันA เข้าใจว่าเป็นเพราะเชือA รา จึงตังA ชื@อว่า “mold gall” ต่อมา Persoon (1797) ตังA ชื@อ
วิทยาศาสตร์ให้กบั สิง@ มีชวี ติ เล็กๆ เหล่านีAวา่ Erineum และ Phyllerium ในปี ค.ศ.1834 Fee รายงานว่า ภายใน mold
gall หรือแผงขนกํามะหยีน@ Aี ไม่มสี ปอร์ของเชือA รา แต่จะมีตวั หนอนเล็กๆ อาศัยอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ทําให้นกั อนุ กรมวิธาน
137

สัตว์ในสมัยนันA เริม@ วิเคราะห์ชนิดของตัวหนอนหรือไรสีข@ าเหล่านีA ซึง@ ต่อมาได้รบั การตังA ชื@อว่า Phytoptus tiliae
Pagenstecher (Lindquist and Amrine,1996)
ไรสีข@ าจัดอยูใ่ น superfamily Eriophyoidea ประกอบด้วย ไรวงศ์ต่างๆ จํานวน 6 วงศ์ คือ Ashieldophyidae,
Pentasetacidae, Nalepellidae, Phytoptidae, Eriophyidae และ Diptilomiopidae (Davis et al., 1982) ต่อมา Amrine
(1996) ได้ทาํ แนวทางวินจิ ฉัยสกุลของไรสีข@ าของโลก และสรุปว่าไรสีข@ าในโลกมีเพียง 3 วงศ์ คือ Phytoptidae,
Eriophyidae และ Diptilomiopidae Jeppson et al. (1975) กล่าวว่า ไรสีข@ ามีความเฉพาะเจาะจงต่อชนิดของพืชมาก
(host specificity) อย่างน้อยทีส@ ดุ ในระดับสกุล (genus) ของพืช จึงทําให้ความเสียหายทีเ@ กิดขึนA อยูใ่ นวงจํากัด อย่างไรก็
ตาม ได้รายงานไว้วา่ ไรสีข@ าบางชนิดสามารถทําลายพืชได้มากกว่า 1 สกุล เช่น Acelia tulipae (K) ซึง@ เป็ นศัตรูของ
กระเทียมและทิวลิป เป็ นต้น ไรสีข@ าหลายชนิดเป็นศัตรูพชื เศรษฐกิจทีส@ าํ คัญ เช่น ข้าว ส้ม องุน่ มะพร้าว กระเทียม
ข้าวโพด ฯลฯ โดยทัวไปเราจะรู
@
จ้ กั ไรสีข@ าจากลักษณะอาการของพืชทีแ@ สดงออกก่อนทีจ@ ะรูจ้ กั ตัวไร ไรสีข@ าทีก@ ่อให้เกิด
ความเสียหายกับพืช ส่วนใหญ่จะไม่ทาํ ให้พชื อาศัยตายในทันที แต่จะกระตุน้ ให้พชื ทีถ@ กู ดูดกินสร้างเซลผิดปกติ เพือ@ เป็ น
อาหารและทีอ@ ยูอ่ าศัยของลูกอ่อนต่อไป ดังนันA ไรสีข@ าซึง@ ทําลายพืชจึงมีช@อื เรียกตามลักษณะอาการทีท@ าํ ให้พชื ผิดปกติ
หรือตามชนิดของพืช เช่น “ไรสนิม” (rust mite) ทําให้ผวิ ใบหรือบริเวณทีถ@ กู ไรดูดทําลายกลายเป็ นสีสนิม (rust) พบมาก
ตามผิวของผลส้มเขียวหวาน ส้มโอ ส้มจีดk และมะนาว เกษตรกรจึงเรียกไรชนิดนีAวา่ “ไรสนิมส้ม” ตามชื@อของพืชทีถ@ กู
ทําลาย เมื@ออาการสีสนิมเกิดขึนA บนใบพืช มักจะทําให้ใบแห้งหรือร่วงหล่นได้ เช่น ไรสนิมซึง@ ทําลายใบสะเดาและกุ่มบก
เป็ นต้น “ไรปม” (gall mite) หมายถึง ไรสีข@ าทีก@ ระตุน้ ให้พชื สร้างปุม่ หรือปมตามใบหรือกิง@ ก้านของพืช เช่น ใบชะอม
หรือใบมะม่วงทีก@ อดกันเป็นก้อนกลม ปมทีเ@ กิดขึนA นีAอาจเป็ นปมทีป@ ิดสนิท ไรจะขยายพันธุอ์ ยูภ่ ายในปม เช่น ปมทีพ@ บบน
ใบหนามพุงดอ อย่างไรก็ด ี พืชหลายชนิดจะสร้างปมทีไ@ ม่ปิดสนิท ภายในปมเหล่านีAจะมีแผงขนอ่อนนุ่มคล้ายกํามะหยี@
ใช้เป็นทีอ@ ยูอ่ าศัยของไรสีข@ าวัยต่างๆ เกษตรกรจึงรูจ้ กั ไรชนิดนีAในนามของ “ไรกํามะหยี”@ (erinium mite) เช่น ไรกํามะหยี@
บนใบกระท้อนและลินA จี@ เป็นต้น “ไรตา” (bud mite) เป็ นไรสีข@ าอีกพวกหนึ@งซึง@ ทําให้ตาดอก หรือใบของพืชเจริญผิดปกติ
เช่น ตาดอกมะม่วงทีย@ ดื ยาวออกไปคล้ายหน่อไม้ฝรัง@ เป็ นต้น
มีไรสีข@ าอีกเป็ นจํานวนมากทีอ@ าศัยอยูบ่ นพืช โดยไม่ทาํ ให้พชื แสดงอาการผิดปกติ นักวิชาการด้านไรสีข@ าเรียก
ไรเหล่านีAวา่ “vagrant mite” หรือ “ไรจรจัด” ไรสีข@ าประเภทนีAยงั คงดูดกินนํAาเลียA งของพืชเป็ นอาหาร สําหรับสาเหตุทไ@ี ม่
ทําให้พชื เกิดความเสียหายนันA ยังไม่เป็ นทีท@ ราบแน่ชดั จากการสุม่ สํารวจชนิดของไรสีข@ าบนพืชหลายชนิดในประเทศ
ไทยพบว่า มีไรสีข@ าในกลุม่ นีAอยูม่ ากพอควร และจากการตรวจสอบเอกสารยังไม่พบข้อมูลทีย@ นื ยันได้แน่ชดั ว่า พืช
สามารถพัฒนาระบบป้องกันตัวเองจากการดูดทําลายของไรสีข@ าประเภท “จรจัด”
ไรสีข@ านอกจากจะทําอันตรายแก่พชื ด้วยการดูดกินนํAาเลียA งในเซลแล้ว บางชนิดยังเป็ นพาหะในการถ่ายทอด
โรคซึง@ เกิดจากเชือA ไวรัสในพืชได้ (Slykhuis 1969, 1972; Oldfield, 1970) นอกจากนันA Boczek et al. (1989) กล่าวว่า
บางชนิดเป็นต้นเหตุของการแพร่กระจายของเชืAอราและไมโครพลาสมาในพืชอีกด้วย แต่เป็ นทีน@ ่าเสียดายว่าในประเทศ
ไทยยังไม่มผี ศู้ กึ ษาข้อมูลเหล่านีA
จากการทีไ@ รสีข@ าเป็ นศัตรูสาํ คัญของพืชเศรษฐกิจ และทําความเสียหายต่อผลผลิต ทังA ในรูปของการสูญเสียผลผลิต
และทําให้ผลผลิตด้อยคุณภาพ จึงได้มนี กั วิจยั หลายท่านในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มงานวิจยั ไรและแมงมุม ให้ความสนใจ
ศึกษาถึงชีววิทยา การขยายพันธุข์ องไร ปริมาณการแพร่กระจายของไร การประเมินความเสียหายของพืช รวมทังA การป้องกัน
กําจัดไรสีข@ าโดยเน้นการใช้สารเคมีเป็ นหลัก พืชเศรษฐกิจทีไ@ ด้รบั ความเสียหายจากไรสีข@ า และมีการศึกษาค้นคว้าด้าน
ชีววิทยา การประเมินความเสียหาย และการป้องกันกําจัด ได้แก่ กระท้อน กระเทียม ลินA จี@ ส้มโอ และส้มเขียวหวาน (เทวินทร์
และฉัตรชัย, 2537; เทวินทร์ และคณะ, 2533, 2538, 2539; มานิตา และคณะ, 2528, 2529a, 2529b, 2530a, 2530b, 2531;
Chandrapatya, 1987) การศึกษาถึงการใช้สารสกัดจากสะเดาเพือ@ กําจัดไรสนิมส้ม รวมทังA ศึกษาผลกระทบทีม@ ตี ่อศัตรู
ธรรมชาติ (เทวินทร์ และคณะ, 2538; เทวินทร์และมานิตา, 2539) นอกจากนันA ยังมีการศึกษาถึงลักษณะความเสียหายของ
เซลล์พชื ชนิดต่างๆ ทีเ@ กิดจากการเข้าทําลายของไรสีข@ าอีกด้วย (Baker and Chandrapatya, 1989)
การผลิตพืชผลทางการเกษตรในปจั จุบนั มุ่งเน้นการผลิตทีไ@ ม่ทาํ ลายสภาพแวดล้อม ดังนันA รัฐบาลจึงพยายาม
สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ทีเ@ กีย@ วข้องกับการเกษตร ได้ทําการศึกษาค้นคว้าหาวิธกี ารป้องกันและกําจัดศัตรูพชื โดย
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ลดปริมาณการใช้สารเคมีลงให้มากทีส@ ดุ ขณะเดียวกันก็สง่ เสริมการใช้ประโยชน์จากศัตรูธรรมชาติ เช่น ตัวหํAา ตัวเบียน
และจุลนิ ทรียต์ ่างๆ ทีส@ ามารถนํามาขยายพันธุ์ให้มปี ริมาณมาก และนํากลับไปใช้ในธรรมชาติได้
ไรสีข@ ามีศตั รูธรรมชาติทช@ี ่วยควบคุมปริมาณของไรให้อยูใ่ นระดับทีไ@ ม่กอ่ ให้เกิดอันตรายได้เช่นกัน โดยเฉพาะ
เชือA รา Hirsutella thompsnii ซึง@ แพร่ระบาดอยูท่ ั @วไปในสภาพธรรมชาติ จึงได้มกี ารทดลองผลิตเชือA ราชนิดนีAให้ม ี
ปริมาณมาก และนําไปทดสอบประสิทธิภาพในการกําจัดไรสนิมส้ม ทังA ในสภาพห้องทดลองและสภาพไร่ (อังศุมาลย์,
2532; Chandrapatya, 1994, 1995; Chandrapatya and Dilokkunanant, 1988; Chandrapatya and McCoy, 1992;
Maimala et al., 1999) แต่การศึกษาในด้านนีAยงั มีไม่มากพอทีจ@ ะเป็นข้อมูลสําหรับนําไปใช้ควบคุมปริมาณของไรใน
สภาพไร่ได้อย่างแท้จริง
นอกจากเชือA ราซึง@ เป็ นตัวเบียนของไรสีข@ าแล้ว ในสภาพธรรมชาติยงั มีตวั หําA ทีส@ าํ คัญ เช่น เพลียA ไฟและไรตัวหําA
ซึง@ ทําหน้าทีค@ วบคุมปริมาณของไรสีข@ าไม่ให้ทวีจาํ นวนจนเกิดอันตรายกับพืชได้ แต่การใช้สารเคมีทม@ี ากเกินความจําเป็น
หรือใช้สารทีเ@ ป็ นอันตรายต่อศัตรูธรรมชาติ
ก็ทาํ ให้ศตั รูธรรมชาติเหล่านีAถกู ทําลายไป
ในทีส@ ดุ ก็เกิดการสูญเสีย
สมดุลในธรรมชาติโดยไม่สามารถเรียกคืนมาได้ ดังนันA การควบคุมไรสีข@ าโดยใช้สารเคมีจงึ ควรทําด้วยความระมัดระวัง
ั
ทังA นีAนอกจากจะลดปญั หาความเป็ นพิษต่อศัตรูธรรมชาติแล้ว
ยังป้องกันปญหาไรดื
อA ยา
และลดมลภาวะใน
สภาพแวดล้อม รวมทังA เป็นการเพิม@ คุณภาพชีวติ ของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ก่อนทีจ@ ะหาวิธีป้องกันกําจัดไรสีข@ าทีไ@ ด้ผลนันA จะต้องทราบข้อมูลเบืAองต้น โดยเฉพาะชนิดของไรที@
พบ จึงจะทําให้สามารถค้นคว้าหาข้อมูลทีเ@ กี@ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ปจั จุบนั ข้อมูลเกี@ยวกับชนิดของไรสีข@ าทีม@ ีปรากฏอยู่ใน
โลกยังค่อนข้างจํากัดอยู่ในภาคพืAนยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือเท่านันA เนื@ องจากการศึกษาไรสี@ขาเริม@ ขึAนในยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา ดังนันA บุคลากรทีม@ คี วามรูค้ วามสามารถในการจําแนกชนิดของไรสีข@ า จึงกระจายอยู่ใน 2 ภูมภิ าคนีAมากกว่า
ภูมภิ าคอืน@
การศึกษาด้านอนุกรมวิธานของไรสีข@ าในภูมภิ าคเอเชีย ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาในประเทศอินเดีย และจีน ในปี
ค.ศ.1966 Channa Basavanna รวบรวมไรสีข@ าทีพ@ บในประเทศอินเดียจํานวน 18 สกุล (genus) 61 ชนิด (species) ใน
หนังสือ “Eriophyids of India” ประมาณ 70% (44 ชนิด) ของไรสีข@ าทีร@ ายงานไว้จดั เป็ นไรชนิดใหม่ของโลก Amrine
and Stasny (1994) รายงานไว้ใน Catalog of the Eriophyoidea ว่าไรจํานวน 389 ชนิดทีพ@ บในเอเชียตอนใต้นนั A
เป็ นไรทีพ@ บในประเทศอินเดียถึง 386 ชนิด Hong and Zhang (1996) ได้รวบรวมชนิดของไรสีข@ าในประเทศจีน และ
จัดทํา Eriophyoidea of China: Illustrated Catalog and Identification Keys เพือ@ ใช้ในการจําแนกไรสีข@ าในประเทศจีน
จํานวน 74 สกุล 200 ชนิด
สําหรับประเทศอืน@ ๆ ในเอเชียทีม@ รี ายงานการพบไรสีข@ าชนิดใหม่ ได้แก่ อินโดนีเซีย ไต้หวัน ญีป@ นุ่ และไทย
เป็ นต้น ไรสีข@ าทีพ@ บในประเทศอินโดนีเซียส่วนใหญ่ ได้รบั การจําแนกชนิดโดย Alfred Nalepa
งานด้านอนุกรมวิธานของไรสีข@ าในประเทศไทยเริม@ ขึนA โดย H.H. Keifer ซึง@ ได้ทาํ การวิเคราะห์ช@อื ของไรสีข@ าที@
เก็บรวบรวมไว้โดย L.C. Knorr ในระหว่างปี ค.ศ.1971-1977 ในฐานะผูจ้ ดั การโครงการ “Strengthening Plant Protection
Services” ภายใต้ทนุ UNDP/FAO/ Government of Thailand โครงการที@ THA 68/526 และ 74/019 ในปี ค.ศ.1978
Keifer and Knorr รายงานผลการสํารวจไรสีข@ าของประเทศไทยใน Eriophyid Mites of Thailand โดยกล่าวว่าพบไรสีข@ า
ในประเทศไทยรวมทังA สินA 23 สกุล 35 ชนิด ในจํานวนนีAจดั เป็ นไรสีข@ าทีพ@ บเป็นครังA แรกของโลก 7 สกุล 27 ชนิด
ประมาณปี พ.ศ. 2526 เป็ นต้นมา นักวิจยั กลุม่ งานอนุกรมวิธานและวิจยั ไร กรมวิชาการเกษตร (ปจั จุบนั
เปลีย@ นชื@อเป็ นกลุม่ งานวิจยั ไรและแมงมุม) ได้ทาํ การศึกษาอนุกรมวิธานของไรศัตรูพชื เศรษฐกิจหลายครังA ทังA ไม้ดอก ไม้
ประดับ พืชไร่ พืชสวน และไม้ผล และได้รายงานการสํารวจพบไรสีข@ าในพืชเศรษฐกิจหลายชนิด ได้แก่ กระเทียม
(วัฒนา และคณะ, 2526, 2528), ส้มโอและส้มเขียวหวาน (วัฒนา และคณะ, 2530, 2531, 2534, 2535a), มะม่วง
(วัฒนา และคณะ, 2535b), พุทรา (วัฒนา และมานิตา, 2539) นอกจากนันA มีรายงานความเสียหายของช่อดอกลินA จีท@ @ี
เกิดจากการดูดกินโดยไรสีข@ า (มานิตา และคณะ, 2528) และมีรายงานการแพร่ระบาดของไรสีข@ าบนใบสาบเสืออีกด้วย
(Napompeth et al., 1988)
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ไรสีข@ าทีพ@ บโดยกลุ่มนักวิจยั ไทยดังกล่าวมีจาํ นวนรวมทังA สินA 10 ชนิด จัดเป็ นไรทีพ@ บเป็ นครังA แรกในประเทศ
ไทย (new record) 4 ชนิด และเป็ นไรชนิดใหม่ของโลกอีก 1 ชนิด ซึง@ ได้รบั การตังA ชื@อโดย Boczek and Knihinicki เมื@อ
ปี ค.ศ.1998
Chandrapatya and Boczek ทําการสํารวจไรสีข@ าในประเทศไทย และรายงานการค้นพบไรสีข@ าจํานวน 49
ชนิด (species) จัดอยูใ่ นสกุล (genus) ต่างๆ 27 สกุล เป็ นไรสกุลใหม่ 8 สกุล ไรชนิดใหม่ 46 ชนิด และไรทีเ@ คยมี
รายงานการค้นพบแล้ว แต่พบในประเทศไทยเป็ นครังA แรก (new record) อีก 3 ชนิด (Boczek and Chandrapatya,
1989a, 1989b, 1992a, 1992b, 1992c; Chandrapatya and Boczek, 1991a, 1991b, 1991c, 1993a, 1993b)
Amrine and Stasny (1994) ได้รายงานไว้ใน Catalog of the Eriophyoidea ว่าไรสีข@ าชนิดใหม่ทพ@ี บใน
ประเทศไทยมี 50 ชนิด ในจํานวนนีAเป็ นไรทีร@ ายงานโดย Keifer and Knorr (1978) 27 ชนิด อีก 23 ชนิดเป็นไรชนิด
ใหม่ทร@ี ายงานโดย Chandrapatya and Boczek แต่เมื@อได้ทาํ การรวบรวมชนิดไรสีข@ าในเอกสารต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
แล้ว พบว่า ไรสีข@ าชนิดใหม่ของโลกทีพ@ บครังA แรกในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2521-2536 นันA มีจํานวนรวมทังA สินA 74
ชนิด ส่วนไรสีข@ าทีพ@ บในประเทศอืน@ มาก่อนแล้ว แต่เริม@ สํารวจพบในประเทศไทยเป็ นครังแรกมี
A
จาํ นวน 15 ชนิด
ระหว่างปี พ.ศ.2539-2540 Chandrapatya and Boczek ได้ตพี มิ พ์ผลงานการค้นพบไรสีข@ าชนิดใหม่ของโลก
อีกจํานวน 25 ชนิด โดยจัดเป็ นไรสีข@ าสกุลใหม่ของโลก จํานวน 7 สกุล (Boczek and Chandrapatya, 1996a, 1996b;
Chandrapatya and Boczek, 1996, 1997a, 1997b) ทําให้จํานวนไรสีข@ าชนิดใหม่ของโลกทีพ@ บในประเทศไทยนับถึงปี
พ.ศ.2540 มี 99 ชนิด โดยเป็นไรสกุลใหม่ของโลก จํานวน 22 สกุล
เมื@อพิจารณาจํานวนของไรสีข@ าในประเทศไทยทีไ@ ด้รบั การศึกษาแล้ว เห็นว่ายังมีอยูน่ ้อยมากเมื@อเทียบกับความ
หลากหลายของพรรณพืช ไม่ว่าจะเป็ นไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชสมุนไพร พืชป่า หรือวัชพืช นอกจากนันA การที@
ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อน จึงมีสภาพภูมอิ ากาศทีเ@ หมาะสม และทําให้ไรสีข@ าสามารถเจริญเติบโตได้ตลอดปี ประกอบ
กับไรสีข@ าเป็ นไรทีม@ คี วามเฉพาะเจาะจงต่อชนิดของพืชอาศัยมาก (host specificity) จึงเชื@อว่า หากมีการศึกษาชนิดของ
ไรสีข@ าบนพืชต่างๆ ในประเทศไทยอย่างจริงจังแล้ว จะพบไรสีข@ าชนิดใหม่ๆ ของโลกอีกเป็นจํานวนมาก
ด้วยเหตุผลดัง กล่าวข้า งต้น จะเห็นว่าการสํารวจชนิดของไรสี@ข าในประเทศไทย พร้อมทังA การศึกษาด้า น
ชีววิทยาและเขตการแพร่กระจายของไรสีข@ าศัตรูพชื ควรได้รบั การสนับสนุ นอย่างจริงจังและต่อเนื@อง เพื@อให้ได้ขอ้ มูล
พืนA ฐานเกีย@ วกับชนิดของไรสีข@ าทังA ทีเ@ ป็นศัตรูพชื และไรจรจัด ซึง@ นับว่ามีความสําคัญและเป็ นการสร้างองค์ความรูพ้ นAื ฐาน
ให้กบั งานวิจยั ด้านอืน@ ๆ ทีเ@ กีย@ วข้องกับไรสีข@ าต่อไปในอนาคต
ดังนันA โครงการวิจยั นีAจงึ มีวตั ถุประสงค์ในการรวบรวมและวิเคราะห์ชนิดของไรสีข@ า ทังA ชนิดทีเ@ ป็นศัตรูพชื และ
ไม่ใช่ศตั รูพชื โดยเฉพาะไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชสมุนไพร และไม้ปา่ โดยเน้นการสํารวจในภาคกลางและภาค
ตะวันออกของประเทศ ซึง@ เป็นแหล่งทีม@ พี ชื เศรษฐกิจทังA ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชสมุนไพรค่อนข้างมาก และ
การศึกษาชีววิทยาและการแพร่กระจายของไรสีข@ าบางชนิดทีเ@ ป็นศัตรูสาํ คัญของพืช หรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นศัตรูพชื ใน
อนาคต เพือ@ เป็ นพืนA ฐานในการป้องกันกําจัดไรศัตรูพชื ชนิดนันA ๆ ต่อไป การจําแนกชนิดของไรสีข@ า ใช้แนวทางการ
จําแนกสกุลของไรสีข@ า ซึง@ เขียนโดย Davis et al. (1982) เป็นหลัก ประกอบกับแนวทางการวินิจฉัยสกุลของไรสีข@ าของ
โลก ซึง@ เสนอโดย Amrine (1996) และเอกสารด้านอนุกรมวิธานของไรสีข@ าชินA อืน@ ๆ อีกเป็ นจํานวนมาก
การสํารวจและการจําแนกชนิ ดไรสีขา
การสํารวจไรสีข@ าในภาคกลางและภาคตะวันออก ครอบคลุม 19 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุร ี
จันทบุร ี ฉะเชิงเทรา ชลบุร ี ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุร ี ปทุมธานี ปราจีนบุร ี เพชรบุร ี ระยอง ราชบุร ี ลพบุร ี
สมุทรสงคราม สิงห์บุรี อยุธยา และอ่างทอง นอกจากนันA ยังได้เก็บรวบรวมตัวอย่างไรสีข@ าในจังหวัดทีผ@ วู้ จิ ยั เดินทางผ่าน
เพื@อเข้าร่วมประชุมต่างๆ เช่น การประชุมของโครงการ BRT และการประชุมของศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมแห่งชาติ รวม 4
จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ลําปาง และเชียงใหม่ รวมทังA จังหวัดซึง@ มีอาณาเขตติดต่อกับภาคกลางอีก 4 จังหวัด
ได้แก่ ประจวบคีรขี นั ธ์ ชัยนาท สระบุร ี และนครราชสีมา รวมพืนA ทีท@ ท@ี าํ การเก็บตัวอย่างไรสีข@ าในครังA นีA 27 จังหวัด ได้ตวั
อย่างไรสีข@ ารวมทังA สินA 2,032 ตัวอย่าง จากพืชอาศัยจํานวน 383 ชนิด ซึง@ ประกอบด้วย พืชไร่ พืชสวน พืชสมุนไพร
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ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล และไม้ป่า และยังมีพชื ทีก@ าํ ลังอยูร่ ะหว่างวิเคราะห์ช@อื วิทยาศาสตร์อกี จํานวน 29 ชนิด
ไรสีข@ าทีร@ วบรวมได้ จําแนกออกตามรูปร่างลักษณะได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทีม@ ลี ําตัวเรียวยาวคล้ายหนอน (wormiform)
เช่น ไรในปมกระท้อน สาบเสือ ลินA จี@ หรือไรจรจัดบนพืชบางชนิด เช่น กรวยป่า และกลุ่มทีม@ สี ว่ นหัวป้านและส่วนท้าย
แหลม (fusiform) ซึง@ มีทงั A ไรศัตรูพชื และไรจรจัด เช่น ไรกระท้อน มะม่วง ข่า ทีเ@ ป็นศัตรูพชื เช่น ไรสีข@ าบนใบตีนเป็ด
ไรสีข@ าทีพ@ บในประเทศไทยมีอยูเ่ พียง 2 วงศ์ คือ Eriophyidae และ Diptilomiopidae มีขอ้ แตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ
1. วงศ์ Eriophyidae มีรปู ร่างคล้ายหนอนหรือหัวป้านท้าย
แหลม อวัยวะดูดอาหาร (chelicerae) สันA มาก และเหยียด
ตรงไปข้างหน้าหรือโค้งตํ@าลงเล็กน้อย (ภาพที@ 1ก)
2. วงศ์ Diptilomiopidae มีลาํ ตัวอ้วนใหญ่ หัวป้านท้ายแหลม
อวัยวะดูดอาหารเป็นเส้นยาว หักงอลงทางด้านล่างจนเกือบ
ทํามุมฉากกับลําตัว (ภาพที@ 1ข)
ผลจากการออกเก็บตัวอย่างเดือนละ 2 ครังA เป็ นเวลา 3 ปี ภาพที 1. ก) ไรสีข าในวงศ์ Eriophyidae มีทอ่ ดูด
ทําให้ได้ไรสีข@ าเป็ นจํานวนกว่า 2,000 ตัวอย่าง จึงไม่สามารถทําการ อาหารสัน: (➙), ข) ไรสีข าในวงศ์ Diptilomiopidae มี
จําแนกได้หมด ประกอบกับมีตัวอย่างเดิมค้างอยู่อ ีกมาก จากการ ท่อดูดอาหารยาว (➙)
ตรวจสอบอย่างคร่าวๆ พบว่า มีไรสีข@ าชนิดใหม่ของโลกเกินกว่า 100 ชนิด อย่างไรก็ตาม ระหว่างการดําเนินงานวิจยั ในปี
พ.ศ. 2541-2543 ได้ตพี มิ พ์ผลงานการค้นพบไรสีข@ าชนิดใหม่ของโลกในวารสารวิชาการนานาชาติ จํานวน 16 ฉบับ โดย
รายงานการค้นพบไรสี@ขาชนิดใหม่จํานวน 66 ชนิด พร้อมการจัดตังA ไรสี@ขาสกุลใหม่ของโลก 19 สกุล (ตารางที@ 1)
นอกจากนันA ยังมีผลงานวิจยั ทีก@ ําลังอยู่ในระหว่างรอตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการนานาชาติอกี 4 ฉบับ ซึง@ เป็ นการรายงานไรสี@
ขาชนิดใหม่ของโลก จํานวน 16 ชนิด จัดเป็ นไรสกุลใหม่ 4 สกุล (ตารางที@ 2) และกําลังจัดเตรียมต้นฉบับการรายงานไรสีข@ า
ชนิดใหม่ของโลกอีก จํานวน 12 ชนิด (ตารางที@ 3) รวมจํานวนไรสีข@ าชนิดใหม่ของโลกทีไ@ ด้รบั การจําแนกชนิดแล้วในช่วงที@
รับโครงการนีA 94 ชนิด ในจํานวนนีAมไี รสกุลใหม่ของโลกถึง 24 สกุลด้วยกัน นอกจากนันA ยังพบไรสีข@ าทีเ@ คยมีรายงานไว้แล้ว
ในประเทศอื@นๆ แต่เพิง@ สํารวจพบในประเทศไทยเป็ นครังA แรกอีก จํานวน 7 ชนิด (ตารางที@ 4)
ตารางที 1. ไรสีข าชนิดใหม่ของโลกทีพ บในประเทศไทยโดย Chandrapatya และ Boczek และได้รบั การตีพมิ พ์แล้ว
ลําดับ ชือ@ ไรสีข@ า
ชือ@ พืช
ชือ@ สามัญ วงศ์
สถานทีเ@ ก็บ
เอกสารอ้างอิง
1 Acarhis siamensis B&C Rauwenhoffia siamensia นมแมว Annonaceae
นครราชสีมา Boc.&Chand. 2000 a
Scheff.
2 Aculodes ventricosae C Bambusa ventricosa
ไผ่นAําเต้า Poaceae
นครปฐม
Boc.&Chand. 1998 a
McClure
3 Aculops cratevi B&C Crateva adansonii DC กุม่ บก
Capparidaceae อยุธยา
Boc.&Chand. 2000 b
sp. trifoliata (Roxb.)
Crateva roxburghii R.Br. กุม่ นํAา
Capparidaceae อยุธยา
4 Aculops desmodii C&B Desmodium gangeticum อีเหนียว Papilionaceae
ชลบุรี
Chand.&Boc. 2000 a
DC.
5 Aculops glabrati B&C Vitex glabrata R.Br.
ไข่เน่ า
Verbenaceae
ชัยนาท
Boc.&Chand. 2000 b
6 Aequsomatus indicus Flacourtia indica Merr. ตะขบป่า Flacourtiaceae
กรุงเทพฯ
Boc.&Chand. 2000 c
B&C
7 Aequsomatus longani Dimocarpus longan Lour. ลําไย
Sapindaceae
ตรัง
Boc.&Chand. 2000 c
B&C
8 Areekulus eugeniae C Syzygium jambos Linn. ชมพู่
Myrtaceae
พิจติ ร
Boc.&Chand. 1998 b
พลาสติก
9 Asetacus elaeocarpi Elaeocarpus lanceifolius พีพ่าย
Elaeocarpaceae เชียงใหม่
Chand.&Boc. 2000 e
C&B
Roxb.
10* Bauhinius minutus
Bauhinia variegata Linn. เสียA วดอก Papilionaceae
ชลบุรี
Chand.&Boc. 2000 f
C&B
ขาว
11* Bischofius
Bischofia javanica Bl
ประดู่สม้
Bischofiaceae
กาญจนบุรี
Boc.&Chand. 2000 e
kanchanaburi B&C
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ตารางที@ 1. (ต่อ)
ลําดับ ชือ@ ไรสีข@ า
12 Calepitrimerus
heliciopsus C&B
13 Calepitrimerus
michelus C&B
14 Cecidophyes querci
C&B
15* Chonburinus erythrini
B&C
16* Criocarpus tropicalis
B&C
17 Diptacus diospyrosi
C&B
18* Duabangus chiangmai
C&B
19* Ekaphyes anacardi
B&C
20 Epitrimerus alpini C&B
21
22
23
24
25
26
27
28*
29*
30*
31
32*
33*
34
35*
36*
37
38

ชือ@ พืช
ชือ@ สามัญ วงศ์
Heliciopsis terminalis
เหมือดคน Proteaceae
Sleumer.
Michelia champaca Linn. จําปา
Magnoliaceae
Quercus mespilifolioidea ก่อแงะ
Fagaceae
A. Camus
Erythrina variegata Linn. ทองหลาง Papilionaceae
Artocarpus lakoocha
Roxb.
Diospyros sp.

เอกสารอ้างอิง
Chand.&Boc. 2000 d

สงขลา

Chand.&Boc. 2000 a

เชียงใหม่

Chand.&Boc. 2000 f

นครปฐม

Boc.&Chand. 2000 c

มะหาด

Moraceae

เชียงใหม่

Boc.&Chand. 2000 f

ดงดํา

Ebenaceae

เชียงใหม่

Chand.&Boc. 2000 e

Sonneratiaceae

เชียงใหม่

Chand.&Boc. 2000 d

Anacardiaceae

สงขลา

Boc.&Chand. 2000 g

Zingiberaceae

เชียงใหม่

Chand.&Boc. 2000 f

Maranthaceae
Rubiaceae

พิจติ ร
สุราษฎร์ธานี

Chand.&Boc. 1998
Boc.&Chand. 2000 f

Duabanga grandiflora ตุ้มแต๋น
Roxb ex. Walp.
Anacardium occidentale มะม่วงหิม
Linn.
พานต์
Alpinia zerumbet (Pres.) ข่าคม
Burtt.
Epitrimerus cannae B Canna edulis Ker.Gawl อะตาลุด
Epitrimerus ellipticus Morinda elliptica Ham. ยอป่า
B&C
Epitrimerus tinosporus Tinospora crispa (L)
บอระเพ็ด
C&B
Meerr ex Hook.
Epitrimerus trewi C&B Trewia nudiflora Linn. มะฝอ่
Epitrimerus zingiberi B Alpinia purpurata (Vieill) ขิงแดง
Schum
พฤกษ์
Gammaphytoptus albizi Albizia lebbeck (L.)
B&C
Benth.
Garcinyes madannis Garcinia schomburgkiana มะดัน
B&C
Pierre
Garcinyes
Garcinia mangostana มังคุด
mangosteenis B&C Linn.
Jaranasia anamensiae Parinari anamensis
มะพอก
C&B
Hance.
Kolacarus bambusae B Bambusa vulgaris
ไผ่เหลือง
Schrad. var. striata
Lithocarus longifolii
Polyalthia longifolia
อโศก
C&B
Benth & Hook.f.
อินเดีย
var. pandesata
Lithocarus thomsoni Lithocarpus thomsonii ก่อยาว
C&B
Rehd.
Milleniophyes hispidus Ficus hispida Linn.f.
มะเดื@อ
C&B
ปล้อง
Paniculatus
Microcos paniculata
พลับพลา
microcosus B&C
Roxb.
,ไม้ลาย
Paniculatus
Microcos paniculata
พลับพลา
samoengus B&C
Roxb.
,ไม้ลาย
Parinarus anamensus Parinari anamensis
มะพอก
C&B
Hance.
Phyllocoptes ficifolii Ficus hispida Linn.f.
มะเดื@อ
B&C
ปล้อง
Phyllocoptruta
Musa accuminata Colla. กล้วยปา่
acuminatae B&C
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สถานทีเ@ ก็บ
เชียงใหม่
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Menispermaceae เพชรบุร ี

Chand.&Boc. 2000 a

Euphorbiaceae
Zingiberaceae

นครนายก
พิจติ ร

Chand.&Boc. 2000 f
Chand.&Boc. 1998

Papilionaceae

อยุธยา

Boc.&Chand. 2000 f

Clusiaceae

ชลบุรี

Boc.&Chand. 2000 g

Clusiaceae

ชลบุรี

Boc.&Chand. 2000 g

Rosaceae

เชียงใหม่

Chand.&Boc. 2000 b

Poaceae

ระยอง

Boc.&Chand. 1998 a

Annonaceae

เชียงใหม่

Chand.&Boc. 2000 e

Fagaceae

เชียงใหม่

Chand.&Boc. 2000 e

Moraceae

ชลบุรี

Chand.&Boc. 2000 d

Tiliaceae

เชียงใหม่

Boc.&Chand. 2000 b

Tiliaceae

เชียงใหม่

Boc.&Chand. 2000 b

Rosaceae

เชียงใหม่

Chand.&Boc. 2000 b

Moraceae

นครศรีธรรมราช Boc.&Chand. 2000 e

Musaceae

เชียงใหม่

Boc.&Chand. 2000 f
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ตารางที@ 1. (ต่อ)
ลําดับ ชือ@ ไรสีข@ า
39 Phyllocoptruta
maerimae B&C
40 Phytoptochetus
bambusae B
41 Proneotegonotus
dipterocarpi C&B
42* Randius oppositifolii
B&C
43* Ranongus eugenus
C&B
44 Rhynacus terminalis
C&B
45 Rhyncaphytoptus
bambusae B
46 Rhyncaphytoptus
talutus C&B
47 Shevtchenkella
arfeuilleae C&B
48* Siamphyes atalanti
B&C
49 Siamphyes crotoni
B&C
50* Siracharus dipterocarpi
C&B
51* Suthamus chiangmi
C&B
52 Tegonotus
anthocephali B&C
53 Tegonotus suregadi
B&C
54 Tegoprionus cassii
B&C
55 Tetra brideliae C&B
56 Tetra centrosemae
C&B
57 Tetra fistulae C&B
58 Tetra lepisanthae B&C

ชือ@ พืช
Bischofia javanica Bl

ชือ@ สามัญ
ประดู่สม้

วงศ์
Bischofiaceae

สถานทีเ@ ก็บ
เชียงใหม่

เอกสารอ้างอิง
Boc.&Chand. 2000 e

Bambusa sp.

ไผ่

Poaceae

ระยอง

Boc.&Chand. 1998 a

Dipterocarpus alatus
Roxb.
Randia oppositifolia
Koord.
Syzygium javanica
Lamk.
Terminalia catappa Linn.

ยางนา

Dipterocarpaceae ชลบุรี

Chand.&Boc. 2000 c

Arfeuillea arborescens
Pierre
Atalantia monophylla
Correa
Croton oblongifolius
Roxb.
Dipterocarpus alatus
Roxb.
Parinari anamensis
Hance.
Anthocephalus chinensis
(Lamk.) A. Rich.
Suregada multiflorum
Baill
Cassia siamea Lamk.

62
63
64
65
66

Vilaia meliae B
Vilaia morindae B
Vilaia musae C
Vilaia swieteniae C

60*
61

Melia azedarach Linn.
Morinda citrifolia Linn.
Musa aapientum Linn.
Swietenia macrophylla
King
หมายเหตุ: * ไรสกุลใหม่ของโลก พบครัง: แรกในประเทศไทย
BRT Research Reports 2001

ระนอง

Boc.&Chand. 2000 a

ชมพู่
ทูลเกล้า
หูกวาง

Myrtaceae

ระนอง

Chand.&Boc. 2000 c

combretaceae

เพชรบุร ี

Chand.&Boc. 2000 b

Poaceae

นครปฐม

Boc.&Chand. 1998 a

Dipterocarpaceae เพชรบุร ี

Chand.&Boc. 2000 d

Bambusa ventricosa
ไผ่นAําเต้า
McClure
Shorea roxburghii G.Don พะยอม

Bridelia ovata Decne
Centrosema pubescens
Benth.
Cassia fustula Linn.
Lepisanthes rubiginosa
Leenh
Tetra samaniae C&B Samanea saman (Jacq.)
Merr.
Thiracarus bambusae Bambusa blumeana
C
Schult.
Tumescoptes sandorici Sandoricum koetjape
C&B
Merr.
Vilaia cerberae C
Ceebera odollam Gaertn.

59

คัดเค้าทอง Rubiaceae

คงคาเดือด Sapindaceae

นครราชสีมา

Chand.&Boc. 2000 a

มะนาวผี

เพชรบุร ี

Boc.&Chand. 2000 c

ชลบุรี

Boc.&Chand. 2000 c

ยางนา

Dipterocarpaceae ชลบุรี

Chand.&Boc. 2000 c

มะพอก

Rosaceae

เชียงใหม่

Chand.&Boc. 2000 b

อยุธยา

Boc.&Chand. 2000 e

Rutaceae

เปล้าใหญ่ Euphorbiaceae

ตะกู,
Rubiaceae
ก้านเหลือง
ขันทองพยา Euphorbiaceae
บาท
ขีเA หล็กบ้าน Papilionaceae

นครราชสีมา

Boc.&Chand. 2000 a

เพชรบุร ี

Boc.&Chand. 2000 a

มะกา
ถั @วลาย

Euphorbiaceae
Papilionaceae

นครศรีธรรมราช Chand.&Boc. 2000 g
Chand.&Boc. 2000 g

ราชพฤกษ์ Papilionaceae
มะหวด
Sapindaceae

นครศรีธรรมราช Chand.&Boc. 2000 g
สมุทรสงคราม Boc.&Chand. 2000 g

จามจุรี

Papilionaceae

พิจติ ร

Chand.&Boc. 2000 g

ไผ่สสี ุก

Poaceae

กรุงเทพ

Boc.&Chand. 1998 a

กระท้อน

Meliaceae

เชียงใหม่

Chand.&Boc. 2000 c

ตีนเป็ ด
ทะเล
เลีย@ น
ยอบ้าน
กล้วยไข่
มะฮอกกานี
ใบใหญ่

Apocynaceae

ระยอง

Boc.&Chand. 1998 b

Meliaceae
Rubiaceae
Musaceae
Meliaceae

พิจติ ร
พิจติ ร
กําแพงเพชร
กรุงเทพ

Boc.&Chand. 1998 b
Boc.&Chand. 1998 b
Chand.&Boc. 1998
Chand.&Boc. 1998
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ตารางที@ 2. ไรสีข@ าชนิดใหม่ของโลกทีพ@ บในประเทศไทยโดย Chandrapatya และ Boczek และกําลังรอตีพมิ พ์
ลําดับ ชือ@ ไรสีข@ า
ชือ@ พืช
ชือ@ สามัญ วงศ์
สถานทีเ@ ก็บ
1* Bangkophyes fici B&C
Ficus hispida Linn.f. มะเดื@อ
Moraceae
กรุงเทพฯ
ปล้อง
2 Callyntrotus cerberi C&B
Cerbera odollam
ตีนเป็ ดนํAา Apocynaceae นครปฐม
Gaertn..
3 Callyntrotus duranti C&B
Duranta repens Linn. เทียนทอง Verbenaceae สระบุรี
4* Casearius wormiformis B&C Casearia grewiaefolia กรวยปา่
Asclepiadaceae ชลบุรี
Vent.
5* Combretus thailandus B&C Combretum
สะแกนา Combretaceae ประจวบquadrangulare Kurz
คีรขี นั ธ์
6 Epitrimerus altissimus C&B Ficus altissima Bl.
กร่าง
Moraceae
เชียงใหม่
7 Epitrimerus combreti B&C Combretum
สะแกนา Combretaceae นครปฐม
quadrangulare Kurz
8* Mangophyes siami C&B
Mangifera indica Linn. มะม่วงเบา Anacardiaceae สงขลา
9 Tegophyes benjamini C&B Ficus benjamina Linn. ไทรใบ
Moraceae
นครสวรรค์
ปลายแหลม
10 Tegophyes chonburi C&B Ficus sp.
ไทรป่า
Moraceae
ชลบุรี
11 Tetra albiziae C&B
Albizia lebbeck (L.)
พฤกษ์
Papilionaceae นครปฐม
Benth.
12 Tetra salaya C&B
Feroniella lucida
มะสัง
Rutaceae
นครปฐม
Swing.
13 Vilaia jasminiae C&B
Jasminum auriculatum พุทธชาติ Oleaceae
ชุมพร
Vahl
14 Vilaia racemosae C&B
Ficus racemosa Linn. มะเดื@อ
Moraceae
ตรัง
อุทมุ พร
15 Vimola bauhiniae C&B
Bauhinia purpurea Linn. ชงโค
Papilionaceae สงขลา
16 Vimola cassiae C&B
Cassia siamea Lamk. ขีเA หล็กบ้าน Papilionaceae กระบี@
หมายเหตุ: * ไรสกุลใหม่ของโลก พบครังA แรกในประเทศไทย

เอกสารอ้างอิง
Boc.&Chand. 2000 d
Chand.&Boc. 2000 c
Chand.&Boc. 2000 c
Boc.&Chand. 2000 d
Boc.&Chand. 2000 d
Chand.&Boc. 2001 b
Boc.&Chand. 2000 d
Chand.&Boc. 2001 b
Chand.&Boc. 2001 b
Chand.&Boc. 2001 b
Chand.&Boc. 2001 a
Chand.&Boc. 2001 a
Chand.&Boc. 2001 a
Chand.&Boc. 2001 a
Chand.&Boc. 2001 c
Chand.&Boc. 2001 c

ตารางที@ 3. ไรสีข@ าชนิดใหม่ของโลกทีพ@ บในประเทศไทยโดย Chandrapatya และ Boczek และกําลังอยูใ่ นระหว่างการจัดเตรียมต้นฉบับ
ลําดับ ชือ@ ไรสีข@ า
ชือ@ พืช
ชือ@ สามัญ
วงศ์
สถานทีเ@ ก็บ
1 Bamboocarus asperi Dendrocalamus asper Back.
ไผ่ตง
Poaceae
จันทบุรี
2 Callyntrotus solani
Solanum seaforthianum Andrews
มะแว้งเทศ
Solanaceae
เพชรบุร ี
3 Vilaia adenosmae
Adenosma hirsutum Kurz
อ้าหลวง
Scrophulariaceae เชียงใหม่
4 Vilaia aglaiae
Aglaia sp.
สังเครียด
Meliaceae
ชุมพร
5 Vilaia anthocephaliae Anthocephalus chinensis (Lamk.) A. Rich. ตะกู, ก้านเหลือง Rubiaceae
อยุธยา
6 Vilaia benjaminae
Ficus benjamina Linn.
ไทรย้อย
Moraceae
ชลบุรี
7 Vilaia bouea
Bouea oppositifolia Moissn
มะปราง
Anacardiaceae ปราจีนบุรี
8 Vilaia combretae
Combretum quadrangulare Kurz
สะแกนา
Combretaceae
ประจวบคีรขี นั ธ์
่
9 Vilaia ellipticae
Morinda elliptica Hom
ยอปา
Rubiaceae
เชียงใหม่
10 Vilaia riciniae
Ricinus communis Linn.
ละหุง่
Euphorbiaceae เชียงใหม่
11 Vilaia thunbergiae
Thumbergia laurifolia Linn.
รางจืด
Thunbergiaceae เชียงใหม่
12 Vimola flacourtiae
Flacourtia sp.
ตะขบเม็ดดํา
Asclepiadaceae สงขลา

ในการเก็บตัวอย่างไรสีข@ า มักพบซากไรซึง@ มีเชือA ราแทงทะลุออกจากผนังลําตัว เมื@อนําเชือA ราดังกล่าวมาแยกให้
บริสทุ ธิ  และทําการวิเคราะห์ชนิดในห้องปฏิบตั กิ าร พบว่า เชือA ราดังกล่าว คือ Hirsutella thompsonii var synnematosa
ซึง@ เป็นตัวเบียนทีส@ าํ คัญของไรสีข@ าในหลายประเทศ เชือA รานีAทาํ ให้ไรสีข@ าตายภายใน 2-3 วัน จากการสํารวจพบว่า เชืAอ
ราชนิดนีAแพร่ระบาดมากทีส@ ดุ ในช่วงทีม@ อี ากาศค่อนข้างเย็น โดยเฉพาะระหว่างเดือนตุลาคมถึงมกราคมของทุกปีทท@ี าํ
ั
การสํารวจ อย่างไรก็ตาม จํานวนซากไรทีม@ เี ชือA ราเข้าทําลายนีAมอี ยู่น้อยมาก อีกทังA มีปญหาด้
านการปนเปืAอนของเชืAอรา
ชนิดอืน@ และแบคทีเรีย ทําให้การแยกเชืAอราเพือ@ ให้ได้เชือA ทีบ@ ริสทุ ธิ ประสบความสําเร็จน้อยลง เนื@องจากเชืAอจุลนิ ทรียท์ @ี
ปนเปืAอนมักเจริญเติบโตได้เร็วกว่าเชือA ทีต@ อ้ งการ จากตัวอย่างซากไรสีข@ าทีม@ เี ชือA รา H. thompsonii จํานวน 152
ตัวอย่าง สามารถแยกเชืAอราทีบ@ ริสทุ ธิ ได้เพียง 113 ตัวอย่างเท่านันA
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ตารางที 4. ไรสีข าทีพ บครัง: แรกในประเทศไทยโดย Chandrapatya และ Boczek แต่มรี ายงานในประเทศอืนแล้ว
ลําดับ ชือ@ ไรสีข@ า
ชือ@ พืช
ชือ@ สามัญ
1 Abacarus sacchari Chann.
Saccharum officinarum Linn.
อ้อย
2 Aculus moringae Chann.
Moringa oleifera Lamk.
มะรุม
3 Calacarus jasmini Chak.&Mon.
Jasminum sambac Ait.
มะลิลา, มะลิซอ้ น
Jasminum multiflorum [Burman.f] Andrews มะลิพวง
4 Eriophyes padi (Schlechtendal)
Prunus cerasoides D.Don
พญาเสือโคร่ง
5 Phyllocoptruta musae K
Musa sapientum Linn.
กล้วยนํAาว้า, กล้วยไข่
กล้วยหอม, กล้วยหักมุก
6 Spinacus pagonis K
Mangifera indica Linn.
มะม่วง
7 Thamnacus euphorbiae Chann.
Breynia vitis-idaea Fischer
ผักหวานตัวผู้
Breynia nivosa Small
ผักหวานใบเข้ม
Sauropus androgynus Merr.
ผักหวานใบเขียว

วงศ์
Poaceae
Moringaceae
Oleaceae
Oleaceae
Rosaceae
Musaceae
Anacardiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae

พืชทีพ@ บว่าไรสีข@ าถูกเชือA รา H. thompsonii เข้าทําลายและสามารถแยกเชือA ราบริสุทธิ ได้ คือ กระท้อน กระทัง
กระทุม่ กระทุ่มคลอง กล้วย กล้วยนํAาว้า ก่อยาว กุ่มบก ขยุม้ ตีนหมา ข่อย ขันทองพยาบาท แขม ไข่เน่า คัดเค้า แคฝรั @ง
เงาะ จามจุรี จิงจ้อกลม ชมพู่ ชะพลู ดาหลา เดือ@ หูกวาง แดง ตะโก ตะค้อหนาม ตะเคียน ตะแบก ตานหม่อน ตุม้ แต๋น
เต็ง เต็ม ประดูส่ ม้ เถากระไดลิง ทองหลางปา่ เทียนหยด ไทรใบด่าง ไทรยอดทอง บอน บอระเพ็ด ปรงไข่ ปรงทะเล
ประคําดีควาย ประดูส่ ม้ ปีบ เปล้าใหญ่ ผักบุง้ ทะเล ผักแส้ว ผักหวาน พญาสัตบรรณ พฤกษ์ เพกา มะกอกนํAา มะกอก
ฝรัง@ มะขามป้อม มะขามป้อม มะค่าแต้
ชีววิ ทยาและเขตการแพร่กระจายของไรสีขา
จากการสํารวจไรสีข@ าพบว่า ไม้ผลและพืชสมุนไพรหลายชนิดทีถ@ กู ไรสีข@ าดูดกินนํAาเลีAยง จะแสดงอาการผิดปกติ
อาการทีพ@ บมาก คือ “สีสนิม” รองลงมา ได้แก่ การสร้างแผงขนกํามะหยีแ@ ละการสร้างปมตามใบพืช การศึกษาวงจรชีวติ
เลือกใช้เฉพาะไรทีท@ าํ ให้เกิดอาการสีสนิมบนใบ ยกเว้นไรสีข@ าบนขีเA หล็กบ้าน ซึง@ ทําให้ฝกั ขีเA หล็กเกิดอาการสีสนิม และไร
บนรางจืดซึง@ เป็ นไรจรจัด การเลียA งไรทุกชนิดกระทําบนใบพืชเท่านันA ไรสีข@ าและพืชอาศัยทีท@ าํ การศึกษาวงจรชีวติ ได้แก่
Phyllocoptes azadirachtae เลียA งบนใบสะเดาไทย สะเดาอินเดีย และสะเดาช้าง Circaces citri เลีAยงบนใบมะนาว
และมะกรูด Aculops crateviเลีAยงบนใบกุม่ บก Calepitrimerus piperus เลีAยงบนใบชะพลู Calacarus sp. เลีAยงบนใบ
น้อยหน่า Tegoprionus cassii เลียA งบนใบขีเA หล็ก Vilaia thunbergiae เลียA งบนใบรางจืด
ผลการศึกษาชีววิทยาของไรพบว่า รูปร่าง ลักษณะ การดํารงชีวติ รวมทังA การขยายพันธุ์ของไรสีข@ าจะแตกต่าง
จากไรศัตรูพชื ชนิดอืน@ ไรสีข@ าเพศเมียจะวางไข่เป็ นฟองเดีย@ วๆ บนใบพืช โดยเฉพาะบริเวณทีข@ รุขระหรือใกล้ๆ เส้นใบ
ระยะการเจริญเติบโตของไรสีข@ า ประกอบด้วย ระยะไข่ ระยะตัวอ่อน ระยะวัยรุน่ และตัวเต็มวัย
ไข่ของไรทุกชนิดทีศ@ กึ ษา ใช้เวลาฟกั ประมาณครึง@ หนึ@งของช่วงเวลาทังA หมดทีใ@ ช้ในการดําเนินชีวติ จากไข่จน
เป็ นตัวเต็มวัย ไข่ของไรทีม@ อี ตั ราการฟกั สูงกว่า 90% ได้แก่ ไข่ของไรขีเA หล็ก ไรชะพลู และ ไร P. azadirachtae บนใบ
สะเดาไทยและสะเดาช้าง มีอตั ราการฟกั สูงถึง 95-96% และไรน้อยหน่ ามีอตั ราการฟกั ของไข่ 91% สําหรับไร C. citri
บนใบมะนาวและไรรางจืดมีอตั ราการฟกั ไข่ต@าํ ทีส@ ดุ คือ 74-75%
ไรทีเ@ จริญเติบโตเร็วทีส@ ุดคือ ไรกุ่มบก ใช้เวลาพัฒนาจากไข่จนเป็ นตัวเต็มวัยเพียง 4.97±0.23 วัน รองลงมา
คือ ไรขีเA หล็ก ซึง@ ต้องใช้ระยะเวลาทังA สินA 6.14±0.57 วัน ส่วนไรทีใ@ ช้เวลาในการเจริญเติบโตนานทีส@ ดุ คือ ไรน้อยหน่า ใช้
เวลา 10.26±1.02 วัน
ไร C. citri ซึง@ เลีAยงบนใบมะกรูดและมะนาว จะใช้เวลาในการเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวติ ใกล้เคียงกัน คือ
7.35±0.63 และ 7.47±0.82 วัน ตามลําดับ ส่วนไร P. azadirachtae ซึง@ เป็ นศัตรูของสะเดาต่างๆ จะเจริญเติบโตได้ด ี
บนใบสะเดาไทยและสะเดาช้าง โดยใช้เวลาทังA หมดประมาณ 7.8-7.9 วัน แต่จะต้องใช้เวลานานถึง 9.38 วัน เมื@อเลีAยง
บนใบสะเดาอินเดีย ไรเพศผูท้ ุกชนิดยกเว้นไรน้อยหน่าจะเจริญเติบโตเร็วกว่าไรเพศเมียเล็กน้อย การศึกษาอายุขยั ของ
ไรทีไ@ ม่มกี ารผสมพันธุพ์ บว่า ไรเพศผูท้ ุกชนิดทีศ@ กึ ษาจะมีอายุขยั สันA กว่าไรเพศเมีย
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โดยทั @วไป อัตราการตายของไรจะพบมากในระยะตัวอ่อนมากกว่าระยะอื@นๆ โดยเฉพาะไร P. azadirachtae
บนใบสะเดาช้างและสะเดาอินเดีย ซึ@งมีอตั ราการตายในระยะนีAประมาณ 28-31% รองลงมา คือ ระยะตัวอ่อนของไร
น้อยหน่า ซึง@ มีอตั ราการตายประมาณ 21% ไรสีข@ าทีม@ อี ตั ราการตายระหว่างการเจริญเติบโตน้อยทีส@ ดุ โดยมีอตั ราการอยู่
รอดเป็ นตัวเต็มวัยสูงสุด ได้แก่ ไรขีเA หล็ก มีอตั ราการอยู่รอดสูง ถึง 93.83% รองลงมาคือ ไร P. azadirachtae บนใบ
สะเดาไทย ซึง@ มีอตั ราการอยูร่ อด 88.99% ส่วนไรทีอ@ ยูร่ อดเป็นตัวเต็มวัยตํ@ากว่า 60% ได้แก่ ไรรางจืด ไรน้อยหน่า ไร C.
citri บนใบมะนาว และ ไร P. azadirachtae บนใบสะเดาช้างและสะเดาอินเดีย ทังA นีA ไร P. azadirachtae บนใบสะเดา
อินเดียและไรรางจืด มีอตั ราการอยูร่ อดเป็ นตัวเต็มวัยเพียง 42-43% เท่านันA
อัตราการขยายพันธุข์ องไรทีไม่ได้รบั การผสมพันธุ์
โดยทัวไป
@ ไรที@มอี ายุขยั ยืนยาวจะผลิตไข่ได้มากกว่าไรทีม@ อี ายุขยั สันA อย่างไรก็ตาม ยังมีปจั จัยอื@นทีเ@ กีย@ วข้อง
ด้วย เช่น ระยะวางไข่ (oviposition period) รวมถึงชนิดหรือคุณภาพของพืชอาหารด้วย
การศึกษาอายุขยั ของไรเพศเมียพบว่า ไร P. azadirachtae บนสะเดาอินเดีย สะเดาไทย และสะเดาช้าง มี
อายุขยั ยาวกว่าไรสีข@ าชนิดอืน@ ๆ โดยไรบนสะเดาอินเดียมีอายุขยั เฉลีย@ สูงสุดคือ 15.24±3.13 วัน อายุขยั ของไรชนิดนีAจะ
ลดลงเหลือเพียง 13.06±1.65 และ 12.06±3.19 วัน เมื@อเลียA งบนใบสะเดาไทยและสะเดาช้าง ตามลําดับ ไรเพศเมียทีม@ ี
อายุขยั ประมาณ 10 วัน ได้แก่ ไรกุ่มบก ซึง@ มีอายุขยั เฉลี@ย 10.86±1.17 วัน รองลงมา คือ ไร C. citri บนใบมะนาวและ
มะกรูด ซึง@ มีอายุขยั โดยเฉลีย@ ใกล้เคียงกัน คือ 10.35±1.31 วัน และ 10.22±1.28 วัน ตามลําดับ สําหรับไรเพศเมียอืน@ ๆ
ล้วนมีอายุขยั ตํ@ากว่า 10 วัน โดยไรขีเA หล็กมีอายุสนั A ทีส@ ดุ คือ 6.81±0.54 วัน
ไรเพศเมียทุกชนิดต้องการระยะเวลาช่วงหนึงก่อนวางไข่ใบแรก (pre-oveposition period) การศึกษาพบว่า ไร
ทีเ ริม วางไข่ได้เร็วทีส ุดคือ ไร P. azadirachtae บนใบสะเดาไทย ซึง ใช้เวลาก่อนวางไข่เพียง 0.63±0.39 วัน รองลงมา
ได้แก่ ไรบนใบสะเดาช้าง ไรกุ่มบก และไรชะพลู ซึง มีระยะก่อนวางไข่เฉลีย 0.81, 0.91 และ 0.94 วัน ตามลําดับ ส่วน
ไรทีม รี ะยะก่อนวางไข่นานทีส ดุ คือ ไรบนใบสะเดาอินเดีย ซึง มีระยะก่อนวางไข่ 1.68±0.95 วัน
ไร P. azadirachtae บนใบสะเดาไทยมีระยะวางไข่ (oviposition period) นานทีส@ ุด คือ 11.28±1.55 วัน
รองลงมา คือไรชนิดเดียวกันนีAท@เี ลีAยงด้วยใบสะเดาอินเดียและสะเดาช้าง มีระยะวางไข่โดยเฉลี@ยประมาณ 8.53 และ
8.94 วัน สําหรับไรกุ่มและไร C. citri บนใบมะกรูดและมะนาว มีระยะวางไข่โดยเฉลีย@ ประมาณ 7.5–7.85 วัน ไรทีม@ ี
ระยะเวลาวางไข่สนั A ทีส@ ดุ คือ ไรรางจืด ซึง@ มีระยะเวลาในการวางไข่เพียง 2.62±1.68 วัน เท่านันA
ไรสีข@ าวางไข่ทม@ี ขี นาดใหญ่มากเมื@อเทียบกับลําตัว ดังนันA อัตราการวางไข่/ตัว/วัน ของไรสี@ขาจึงค่อนข้างตํ@า
โดยมีค่าเฉลีย@ ระหว่าง 0.92–1.95 ฟอง/ตัว/วัน เท่านันA ไรสีข@ าส่วนใหญ่จะวางไข่ได้ประมาณ 1-4 ฟอง/วัน ยกเว้นไร
P. azadirachtae ทีเ@ ลีAยงบนใบสะเดาไทยและสะเดาช้าง ซึ@งวางไข่ได้ 1-7 ฟอง/วัน ไรบนใบสะเดาไทยผลิตไข่ได้สงู สุด
คือ 21.81±4.18 ฟอง/ตัว แต่เมื@อเลีAยงบนใบสะเดาอินเดียและสะเดาช้างจะทําให้การผลิตไข่ลดน้อยลง โดยผลิตไข่ได้
เพียง 7.65±3.46 และ 12.44±2.85 ฟอง/ตัว ตามลําดับ ไรกุ่มบกผลิตไข่ได้ 10.88±2.89 ฟอง/ตัว ในขณะทีไ@ ร C. citri
วางไข่ได้ 8.25±1.77 และ 7.91±1.70 ฟอง/ตัว บนใบมะนาวและมะกรูด ตามลําดับ ส่วนไรรางจืด ไรน้อยหน่ า และไร
ชะพลูมอี ตั ราการผลิตไข่ทค@ี อ่ นข้างตํ@า โดยวางไข่ได้ประมาณ 4 ฟอง/ตัว
ไรบนใบสะเดาอินเดียมีระยะหลังวางไข่ (post-oviposition period) นานที@สุด คือ 5.03±2.61 วัน รองลงมาคือ
ไรน้อยหน่ าและไรชะพลู ใช้เวลา 3.29±1.37 และ 2.94±1.88 วัน ตามลําดับ ในขณะที@ไรขีเA หล็กวางไข่จนเกือบสิAน
อายุขยั โดยมีระยะหลังวางไข่เพียง 0.94±0.36 วัน ส่วนไรสีข@ าอืน@ ๆ มีระยะหลังวางไข่อยูใ่ นช่วงทีใ@ กล้เคียงกัน
ผลสรุปจากการศึกษาพบว่า ทังA ไรจรจัดและไรทีท@ าํ อันตรายต่อพืชทุกชนิดทีศ@ กึ ษา มีวงจรชีวติ ใกล้เคียงกันมาก
(ระหว่าง 7-9 วัน) ซึง@ นับว่าเจริญเติบโตได้รวดเร็วทีอ@ ุณหภูม ิ 28 องศาเซลเซียส และความชืAนสัมพัทธ์ประมาณ 58%
ถึงแม้ว่าไรสีข@ าจะมีอตั ราการวางไข่ไม่สงู มากนัก โดยวางไข่เฉลี@ย 1-4 ฟอง/วัน แต่เมื@อไรสามารถเจริญเติบโตได้ใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว ก็ส่งผลให้มกี ารแพร่ระบาดได้เร็วขึAนเช่นกัน ผลการศึกษาวงจรชีวติ ของไรเหล่านีAใกล้เ คียงกับ
การศึกษาไรสนิม ส้ม ไรกระเทียม ไรลิAน จี@ และไรลําใยที@มีผู้ศึก ษาไว้ใ นประเทศไทย ข้อ มูล เหล่ านีA ส ามารถนํ าไป
รายงานการวิจยั ในโครงการ BRT 2544

146

BRT Research Reports 2001

ประกอบการพิจารณาวางตารางเวลาป้องกันกําจัดโดยใช้สารเคมีได้เป็ นอย่างดี การทีร@ วู้ ่าไรมีวงจรชีวติ สันA ทําให้การใช้
สารเคมีตอ้ งกระทําบ่อยครังA ขึนA ผลทีต@ ามมาคือ ไรจะเริม@ ต้านทานยา และผลตกค้างของสารเคมีในสภาพแวดล้อมก็จะ
ส่งผลกระทบถึงผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคด้วยเช่นกัน
บทสรุป
การสํารวจไรสีข@ าในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยเก็บตัวอย่างเดือนละ 2 ครังA พบว่า พืช
ชนิดต่างๆ ได้แก่ ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชสมุนไพร ไม้ปา่ พืชไร่ พืชผัก และวัชพืช มีไรสีข@ าอาศัยอยู่ในปริมาณที@
แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ปริมาณของไรทีพ@ บไม่ได้เป็ นข้อบ่งชีAว่า ไรสีข@ าชนิดนันA ๆ จะเป็ นศัตรูพชื หรือทําให้พชื เกิด
อาการผิดปกติเสมอไป เช่น ไรสีข@ าบนรางจืด บอระเพ็ด มะลิ พริกชีฟA ้ า พริกขีหA นู เล็บมือนาง และปีป มักพบในปริมาณ
มาก แต่พชื ไม่แสดงอาการผิดปกติให้เห็น นักอนุกรมวิธานของไรสีข@ าจึงเรียกไรเหล่านีAว่า ไรจรจัด
งานด้านอนุ กรมวิธานของไรสีข@ าในประเทศไทย เริม@ ขึนA ในช่วงปี ค.ศ.1971-1977 โดย H.H. Keifer และ L.C.
Knorr ผูต้ พี มิ พ์ผลงานการค้นพบไรสีข@ า 23 สกุล 35 ชนิด ใน Eriophyid Mites of Thailand เมื@อปี ค.ศ.1978 รายงานนีA
มีไรสีข@ าจํานวน 7 สกุล 27 ชนิด ทีเ@ ป็นไรชนิดใหม่ของโลก หลังจากนันA มีรายงานการศึกษาเกี@ยวกับอนุ กรมวิธานของไร
ศัตรูพชื ในประเทศไทย โดยกลุ่มงานวิจยั ไรและแมงมุม กองกีฏวิทยาและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร ซึง@ พบไรสีข@ า
รวม 10 ชนิด ทําลายกระเทียม กระท้อน ส้มโอ ส้มเขียวหวาน ลิAนจี@ ลําไย มะม่วง พุทรา และไผ่ ในจํานวนนีAเป็ นไรที@
ได้รบั การตังA ชื@อแล้ว แต่สํารวจพบในประเทศไทยเป็ นครังA แรก จํานวน 4 ชนิด และเป็ นไรชนิดใหม่ของโลก 1 ชนิด
นอกจากนันA ยังมีรายงานการแพร่ระบาดของไร Acalitus adoratus K บนใบสาบเสือ (Napompeth et al., 1988) อีกด้วย
การศึกษาอนุกรมวิธานของไรสีข@ าในประเทศไทยได้เริม@ ขึนA อีกครังA โดยผูว้ จิ ยั และ Professor Jan Boczek ได้
รวบรวมและวิเคราะห์ชนิดของไรสีข@ าในประเทศไทยตังA แต่ปี ค.ศ.1989 เป็นต้นมา เมื@อรวมผลงานการสํารวจไรสีข@ าโดย
Keifer and Knorr และผลงานของผูว้ จิ ยั นับถึงปี ค.ศ.1997 มีการค้นพบไรสีข@ าชนิดใหม่ของโลกเป็ นจํานวน 23 สกุล 97
ชนิด เป็ นไรทีค@ น้ พบและตังA ชื@อโดยผูว้ จิ ยั และ Boczek จํานวน 16 สกุล 70 ชนิด
ปจั จุบนั ผูว้ จิ ยั ได้ทําการวิเคราะห์ชนิดของไรสีข@ าทีร@ วบรวมได้ไว้อกี บางส่วน เนื@องจากต้องใช้เ วลาในการวาด
ภาพ และการค้นหาเอกสารอ้างอิง ขณะนีAผวู้ จิ ยั ได้ตพี มิ พ์ผลการค้นพบไรสีข@ าชนิดใหม่ของโลกไว้อกี จํานวน 66 ชนิด
กําลังรอตีพมิ พ์อกี 16 ชนิด และกําลังอยูใ่ นระหว่างการจัดเตรียมต้นฉบับอีก 12 ชนิด รวมเป็นไรทีไ@ ด้รบั การวิเคราะห์ชอ@ื
แล้วในโครงการปจั จุบนั 94 ชนิด โดยจัดเป็ นไรสกุลใหม่ของโลก 24 สกุล และยังมีตวั อย่างไรสีข@ าอีกเป็ นจํานวนมากที@
ยังไม่ได้ทาํ การวิเคราะห์ช@อื
การศึกษาชีววิทยาและการป้องกันกําจัดไรสีข@ าในประเทศไทยมีน้อยมาก จากการตรวจสอบเอกสารพบว่า ได้ม ี
ผูศ้ กึ ษาไรสีข@ าซึง@ เป็ นศัตรูสําคัญของส้มเขียวหวาน ลิAนจี@ ลําใยและกระเทียม (วัฒนา และคณะ, 2526, 2528; เทวินทร์
และฉัตรชัย, 2537; เทวินทร์และมานิตา, 2539; มานิตา และคณะ, 2528)
การทดลองเลียA งไรสีข@ า 7 ชนิด บนพืชอาศัย 10 ชนิด ในครังA นีAพบว่า ไรทุกชนิดเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวติ
ได้ในสภาพห้องทดลอง ระยะการเจริญเติบโตของไรสีข@ า ประกอบด้วย ระยะไข่ ระยะตัวอ่อน ระยะวัยรุ่น และระยะตัว
เต็มวัย ไรทุกระยะจะมีขาเพียง 2 คู่ หรือ 4 ขา ซึง@ แตกต่างกับไรศัตรูพชื อื@นๆ ทีม@ ขี า 4 คู่ ไรสีข@ าเพศเมียมีชวี ติ อยูไ่ ด้นาน
กว่าไรเพศผูเ้ ล็กน้อย ไรสีข@ ามีการขยายพันธุ์แบบ parthenogenesis โดยไข่ทไ@ี ม่ได้รบั การผสมพันธุ์สามารถฟกั ออกเป็ น
ตัวได้ อัตราการขยายพันธุ์ของไรสีข@ าทุกชนิดค่อนข้างตํ@า เนื@องจากไข่ของไรมีขนาดใหญ่มาก ทําให้ไรสีข@ าวางไข่ได้วนั
ละ 1–4 ฟอง จากการศึกษาพบไรบางชนิดเท่านันA ทีอ@ าจวางไข่ได้ถงึ 7 ฟอง/วัน อย่างไรก็ตาม การวางไข่ถงึ 7 ฟอง/วัน
จะพบน้อยมาก ผลการศึกษาวงจรชีวติ และอัตราการขยายพันธุ์ของไรสีข@ าทังA 7 ชนิด มีความใกล้เคียงกับการศึกษาทีไ@ ด้
มีผรู้ ายงานไว้แล้วในไรสีข@ าศัตรูพชื ชนิดอืน@ ๆ (วัฒนา และคณะ, 2526, 2528; เทวินทร์ และฉัตรชัย, 2537; เทวินทร์ และ
มานิตา, 2539; มานิตา และคณะ, 2528; Chandrapatya, 1987)
ไรสีข@ ามีความเฉพาะเจาะจงต่อพืชสูงมาก อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีภมู อิ ากาศทีเ@ หมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของพืช จึงทําให้พบพืชอาศัยซํAาๆ กันในหลายพืนA ที@ จากการสํารวจไรบนพืชอาศัยชนิดเดียวกันในหลายท้องทีพ@ บว่า มี
โอกาสสูงทีจ@ ะพบไรชนิดเดียวกันอยูบ่ นพืชอาศัยในท้องทีต@ ่างๆ กัน จึงสรุปได้วา่ ไรสีข@ าแต่ละชนิดสามารถแพร่กระจายได้
บนพืชอาศัยในท้องทีต@ ่างๆ
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ปจั จุบนั ข้อมูลด้านชื@อวิทยาศาสตร์ของไร ไม่ว่าจะเป็ นไรสีข@ าซึง@ จัดว่าเป็ นศัตรูพชื ไรชนิดอื@นๆ เช่น ไรศัตรูพชื
ไรในนํAา ไรในดิน และไรในผลิตภัณฑ์โรงเก็บต่างๆ แทบจะไม่มเี ลย เมื@อเกิดปญั หาการปนเปืA อนของไรในผลิตภัณฑ์
ต่างๆ การแพร่ระบาดของไร หรือการทีม@ ไี รติดเข้ามากับผลิตภัณฑ์หรือพืชนําเข้า ประเทศไทยก็ยงั ไม่มผี เู้ ชีย@ วชาญทีจ@ ะ
ตรวจหาชื@อทีถ@ กู ต้องได้ จึงทําให้การป้องกันกําจัดและการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ทีเ@ คยมีผศู้ กึ ษาไว้แล้วเป็นไปได้ค่อนข้างช้า
งานด้านอนุ กรมวิธานของไรสีข@ าเป็ นงานทีใ@ ช้เวลามาก เนื@องจากไรสีข@ าเป็ นสิง@ มีชวี ติ ขนาดเล็ก ไม่สามารถมองเห็นได้
ด้วยตาเปล่า การเก็บตัวอย่างไรจึงต้องใช้ทงั A ทักษะทีไ@ ด้รบั การฝึกฝนและความอดทนในการตรวจหาไร นอกจากนันA การ
แยกไรออกจากพืชต้องรีบทําภายในวันเดียวกับทีเ@ ก็บตัวอย่าง เนื@องจากไรจะสูญหายได้ง่ายเพราะมีขนาดเล็กมาก การ
เขีย@ ไรแต่ละครังA ต้องใช้ขนตาติดปลายไม้ เพื@อทําการเคลื@อนย้ายไรลงในนํAายาต่างๆ หลายขันA ตอน การจัดเตรียมสไลด์
และการวาดภาพก็ต้องใช้ความชํานาญเป็ นพิเศษจึงจะกระทําได้ถูกต้อง ด้วยความยากลําบากนีAเอง ทําให้หาผูส้ นใจ
ศึก ษาด้า นนีA ไ ด้ย ากยิ@ง ประกอบกับ การฝึ ก ฝนในแต่ ล ะขันA ตอนต้ อ งใช้ ท ังA เวลาและความอดทนมาก ป จั จุ บ ัน
โครงการมีบุคลากรทีไ@ ด้รบั การฝึกฝนจนสามารถกระทําการต่างๆ ได้เป็ นอย่างดีแล้ว แต่เมื@อจบโครงการก็ตอ้ งแยกย้าย
กันไป นับเป็ นการสินA เปลืองเวลาและแรงงานในการฝึกบุคลากรด้านนีAเป็นอย่างมากมาก
การตีพมิ พ์ผลงานก็เป็ นสิง@ สําคัญยิง@ ต่อการนําเสนอสิง@ ทีค@ น้ พบให้โลกได้รบั ทราบ ถึงแม้วา่ ไรสีข@ าจะมีพชื อาศัย
ทีจ@ าํ กัด แต่การทีพ@ ชื ชนิดเดียวกันสามารถเจริญเติบโตได้ในหลายประเทศ ก็ทาํ ให้ประเทศอืน@ ๆ ทีม@ พี ชื ชนิดเดียวกันมี
โอกาสพบไรชนิดเดียวกันได้ดว้ ย การหาเอกสารอ้างอิงจึงเป็นสิง@ สําคัญ เพือ@ ป้องกันการวิเคราะห์ชนิดของไรซํAาซ้อนกับ
ทีผ@ อู้ น@ื ได้ทาํ ไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ปจั จุบนั ห้องสมุดในประเทศไทยมีเอกสารเกีย@ วกับการศึกษาด้านไรสีข@ าน้อยมาก ไม่
ว่าจะเป็นการศึกษาทางอนุกรมวิธานหรือด้านอืน@ ๆ นอกจากนันA เอกสารทีม@ อี ยูก่ ข็ าดความสมบูรณ์ในหลายส่วน เช่น
ภาพวาดไม่ชดั เจน ทําให้การเปรียบเทียบตัวอย่างเป็ นไปได้ยากขึนA นอกจากนันA การตีพมิ พ์ผลงานแต่ละครังA ต้องมี
ค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นการจัดทําต้นฉบับ การตรวจแก้ตน้ ฉบับ และค่าจัดพิมพ์ตามทีว@ ารสารเป็นผูก้ าํ หนดไว้ การตีพมิ พ์
ผลงานการค้นพบไรสีข@ าชนิดใหม่ในวารสารภายในประเทศจะมีปญั หาด้านผูท้ รงคุณวุฒ ิ ทีจ@ ะพิจารณาผลงานว่ามีความ
ถูกต้องหรือไม่ เนื@องจากยังไม่มผี ทู้ ํางานด้านอนุกรมวิธานของไรสีข@ าในประเทศไทย ซึง@ สามารถจะพิจารณาผลงานได้
ในภาพรวม โครงการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย ซึง@ เป็ น
หน่วยงานสําคัญในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษาอนุกรมวิธาน ควรให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนีA
1. สนับสนุนทุนวิจยั ด้านอนุกรมวิธานของพืชและสัตว์ทุกกลุ่มอย่างต่อเนื@อง โดยไม่มงุ่ เน้นเฉพาะโครงการที@
สามารถนําไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว และควรสนับสนุนงานวิจยั เพือ@ การสร้างองค์
ความรูพ้ นAื ฐานด้วย
2. ควรให้การสนับสนุนทุนวิจยั เป็ น package เช่น กลุ่มไรและเห็บ กลุ่มแมลงศัตรูพชื กลุม่ แมลงในนํAา กลุ่ม
แมลงทางการแพทย์ โดยสนับสนุนทังA งานวิจยั พืนA ฐานและการนําไปใช้ประโยชน์
3. สนับสนุนการสร้างบุคลากรทีม@ คี วามสนใจในงานด้านอนุกรมวิธาน
ทังA ด้านการสร้างนักวิจยั และระดับ
technician เพือ@ ช่วยให้งานวิจยั ดําเนินไปได้อย่างต่อเนื@อง
4. ให้การสนับสนุนเงินทุนในการจัดหาเอกสารอ้างอิงจากต่างประเทศ ซึง@ มีความจําเป็น รวมทังA สนับสนุนการ
ตีพมิ พ์ผลงานวิชาการในวารสารต่างประเทศ
5. จัดฝึกอบรมด้านอนุกรมวิธาน โดยเชิญผูเ้ ชีย@ วชาญทังA ในและต่างประเทศมาเป็ นวิทยากรฝึกอบรม และควร
เน้นการฝึกภาคสนามด้วย
6. สนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานเป็นรูปเล่ม ซึง@ อาจอยูใ่ นรูปของ catalog, key ฯลฯ
7. สนับสนุนให้ผวู้ จิ ยั และนักศึกษาในโครงการมีโอกาสไปฝึกอบรมระยะสันA กับผูเ้ ชีย@ วชาญในต่างประเทศ
8. จัดตังA เครือข่ายของนักวิจยั ด้านอนุกรมวิธานของพืช สัตว์ ฯลฯ ในประเทศไทย เพือ@ การแลกเปลีย@ นข้อมูล
ข่าวสาร และการให้ความร่วมมือซึง@ กันและกัน
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กิ ตติ กรรมประกาศ
ผลงานวิจยั นีAได้รบั ทุน สนับ สนุ นจาก โครงการพัฒ นาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากร
ชีว ภาพในประเทศไทย ซึ@ง ร่ ว มจัด ตังA โดยสํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิจัย และศู น ย์ พ ัน ธุ วิศ วกรรมและ
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Abstract: Diversity of Helminths in Maesa Stream, Doi Suthep-Pui National Park
Chiang Mai Province
Freswater vertebrates from Maesa Stream, Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai were collected
from January 1997 to 1999. They were 3,900 specimens of 32 fish species, 149 of 9 amphibian and 3 of
3 reptiles. Fifty six species of helminths were recovered: 5 monogenea (Dactylogyrus sp.I,
Trianchoratus sp., Gyrodactylus sp., Diplozoon sp. and Dactylogyrus sp.II); Allocreadium sp.I,II
Haplorchoides sp. (metacercaria; meta), Posthodiplostomum sp., Guahatiana sp., Plagiophorus sp.,
Transversotrema patialense, Euryhelmis sp.(meta), Centrocestus caninus (meta), Acanthostomum sp.
(meta), Genarchopsis goppo, Phyllodistomum sp.I, Brevicreadium sp., Gorgoderina gracilis n.sp.
Pleurogenoides sphaericus, Stellantchasmus falcatus (meta), Allocreadium sp.II, Haplorchis sp. (meta),
Urotrema sp., Haplorchoides sp. (adult), Encyclometra bungara, Pleurogenes chiangmaiensis,
Telorchis sp., Mantereilla sp., Genarchopsis sp. (meta), Phyllodistomum sp.II, Phyllodistomum sp.III
and Ganeo tigrinus; 6 Cestodes (Senga chiangmaiensis n.sp., Ptychobothrium mystacoleucusi n.sp., P.
rojanapaibul n.sp., P. discusae n.sp., Circuonchobothrium baimaii n.sp.and Ptychobothrium masae
n.sp.); 3 Acanthocephala a Cystacanth, Pallisentis sp. and Acanthocephalus lucidus; 15 Nematodes a
Cyst Spinitectus sp. (larva), Rhabdochona sp., Rhabdochona sp.I, Camallannus sp., Zanclophorus sp.,
Spinitectus sp., Anisakis sp., Unknown I, Unknown II, Rhabdochona sp.II, Proleptus sp., Rhabdochona
sp.III, Cosmocerca sp., Ascaridia sp. and Camallanus anabantis.
Parasites were surveyed once each season for the first year. Prevalence of infection in winter, summer
and rainy season, were 42.115%, 53.850% and 66.667% in fish, and 50.000% 0%, 100.00% in reptiles.
The highest intensity of a parasite was 8.000 in winter for Anisakis sp. (nematode), 6.200 in summer in
Brevicreadium sp. (trematode) and Encyclometra bungara (trematode) in rainy season was 145.000. In
the second year, the vertebrates were investigated every two months. The highest prevalence, 39.894%
of fish in January, 66.667% of amphibia in March, none of reptile, were recorded respectively. The
highest intensity of parasites in January, March, May, July, September, were recovered of
Pleurogenoides sphaericus (45.000), Rhabdochona sp.I (6.000), Allocreadium sp.II (8.000),
Trianchoratus sp.(11.500), Dactylogyrus sp.II (53.500) and Rhabdochona sp.I (13.000) respectively.
Parasitic distribution, relationships between host and parasite, and classification were analyzed by
Cluster analysis.
Key words: Maesa stream, Doi Suthep- Pui National Park, helminths, fishes, amphibains, reptiles

บทนํา
ั
การศึกษาหนอนพยาธิในสัตว์น/ําจืดของประเทศไทย มีมลู เหตุเบือ/ งต้นมาจากปญหาทางด้
านสาธารณสุขเป็ น
สําคัญ โดยเฉพาะการอุปโภค บริโภคทีไ9 ม่ถกู สุขลักษณะ หนอนพยาธิทศ9ี กึ ษานัน/ ประกอบด้วย พยาธิตวั แบน
(trematode) พยาธิปลิงใส (monogenea) พยาธิตวั ตืด (cestode) พยาธิตวั กลม (nematode) และพยาธิหวั หนาม
(acanthocephala) ซึง9 พบทัง/ ระยะติดต่อ และตัวเต็มวัย ประเทศไทยมีการศึกษาหนอนพยาธิในปลาเป็นครัง/ แรก โดย
Pearse (1933) ได้สาํ รวจปลานํ/าจืด กุง้ ปู ในเขตกรุงเทพฯ และปากนํ/าเจ้าพระยา (สมุทรปราการ) พบพยาธิรวม 20
ชนิด ต่อมา จําลองและคณะ (2504) ได้สาํ รวจหาเมตาเซอคาเรียจากปลาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างปี
พ.ศ.2500-2503 พบระยะเมตาเซอคาเรีย ของ Opisthorchis viverrini ซึง9 พบว่าเป็ นพยาธิใบไม้ระยะตัวเต็มวัยในตับคน
โดยพบระยะนี/ทบ9ี ริเวณเหงือก ลําตัว และครีบของปลาพวก Cyprinoides (ปลาแม่สะแด้ง ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อย
ปลากระสูบขีด และปลาขาว) โดยเปอร์เซนต์ infected ของเมตาเซอคาเรียทีพ9 บจากจังหวัดอุดรธานี สกลนคร นครพนม
กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และขอนแก่น เท่ากับ 38.1, 31.7, 56.7, 19.7, 60.4 และ 23.6% ตามลําดับ
ต่อมา พิณทิพย์ (2521) ได้ศกึ ษาชนิดของหนอนพยาธิในทางเดินอาหารของปลานํ/าจืด 20 ชนิด จํานวน 300
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ตัว ทีบ9 ริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
กรุงเทพฯ พบพยาธิทงั / หมด 7 สกุล 12 ชนิด เป็น
พยาธิตวั กลม 9 ชนิด พยาธิหวั หนาม 1 ชนิด พยาธิ
ตัวตืด 1 ชนิด และพยาธิใบไม้ 1 ชนิด
ประไพสิริ (2526) ได้รายงานการสํารวจพบพยาธิ
ใบไม้ระยะตัวเต็มวัยของ Transversotrema sp. เป็ น
ครัง/ แรกในประเทศไทย ซึง9 พบตามเมือกบนลําตัวปลา
นิล ทีไ9 ด้จากบ่อเลีย/ งปลาในเขตดุสติ กรุงเทพฯ เมื9อปี
พ.ศ.2525 สุปราณี (2526) ได้สาํ รวจปรสิตของปลา
นํ/าจืดจํานวน 584 ตัว จากลํานํ/าแม่กลอง บริเวณ
ภาพที9 1. จุดเก็บตัวอย่าง (1-12) จากลํานํ/าแม่สา อุทยานแห่งชาติดอย
เหนือเขือ9 นวชิราลงกรณ์ พบปรสิตทัง/ หมด 67 ชนิด สุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ 1) หมูบ่ า้ นกองแหะ ต. โป่งแยง, 2)
เป็ น ภาพที9 1 ชนิด Protozoa 10 ชนิด crustacean สะพานทางเข้าหมู่บ้านกองแหะ, 3) ปางช้างโปง่ แยง, จุดที9 4) บ้านศรี
8 ชนิด annelid 1 ชนิด mollusc 1 ชนิด พยาธิตวั ม่วงคํา, 5) หน่วยจัดการต้นนํ/าห้วยดีหมี, 6) สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ
แบนโมโนจีเนีย 6 ชนิด พยาธิใบไม้ 7 ชนิด พยาธิตวั พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ m 7) ปางช้างแม่สา 8) นํ/าตกแม่สา 9) สะพานประปา
่
แบนภายนอก aspidocotylea
ใน family สุขาภิบาลแม่รมิ 10) สะพานชลประทาน 11) สะพานบ้านปาม่วง 12)
สะพานแม่สาหลวง
Aspidogastridae 1 ชนิด และพยาธิตวั กลม 12 ชนิด
จากข้อมูลการสํารวจจะเห็นว่า การกระจายของพยาธิทศ9ี กึ ษาในแต่ละท้องที9 ในปลาแต่ละชนิดมีความแตกต่าง
กัน สําหรับการศึกษาพยาธิในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงก็มรี ายงานการศึกษาหนอนพยาธิในปลาและสัตว์น/ํา
ด้วยเช่นกัน ตัง/ แต่ปี ค.ศ.1971 Sujjanun and Thitasut (1971) ได้สาํ รวจพบพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอคาเรีย ของ
Opisthorchis spp. ทีบ9 ริเวณครีบ เกล็ด และกล้ามเนื/อของปลาตะเพียนทราย ปลาแก้มชํา/ และปลาซิว จากอําเภอ
สารภี และสันกําแพง ต่อมา Ratanasritong and Kliks (1972) ได้สาํ รวจหนอนพยาธิในปลานํ/าจืดจากลํานํ/าปิง ทีอ9 าํ เภอ
จอมทอง และสถานีประมงนํ/าจืด อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จากปลาจํานวน 95 ตัว พบพยาธิ 12 ชนิด คือพยาธิ
ตัวกลม 4 ชนิด พยาธิตวั ตืด 3 ชนิด พยาธิหวั หนาม 2 ชนิด และพยาธิใบไม้ 3 ชนิดจากลําไส้ของปลาดุกด้าน ปลาดุก
อุย ปลาหมอไทยและปลาตะเพียนขาว Kliks and Tantachamrun (1974) ได้สาํ รวจในจังหวัดเชียงใหม่ พบพยาธิใบไม้
ระยะ เมตาเซอคาเรีย ของ Stellantchasmus falcatus จากครีบปลาเข็ม (Dermogenys pusillus) และสามารถเจริญเป็ น
ตัวเต็มวัยในลําไส้เล็กของแมวได้ นอกจากนี/ยงั พบ เมตาเซอคาเรีย ของ Haplorchis yokogawai และ Haplorchis
taichui ทีค9 รีบและกล้ามเนื/อของปลาแก้มชํ/า ปลาตะเพียนขาว และปลาตะเพียนทราย และยังพบตัวเต็มวัยของทัง/ สอง
ชนิดนี/ในลําไส้ของแมวและคนด้วย ต่อมา วิรชั (2522) ได้สาํ รวจตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ (เมตาเซอคาเรีย) ใน
ปลานํ/าจืด 5 ชนิด จากบางท้องทีข9 อง อําเภอเมือง อําเภอหางดง และอําเภอสันกําแพง ของจังหวัดเชียงใหม่ พบตัวอ่อน
ระยะเมตาเซอคาเรีย มากถึง 10 ชนิด ประกอบด้วย เมตาเซอคาเรียของพยาธิใบไม้ Acanthostomum sp.,
Centrocestus sp., Euclinostomum sp., Haplorchis sp.I & II, Opisthorchis sp., Posthodiplostomum sp. และตัว
อ่อนระยะเมตาเซอคาเรีย amphistome และ distome ทีไ9 ม่สามารถจําแนกชนิดได้
Wongsawad et al., (1996) ศึกษาและสํารวจตัวอ่อนพยาธิใบไม้จากคูเมืองเชียงใหม่ระยะเวลา 1 ปี พบตัวอ่อน
ระยะเมตาเซอคาเรียของพยาธิใบไม้ทต9ี ดิ ต่อถึงคนได้ 2 ชนิด คือ Haplorchis sp. จากเกล็ดปลาตะเพียนขาว ด้วยค่า
prevalence 100% และพบเมตาเซอคาเรียของ Stellantchasmus sp. จากปลาเข็ม มีคา่ prevalence เท่ากับ 88.04%
ชโลบล และคณะ (2539a) ได้ศกึ ษาการกระจายตัวของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอคาเรียในปลา และสัตว์น/ํา ในเขต
อําเภอเมือง อําเภอสันทราย อําเภอสันกําแพง อําเภอดอยสะเก็ด และอําเภอสันปา่ ตอง จังหวัดเชียงใหม่ และอําเภอเมือง
อําเภอปา่ ซาง อําเภอบ้านโฮ้ง และอําเภอลี/ จังหวัดลําพูน พบตัวอ่อนระยะเมตาเซอคาเรีย ได้แก่ Acanthostomum sp.,
Centrocestus sp., Echinostoma sp., Haplorchis sp., Haplorchoides sp., Microphalloides sp., Opisthorchis sp.,
Posthodiplostomum sp., Stellantchasmus sp. เมตาเซอคาเรียของ Family Allocreadiidae 1 ชนิด และเมตาเซอคาเรียที9
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ไม่สามารถจําแนกชนิดได้ 1 ชนิด ชโลบล และคณะ (2539b) ได้ทาํ การสํารวจหนอนพยาธิในปลาและสัตว์น/ํา และคุณภาพ
นํ/าบริเวณเขื9อนภูมพิ ล อําเภอสามเงา จังหวัดตาก พบว่ามีเฉพาะปลาเท่านัน/ ทีต9 รวจพบหนอนพยาธิ ซึง9 แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มพยาธิตวั กลม 4 ชนิด กลุ่มพยาธิหวั หนาม 4 ชนิด และกลุม่ พยาธิตวั แบน 12 ชนิด แบ่งเป็นพวกโมโนจีเนีย 3 ชนิด
พยาธิตวั ตืด 2 ชนิด และพยาธิใบไม้ 7 ชนิด แบ่งเป็นพยาธิใบไม้ระยะตัวเต็มวัย ได้แก่ Allocreadium sp., Bucephaloides
sp. และไม่ทราบชนิด 1 ชนิด และพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอคาเรีย ได้แก่ Haplorchis sp., Haplorchoides sp.,
Phyllodistomum sp. และ Stellantchasmus sp. สําหรับคุณภาพนํ/าทางกายภาพของเขือ9 นภูมพิ ลอยูใ่ นเกณฑ์ทด9ี ี ต่อมา
Namue et al., (1997) รายงานว่าพบตัวอ่อนระยะเมตาเซอคาเรียของพยาธิใบไม้ Haplorchis sp. และ Haplorchoides sp.
ในปลาเกล็ด 7 ชนิด คือ ปลาตะเพียนทราย ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนภูเขา ปลาแก้มชํ/า ปลาสร้อย และปลาซิว 2 ชนิด
จาก 6 อําเภอของจังหวัดเชียงใหม่ และ 4 อําเภอของจังหวัดลําพูน
ในต่างประเทศก็มกี ารศึกษาหนอนพยาธิในปลานํ/าจืดกันอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง เช่น Ozaki (1925) ได้
ทําการศึกษาพยาธิใบไม้ในปลานํ/าจืด และจัดตัง/ พยาธิทพ9ี บเป็ นจีนสั และสปีชสี ใ์ หม่ คือ Genarchopsis goppo ซึง9 ตรวจ
พบในลําไส้ของปลา Mogurnda obscura จากลํานํ/าใกล้ ๆ กับตําบล Saijo เมือง Hiroshima ประเทศญี9ปนุ่ Moorthy
(1937) ได้ศกึ ษา Camallanus sweeti ทีพ9 บจากปลานํ/าจืด Ophicephalus gachua พบลักษณะสําคัญ คือมี beaded
longitudinal ridges จํานวน 9 อัน มีความยาวเท่าๆ กัน ปลายหางมี mucrons ลักษณะเป็ นติง9 ยืน9 ออกมา 3 อัน Peters
(1957) ได้ศกึ ษาพยาธิใบไม้ทพ9ี บจาก Water beetles ซึง9 เป็นชนิดใหม่ของ genus Allocreadium มีช9อื ว่า
A. neotenicum พบจากทะเลสาบ Douglas มลรัฐ Michigan สหรัฐอเมริกา ต่อมา Yeh (1960) ได้ทาํ การรวบรวมพยาธิ
ตัวกลมกลุ่ม Camallanid จากปลานํ/าจืดใน Ceylon ประเทศอินเดีย พบพยาธิ 5 ชนิด เป็นชนิดใหม่ 3 ชนิด และมี 1
ชนิดเป็ น genus ใหม่โดยตัง/ เป็น Zeylanema ในปี 1962 Beverley-Burton ได้ศกึ ษาพยาธิใบไม้บางชนิดจากปลาตระกูล
ปลาดุก (Clarias spp.) พบพยาธิชนิดใหม่ คือ Allocreadium mazoensis n. sp. และ Eumasenia bangweulensis n.sp.
หลังจากนัน/ Colley and Olsen (1963) สํารวจพบเมตาเซอคาเรียของ Posthodiplostomum minimum ทีม9 ี
การ infected ในตับ ไต หัวใจ และม้ามในปลา bluegills (Lepomis macrochirus) จากบ่อนํ/าพัก Lower Otay เมือง
San Diego มลรัฐ California สหรัฐอเมริกา Moravec (1968) ศึกษาพยาธิตวั กลมใน genus Rhabdochona ในปลา
จากประเทศเช็กโกสโลวาเกีย พบพยาธิ 4 ชนิด คือ R. denudata, R. hellichi, R. phoxini n.sp. และ R. ergensi n.sp.
และกล่าวถึง R. hellichi ว่าเป็นชนิดแรกทีพ9 บว่าไข่ม ี filament และอาจใช้ช9อื Subgenus Filochona เพือ9 ให้แยกต่าง
จากชนิดอืน9 ชัดเจน Overstreet (1970) รายงานการพบพยาธิตวั กลมชนิดใหม่ Spinitectus beaveri n.sp. ในปลา
Albula vulpes และอธิบายว่าพยาธิชนิดนี/มลี กั ษณะใกล้เคียงกับ S. carolini Moravec and Sey (1989) ศึกษาพยาธิ
ใบไม้บางชนิดทีพ9 บในปลานํ/าจืดจากทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม พบหนอนพยาธิทเ9ี ป็ นปรสิตภายในของปลา
16 ชนิด ในปีเดียวกัน De and Ghosh (1989) ศึกษาลักษณะทาง morphology ของตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของ
Camallanus anabantis และ Camallanus kulasirii ในปลา Anabas testudineus และ Ophicephlus punctatus จาก
West Bengal ประเทศอินเดีย
ต่อมา Khan and Bilqees (1990) พบพยาธิ Allocreadium kalrai n. sp. จากปลาช่อน (Channa striatus) ใน
ทะเลสาบ Kalri ประเทศปากีสถาน Moravec and Scholz (1991) ได้ศกึ ษาพยาธิตวั กลมบางชนิดในปลานํ/าจืด ประเทศ
ลาว พบพยาธิจาํ นวน 11 ชนิด เป็นตัวเต็มวัย 7 ชนิด เป็นตัวอ่อน 4 ชนิด ซึง9 พยาธิทงั / หมดนี/รายงานว่าเป็ นการตรวจ
พบครัง/ แรกในประเทศลาว Sathyanarayana and Venkatachalam (1993) ได้สาํ รวจหนอนพยาธิในปลานํ/าจืดทีน9 ิยมใช้
เป็ นอาหาร จาก Mannampandal area, Mayiladuturai, Tanjore district, รัฐ Tamilnadu ประเทศอินเดีย พบพยาธิ 3
ชนิด Boomker and Puylaert (1994) รายงานพยาธิตวั กลมชนิดใหม่ Spinitectus spp. จากปลานํ/าจืด ใน Afrotropical
region พบพยาธิ 8 ชนิด ต่อมา Moravec and Nagasawa (1998) ศึกษาหนอนพยาธิจาก rare endemic catfish,
Liobagrus reini ในประเทศญี9ปนุ่ พบพยาธิ 4 ชนิด เป็นพยาธิตวั กลม 3 ชนิด ได้แก่ Rhabdochona coronacauda,
R. japonica และ Mexiconema liobagri n.sp.
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จะเห็นได้วา่ การศึกษาชนิด และการกระจายของหนอนพยาธิในสัตว์น/ํามีการศึกษากันมากในต่างประเทศ ส่วน
ในประเทศไทยยังมีไม่มากนัก เนื9องจากขาดผูเ้ ชีย9 วชาญทีจ9 ะสามารถบ่งบอกถึงระดับของชนิดหนอนพยาธิได้ การศึกษา
ความหลากหลายของหนอนพยาธิจงึ เป็นจุดเริม9 ต้นของการศึกษาอีกหลายด้าน เช่น การศึกษาปจั จัยต่างๆ ทีใ9 ช้จาํ แนก
ความแตกต่างของหนอนพยาธิแต่ละชนิด และในอนาคตอาจจะใช้บง่ บอกถึงสภาพความเป็นอยู่ และนิเวศวิทยาของ
แหล่งนํ/าธรรมชาตินนั / ๆ ได้ โครงการศึกษาหนอนพยาธิในสัตว์มกี ระดูกสันหลัง ในลํานํ/าสายสําคัญ เช่น ลํานํ/าแม่สา
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่น/ี นับเป็ นการศึกษาครัง/ แรก ทีส9 าํ คัญมาก เพราะการศึกษาความ
หลากหลายของหนอนพยาธิ ทําให้ทราบว่าพยาธิชนิดใดมีโอกาสแพร่กระจายผ่านแหล่งนํ/าแห่งนี/ไปสูค่ นและสัตว์ทอ9ี ยู่
ั9
สองฝงของลํ
านํ/า นอกจากนี/ยงั ทําให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์ และหนอนพยาธิ หนอนพยาธิในแต่ละฤดูกาล
การเปลีย9 นแปลงของปริมาณ และชนิดของพยาธิทพ9ี บ รวมทัง/ การแพร่กระจายในแต่ละช่วงเวลาในรอบหนึ9งปีอกี ด้วย
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของพยาธิ และเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาในขัน/ ต่อไป เช่น
วงจรชีวติ และการตรวจสอบติดตามหาระยะตัวอ่อนโดยวิธกี ารต่าง ๆ เป็ นต้น
ผลการวิจยั
ผลการศึกษาหนอนพยาธิในลํานํ/าแม่สาในปีท9ี 1 พบค่า prevalence (ของการพบหนอนพยาธิในสัตว์มกี ระดูก
สันหลังแต่ละชนิดในลํานํ/าแม่สา) สูงสุด 44.40% ในฤดูรอ้ น ในปีท9ี 2 ค่า prevalence สูงสุด 39.89 % เดือนมกราคม
2541 และค่า prevalence ตํ9าสุด 20.00% เดือนมกราคม 2542 ปลาทีพ9 บค่า prevalence 100% มากทีส9 ดุ คือปลาเข็ม
พบ 7 ครัง/ จากการสํารวจพบปลา 11 ครัง/ รองลงมา คือปลาหมอไทย พบ 3 ครัง/ จากการสํารวจพบปลา 4 ครัง/
พบหนอนพยาธิทงั / สิน/ 76 ชนิด (ตารางที9 1) เป็ นหนอนพยาธิชนิดใหม่ 6 ชนิด คือ พยาธิตวั ตืด 1. Senga
chiangmaiensis n.sp. 2. Ptychobotrium mystacoleucusi n.sp. 3. P. rojanapaibuli n.sp. 4. P. discusae n.sp. 5.
Circumonchobothrium baimaii n.sp. 6. P. maesae n.sp. ซึง9 ได้รบั การตอบรับการตีพมิ พ์แล้วจากวารสาร Revista di
Parassitologia และพยาธิใบไม้ 1 ชนิดคือ Gorgoderina gracilis n.sp. พบเป็ น new record ทีไ9 ด้จากปลาคือ Urotrema
sp. (Yamaguti, 1958; Schell, 1970) พบชนิดทีส9 ามารถติดต่อถึงคนได้คอื Stellantchasmus falcatus, Haplorchis sp.
Centrocestus sp. (Person, 1964; Klicks and Tantachamrun, 1974; Tantachamrun and Klicks, 1978; Radomyos
et al., 1990) ชนิดทีส9 ามารถติดต่อถึงสัตว์ได้เช่น Acanthostomum sp. (Karyakarte, 1967) เป็นต้น
ตารางที9 1. หนอนพยาธิทพ9ี บ
พยาธิหวั หนาม 1. Unknown I 2. Pallisentis sp. 3. Acanthocephalus lucidus
พยาธิตวั ตืด 1. Senga chiangmaiensis n.sp.
2. Ptychobotrium mystacoleucusi n.sp. 3. P. rojanapaibuli n.sp.
4. P. discusae n.sp. 5. Circumonchobothrium baimaii n.sp. 6. P. maesae n.sp.
พยาธิปลิงใส 1. Dactylogyrus sp.I 2. Trianchoratus sp. 3. Gyrodactylus sp. 4. Diplozoon sp. 5. Dactylogyrus sp.II
พยาธิตวั กลม 1. Spinitectus sp. (larva) 2. Rhabdochona sp. 3.Rhabdochona sp.I 4. Camallanus sp. 5. Zanclophorus sp.
6. Spinitectus sp. 7. Anisakis sp. 8. Unknown I 9. Unknown II 10. Rhabdochona sp.II 11. Proleptus sp.
12. Cosmocerca sp. 13. Ascaridia sp. 14. Rhabdochona sp.III 15. Camallanus anabantis
พยาธิใบไม้
1. Allocreadium sp.I, 2. Haplorchoides sp.(meta) 3. Posthostomum sp. 4.Gauhatiana sp. Plagiophorus sp.
6. Transversotrema platialensis 7. Euryhelmis sp. (meta) 8. Centrocestus caninus (meta) 9. Acanthostomum
sp. (meta) 10.Genarchopsis goppo 11. Phyllodistomum sp.I 12. Brevicreadium sp. 13. Gorgoderina gracilis n.sp.
14. Pleurogenoides sphaerecus. 15. Stellantchasmus falcatus (meta) 16. Allocreadium sp.II 17. Haplorchis sp.
(meta) 18. Urotrema sp. 19. Haplorchoides sp. (adult) 20. Encylometra bungara 21. Plurogenes
chiangmaiensis 22. Telorchis sp. 23. Mantereilla sp. 24. Genarchopsis sp. (meta) 25. Phyllodistomum sp.II
26. Phyllodistomum sp.III 27. Ganeo tigrinus

ค่า intensity สูงสุด คือ พยาธิใบไม้ Encyclometra bungara ทีพ9 บจากงูไซมีค่า 145 รองลงมา คือ พยาธิปลิง
ใส Dactylogyrus sp. II ทีพ9 บจากปลากดเหลืองมีคา่ 53.50 พยาธิตวั กลม Rhabdochona sp.III พบมีคา่ intensity
สูงสุดถึง 2 ครัง/
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บทสรุป
ค่า prevalence ของการพบพยาธิในปีท ี9 1 มีคา่ สูงสุดในฤดูรอ้ น 44.40% ค่า prevalence ในปีท9ี 2 และ 3 ซึง9
เก็บตัวอย่างเดือนเว้นเดือนมีคา่ ไม่แน่นอน พบสูงสุดในเดือนมกราคม 2541 เท่ากับ 39.89% รองลงมาเป็ นเดือนกรกฏาคม
2541 คือ 38.29% แต่กลับพบว่าเดือนมกราคม 2542 มีคา่ prevalence ตํ9าสุดเพียง 20.00% อาจมีปจั จัยจากชนิด
และจํานวนของปลาทีจ9 บั ได้แตกต่างกัน ทัง/ นี/พบว่าในปีท9ี 2 (2541) ปลาบางชนิดมีขนาดเล็กลง (ไม่ได้แสดงข้อมูลในทีน9 /)ี
ซึง9 ขนาดทีเ9 ล็กลงนี/อาจมีผลต่อการ infected ของพยาธิ
ค่า intensity ของพยาธิทพ9ี บสูงสุดในแต่ละครัง/ ทีเ9 ก็บตัวอย่าง เช่น พยาธิปลิงใส Dactylogyrus sp.I, sp.II, พบ
จากปลาทีแ9 ตกต่างกัน คือ ปลากดเหลือง และปลาแก้มชํ/า ตามลําดับ พยาธิตวั กลม Rhabdochona sp.III พบมีคา่
intensity สูงสุดจากปลาถึง 2 ชนิด คือ ปลากระทิง และปลาแก้มชํ/า ขณะนี/อยูใ่ นระหว่างการตรวจสอบ mouth part
ด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบสแกน พยาธิใบไม้ Encyclometra bungara จากงูไซมีค่า intensity สูงสุดถึง 145
แต่จากตัวอย่างเพียง 1 ตัว เพราะงูหายากมากในแหล่งนํ/า และหนีได้ไว
การพบค่า intensity สูงสุดในแต่ละครัง/ ทีแ9 ตกต่างกันหรือซํ/ากัน น่าจะมาจากปจั จัยหลายอย่าง เช่น การเก็บ
ตัวอย่างแต่ละครัง/ ไม่สามารถกําหนดได้ให้มชี นิดและจํานวนสัตว์น/ําเท่ากันได้ทุกครัง/ เพราะวงชีวติ ของทัง/ สัตว์น/ําและ
พยาธิแต่ละชนิดอาจแตกต่างกัน บางครัง/ ก็ไม่ได้ตวั อย่างเลย พยาธิบางชนิดอาศัยโฮสต์กง9ึ กลางหลายตัว เช่น พยาธิ
ใบไม้ พยาธิตวั ตืด บางชนิดมีโฮสต์กง9ึ กลางตัวเดียว เช่น พยาธิตวั กลม บางชนิดไม่มโี ฮสต์กง9ึ กลาง เช่น พยาธิปลิงใส
ดังนัน/ ชนิดทีต9 อ้ งอาศัยโฮสต์กง9ึ กลางต้องขึน/ กับสิง9 มีชวี ติ อื9นในแหล่งนํ/าแห่งนี/ เช่น กุง้ หอย ปู แมลงนํ/า แอนนิลดิ
และมีความเกีย9 วพันกับโฮสต์เฉพาะทีอ9 ยูใ่ นแหล่งนํ/าหรือนอกแหล่งนํ/า เช่น สัตว์เลือ/ ยคลาน สัตว์ครึง9 บกครึง9 นํ/า สัตว์ปีก
และคนเป็นต้น
พยาธิบางชนิดมีการเจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กับการเติบโตของโฮสต์ (synchronized) เช่น พยาธิบางชนิด
เจริญในกระเพาะปสั สาวะของกบใช้ระยะเวลา 2 ปีจงึ ครบวงชีวติ ดังนัน/ การศึกษาเพือ9 ทราบการเปลีย9 นแปลงของพยาธิ
ชนิดนี/ควรจะทําด้วยระยะเวลามากกว่า 2 ปี และเพิม9 ความถีข9 องการเก็บตัวอย่างมากขึน/ สาเหตุของการเก็บตัวอย่าง
ของการศึกษาในครัง/ นี/ทเ9ี ปลีย9 นมาเก็บตัวอย่างเดือนเว้นเดือน เพราะขนาด และชนิดของปลาลดลง จนเกรงว่าอาจถึงขัน/
สูญพันธุไ์ ด้ นันเป็
9 นสิง9 ทีน9 กั วิจยั ไม่อยากให้เกิดขึน/ แน่นอน หลังจากทีเ9 ปลีย9 นมาเก็บตัวอย่างเดือนเว้นเดือน เป็ นเวลา 1
ปี พบว่าปริมาณและขนาดของปลาเพิม9 ขึน/
เหตุผลอีกประการหนึ9ง คือ การทีม9 โี ครงการวิจยั ทีต9 อ้ งเก็บตัวอย่างเหมือนกันในแหล่งเดียวกันในช่วงเวลา
เดียวกันย่อมเป็นสาเหตุทต9ี อ้ งนําไปพิจารณาว่ามีสว่ นทําให้ประชากรสัตว์น/ําลดลงหรือไม่ เพือ9 จะได้เป็ นบรรทัดฐานการ
พิจารณาให้ทุนในโอกาสต่อไปด้วย
กิ ตติ กรรมประกาศ
ผลงานวิจยั นี/ได้รบั ทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
ในประเทศไทย ซึง9 ร่วมจัดตัง/ โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั และศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพ
แห่งชาติ รหัสโครงการ BRT 139031
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ความหลากหลายทางชีวภาพของหอยทากจิ วในประเทศไทย
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Abstract: Terrestrial Microsnails Biodiversity in Thailand
The taxonomy of terrestrial microsnails from almost all limestone areas in Thailand was studied from 1996-1999.
Two hundred and forty-eight species were reported, of which more than 90 are new to science. The habitats are
various, from limestone walls to caves and leaf litter. The two dominant families are Vertiginidae and
Diplommatinidae. In the whole southeast Asian region, Vertiginidae is dominant on the mainland while
Diplommatinidae is dominant on islands such as Sumatra, Java and Borneo. Shell morphological study, and
especially the SH/SW ratio, can be used to distinguish vertiginids from diplommatinids, except for Boysidia tholus.
Radula and apertural dentition particularly in vertiginids, are excellent characteristics for classification of the two
families. Therefore, a dichotomous key of apertural dentition was constructed. A preliminary study of phylogenetic
analysis using genes COI and 16S rDNA has been started. The initial results look very promising for the analysis of
snails in this region.
Key words: Vertiginidae, Diplommatinidae, terrestrial microsnails, biodiversity

บทนํา
หอยทากจิว3 (microsnails) เป็ นหอยฝาเดียว (gastropods) ทีมีขนาดเล็กมาก เปลือกมีความสูงตังF แต่ตากว่
ํ า
1 มิลลิเมตร ถึง 5 มิลลิเมตร มักพบอยูใ่ นบริเวณแนวเขาหินปูนทัวโลก ประเทศไทยมีแนวเขาหินปูนกําเนิดขึFนเมือราว ๆ 30
ั บนั (ภาพที 1) แนวหินปูนเป็ นแนวยาว
ล้านปีก่อน ในยุคเทอเทียรี (Tertiary) ตังF แต่พนFื ทียังไม่มอี าณาเขตชัดเจนอย่างในปจจุ
ร่วมกับกุย้ หลินของจีน ซาราวัก และซาบาห์บนเกาะบอร์เนีย ว มีความยาวทังF สินF ราว 5,000 กิโลเมตร (Henley, 1994; Whitten
et al., 2000) แนวหินปูนร่วมทีสําคัญของไทยคือ สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี และตรัง นอกจากนันF ยังมีทแนวตะวั
ี
นตกร่วมกับพม่า
ตะวันออกร่วมกับลาว เขมร และเวียดนาม จากแนวเขาขนาดใหญ่ดงั กล่าวทําให้เกิดความหลากหลายของพืชพันธุแ์ ละสัตว์นานา
ชนิดทีมีความจําเพาะรวมทังF หอยทากจิว3 ซึงพบได้ในหลายบริเวณ เช่น ผนังหินปูน ถํFา เศษซากใบไม้ กิงไม้ทบั ถม
Henry Pilsbry เริมศึกษาหอยทากจิว3 เป็ นบุคคลแรก ตังF แต่ ค.ศ. 1893-1894 โดยรวบรวมหอยทัวทุกภูมภิ าคของโลก
และจัดทํากุญแจสําหรับจําแนกในเบือF งต้นได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะหอยทากจิว3 วงศ์ Pupillidae แล้วตีพมิ พ์ผลงานใน Manual
Conchology ของ The Chonchological Department Academy of Natural Sciences of Philadelphia ในปี ค.ศ. 1916-1918
จนกลายเป็นไบเบิลทางสังขวิทยา
Benthem Jutting เป็นผูบ้ กุ เบิกการสํารวจทรัพยากรหอยในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้เก็บตัวอย่างใน
บริเวณประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ปี ค.ศ.1925 พบหอยทากจิว3 มากกว่า 60 สปีชสี ์ ซึงได้กลายเป็ นพืนF ฐานในการศึกษา
ต่อมาอีกมากมายจนพบหอยทากจิว3 มากกว่า 100 สปีชสี ์ (Zilch, 1961, 1984; Berry, 1963; Vermeulen, 1991, 1993, 1994)
ส่วนในประเทศไทยนันF แทบจะไม่มผี ใู้ ดทําการวิจยั มาก่อน มีเพียงรายงานตัวอย่างทีมีการเก็บรวบรวมมาก่อนหน้านีF
เป็ นเวลานาน หลักฐานทีชัดเจนคือ ผลการวิจยั ของ Thompson และ Lee ในปี ค.ศ. 1988 ได้รายงานหอยทากจิว3 ชนิดใหม่
Hypselostoma holimanae ทีกาญจนบุรี
โครงการวิจยั
“ความหลากหลายทางชีวภาพของหอยทากจิว3 ในประเทศไทย” จึงได้เริมดําเนินการตังF แต่เดือนมกราคม
พ.ศ. 2539 จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2543 ภายใต้การสนับสนุนของโครงการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละศึกษานโยบายการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย รหัสโครงการ BRT 139035 ได้เข้าทําการเก็บตัวอย่างหอยในแนวเขาหินปูนทัวประเทศไทย
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และบางส่วนของประเทศมาเลเซียและเวียดนาม และได้จาํ แนกชนิดหอยทากจิว3 ของ
ไทยประมาณ 248 สปีชสี ์ เป็ นสปีชสี ใ์ หม่มากกว่า 90 สปี ชสี ์ มีผลงานวิชาการตีพมิ พ์
ในวารสารวิจยั ระดับนานาชาติมากกว่า 20 บทความ และได้ตพี มิ พ์เป็ นเอกสารทาง
วิชาการในรูปแบบ Monograph ของหอยทากจิว3 ในประเทศไทย เรือง "Terrestrial
Microsnails Biodiversity in Thailand" ในวารสาร Malacological Review ฉบับ
Supplement Number 9 ปี ค.ศ. 2001 เนืFอหาของบทความเป็ นเรืองเกียวกับงาน
อนุ กรมวิธานหอยทากจิว3 ของไทยทังF หมด
บทความนีFเป็ นการนําความรูจ้ ากผลวิจยั อนุกรมวิธานเบือF งต้นทีบันทึกไว้ใน
Monograph มาศึกษาวิจยั ในเชิงลึก เพือประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในอนาคต การ
วิเคราะห์ทางสัณฐานวิทยา (morphometric analysis) ตลอดจนการเริมต้นศึกษาทางชีว
โมเลกุลเพือวิเคราะห์สายวิวฒ
ั นาการ (phylogenetic analysis) ทําให้เริมมองเห็น
วิวฒ
ั นาการของหอยทากจิว3 ทีสําคัญแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะวงศ์หอยปากแตร Family
Vertiginidae อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการอนุ รกั ษ์แนวหินปูนของโลกต่อไป
ปจั จุบนั คณะนักวิจยั หอยทากจิว3 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมมือ ภาพที 1. อาณาเขตของแผ่นดินเอเชีย
กับนักวิจยั จาก University Malaysia Sabah, Kotakinabalu จัดทําเครือข่ายเกียวกับ ตะวันออกเฉียงใต้ในอดีต ตังF แต่ 1 ล้านปีที
ั
การอนุ รกั ษ์แนวเขาหินปูนของเอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้หวั ข้อ "The Evolution ผ่านมาจนถึงปจจุบนั (เส้นหนาแสดงอาณา
เส้นจางแสดงอาณาเขต
and Conservation of Biodiversity of Limestone Areas" โดยประชุมร่วมกันครังF แรก เขตในอดีต
ั
ปจจุบนั (Whitten et al., 2000)
เมือวันที 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ซึงมีแนวทางทีจะทําวิจยั ร่วมกันในอนาคต
นอกจากนันF ยังร่วมกับนักวิจยั จาก University Montpellier ประเทศฝรังเศส ใน
โครงการ Thai-French Project ทําวิจยั ภายใต้หวั ข้อ "Biodiversity and
Palaeoenvironments of Caenozoic Faunas and Floras of Thailand" ในราวต้นปี พ.ศ. 2545

หอยทากจิว
Franzen และ Leonard ในปี ค.ศ. 1947 รายงานว่า หอยทากจิว3 น่ าจะมีกําเนิดมาตังF แต่ยุค Pliocene แล้วมีววิ ฒ
ั นาการที
หลากหลาย (adaptive radiation) โดยเฉพาะในวงศ์หอยทากจิว3 ปากแตร Family Pupillidae Turton, 1831 ขณะนีFคณะผูว้ จิ ยั กําลัง
ศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวฒ
ั นาการ โดยมีสมมติฐานว่าทังF สองวงศ์ในแต่ละซีกโลกอาจมีลกั ษณะทีเป็ น convergence เนืองจาก
แผ่นดินยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จดั ว่ามีตน้ กําเนิดทีต่างกัน อย่างไรก็ตาม ทวีปออสเตรเลียเป็นพืนF ทีทีมี
การกระจายทังF วงศ์ Pupillidae และ Vertiginidae แม้กระทังญีปุ่นและหลายบริเวณของเอเชียก็พบหอยทังF สองวงศ์ มีความเป็ นไป
ได้ว่า Pupillidae กําเนิดมาก่อนแล้วกระจายไปทัวโลก มีววิ ฒ
ั นาการไปตามบริเวณต่างๆ ต่อมามีการแยกตัวทางภูมศิ าสตร์
(geographic isolation) จนเกิด speciation ในทีสุด Vertiginidae นันF พบเฉพาะแถบเอเชียตะวันออก (จีน เกาหลี และญีปุน่ )
ั บนั ยังไม่มรี ายงานเกียวกับฟอสซิลของ Vertiginidae
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านันF ปจจุ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือกโดยทัวไปพบว่า
หอยในวงศ์ Pupillidae Turton, 1831 มีรูปร่างพืนF ฐานเป็ น
ทรงกระบอก (cylindrical) ปากเปลือก (aperture) ไม่บานแผ่ออก
วงศ์ Vertiginidae Fitzinger, 1833 รูปร่างเปลือกเป็ นทรงกรวย
(conic) ปากเปลือกจะบานออกมักเรียกว่า หอยจิว3 ปากแตร (ภาพที
2) เมือเปรียบเทียบ Pupillidae ของสหรัฐอเมริกากับของประเทศ ภาพที 2. ลักษณะเด่นโดยทัวไปของหอยทากจิว3 ปากแตร เมือ
ไทยจะพบความคล้ายคลึงกันของสัณฐานวิทยาเปลือกโดยทัวไป
เทียบกับหอยในกลุม่ อืนๆ (a) หอยจิว3 ปากแตรเชียงใหม่
(similarity) แต่จะแตกต่างโดยสินF เชิงจาก Vertiginidae (ภาพที 3) Paraboysidia chiangmaiensis (b) หอยจิว3 ปากแตรเอราวัณ
ลักษณะทีเหมือนกันมากคือ ลักษณะภายในปากเปลือก ฟนั ปาก Gyliotrachela erawan (c) หอยกระสวยนิมานันท์
เปลือก (apertural dentition) เป็ นลักษณะสําคัญเฉพาะตัวของหอย Diplommatina nimanandhi (d) หอยไต่ผา Alycaeus anapetes
ในวงศ์นFี (ภาพที 4) มีรปู แบบทีชัดเจน นักวิจยั หลายคนเชือว่าฟนั
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ปากเปลือกคือกุญแจทีสําคัญของการศึกษาวิวฒ
ั นาการ และความสัมพันธ์ของหอยทากจิว3 กับสภาพแวดล้อม ขณะนีFมโี ครงการวิจยั
หลายแห่งกําลังทําการวิจยั ในหลายแง่มุมในเชิงความสัมพันธ์ของฟนั ปากเปลือกกับลักษณะอืน ๆ ในสภาพแวดล้อมเขาหินปูน
ภาพที 3. ลักษณะทัวไปของหอยทากจิว3 ปากแตรวงศ์ Vertiginidae (a)
Gastrocopta pisiti (b) Hypselostoma khaowongensis ของไทย (c) วงศ์
Pupillidae ชนิด Vertigo sp. ของอเมริกา

หอยกระสวย Family Diplommatinidae จัดเป็ นกลุ่ม
เด่นอีกกลุ่มหนึงในบรรดาหอยทากจิว3 ทัวโลก พบการกระจายทัว
โลก ตังF แต่ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออก เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะแปซิฟิค ออสเตรเลีย อเมริกากลาง
และอเมริกาใต้
กําเนิดมาในราวยุคครีเตเชียสถึงไมโอซีน
(Cretaceous to Miocene) (Solem, 1981) จากรายงานวิจยั หลาย
ๆ เรือง พบว่า หอยกระสวยทีอยู่บนแผ่นดินใหญ่หลายๆ แห่งจะ
อยู่ร่วมกับหอยจิว3 ปากแตร ไม่เป็ นกลุ่มเด่นทีชัดเจน ในขณะที
พืนF ทีบนเกาะหลายแห่ง เช่น บอร์เนียว หอยกระสวยจัดเป็ นกลุ่ม
เด่นทีสุด
แทบจะไม่พบหอยจิว3 ปากแตรเลย
หอยสกุล
Diplommatina เป็ นสกุลหลักของวงศ์นFี
บนเกาะบอร์เนียวมีการพัฒนาของสกุล Opisthostoma
จนเป็ นสกุลเด่นและจําเพาะ (endemic) ของภูมภิ าคแห่งนีF (ภาพ
ที 5) ลักษณะทางสัณฐานของเปลือกโดยทัวไปมีรปู ทรงกระสวย
(fusiform) เนืองจากเป็ นกลุ่มหอยทีมีฝาปิดเปลือก (operculum)
ใน Subclass Prosobranchia ทําให้ไม่มฟี นั ปากเปลือก มีเพียง
ลักษณะแง่ยนคอลั
ื
มเมลลา (columellaris) ทีใช้ในการจัด
จําแนก (ภาพที 6) นอกจากนันF สกุล Opisthostoma มีรปู ร่าง
เปลือกใกล้เคียงกับ
Vertiginidae
มากกว่า
วงศ์
Diplommatinidae จัดเป็น "Land operculate snails"
Subclass Prosobranchia ส่วนวงศ์ Vertiginidae จัดเป็ น
"Land pulmonate snails" Subclass Pulmonata หอยทากบก
อย่างสมบูรณ์

ภาพที 4. ลักษณะทัวไปของฟนั ปากเปลือก (apertural dentition)
ทีมีชอและตํ
ื
าแหน่งชัดเจน (Franzen and Leonard, 1947)

6a

ภาพที 5. ลักษณะทัวไปของ
หอยทากจิว3 สกุล
(a) Diplommatina
(b) Opiostoma

6b

ภาพที 6. ลักษณะปากเปลือกของ
หอยสกุล Diplommatina
(a) Diplommatina gigas
(b) Diplommatina suratensis

อนุกรมวิธาน
การศึกษาหอยทากจิว3 ของไทยมีหลักฐานเป็ นรายงานฉบับแรก โดย Pfeiffer (1870-1876) ซึงรายงานการพบหอยทาก
จิว3 ชนิด Alycaeus distortus ของประเทศสยาม ต่อมา Mollendorff ในปี ค.ศ. 1894 เริมศึกษาหอยทากจิว3 อย่างจริงจัง โดยเก็บ
ตัวอย่างจากเกาะสมุย สรุปผลเป็นหอยชนิดใหม่ถงึ 8 ชนิด ทังF Diplommatinidae และ Vertiginidae Gude (1903) ก็รายงาน
หอยทากของเอเชีย รวมทังF หอยทากจิว3 สกุล Kaliella ของไทยด้วย ปี ค.ศ. 1921 เขาได้ตพี มิ พ์หอยทากมีฝาปิดเปลือก (land
operculate snails) ของศรีลงั กาและพม่า พบว่าหอยกระสวยสกุล Diplommatina มีความใกล้เคียงกับสปีชสี ท์ พบในประเทศไทย
ี
Dautzenberg and Fischer (1905) รายงานหอยทากในยูนนาน เวียดนาม และเขมร พบว่าหอยทากจิว3 สกุล Opisthostoma และ
Diplommatina มีความใกล้เคียงกับสปีชสี ใ์ นประเทศไทย Pilsbry (1916-1918) ได้รวบรวมรายชือหอยทากจิว3 ทัวโลก รวมทังF
สปีชสี ท์ พบในประเทศไทย
ี
ตลอดจนข้อมูลพืนF ฐานของหอยในวงศ์ Pupillidae ซึงเป็ นข้อมูลทีสําคัญในการศึกษาอนุกรมวิธานของ
หอยทากจิว3 ในเวลาต่อมา หลายปีต่อมา Zilch (1953) รายงานหอยทากวงศ์ Cyclophoridae, Diplommatinidae ของฟิลปิ ปินส์
ญีปุน่ บอร์เนียว เวียดนาม และมาเลเซีย และ Diplommatina (Sinica) samuiana ของไทย ปี ค.ศ. 1961 เขาได้รายงานเพิมเติม
ในวงศ์ Streptaxidae ถึง 111 สปี ชสี ์ เป็ นหอยทากจิว3 ถึง 62 สปีชสี ์ ในจํานวนนีF 7 สปีชสี ์ ถูกค้นพบในประเทศไทย
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Berry (1963) รายงานหอยทากจิว3 ของมาเลเซียทีมีชายแดนติดกับ
ภาคใต้ของไทย พบหลายสปีชสี ท์ มีี ความสัมพันธ์กบั สปี ชสี ใ์ นประเทศไทย
โดยเฉพาะในสกุล Boysidia, Gyliotrachela และ Diplommatina Zilch (1984)
รายงานหอยทากจิว3 29 สปีชสี ข์ องฟิลปิ ปินส์ จีน เวียดนาม มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย ในจํานวนนีFมหี อยสกุล Gyliotrachela ของไทย 2 สปีชสี ์
การวิจยั หอยทากจิว3 ในประเทศไทย เริมจากงานของ Thompson
และ Lee ปี ค.ศ. 1988 รายงานหอยจิว3 ปากแตรชนิดใหม่ Hypselostama
holimanae จากจังหวัดกาญจนบุรี ต่อมา Thompson and Upatham (1997)
รายงานหอยจิว3 ปากแตรชนิดใหม่ของไทย 8 ชนิด และตังF ชือสกุลหอยใหม่คอื
Acinolaemus
คณะผูว้ จิ ยั ได้เริมทําการศึกษาในแนวหินปูนทัวประเทศไทย (ภาพ
ที 7) ตังF แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2539 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2542 พบหอย
ทากจิว3 ของไทย โดยเฉพาะทีเป็นชนิดใหม่เป็นจํานวนมาก ชนิดแรกทีตีพมิ พ์
ผลงานคือ Opisthostoma klongsangensis ในปี ค.ศ. 1996 จากนันF จํานวน ภาพที 7. แนวหินปูนทีทําการเก็บตัวอย่างหอย
ั บนั ดังนีF Panha, 1996; Panha and ทากจิว3 ทังF ในและต่างประเทศ (L=Luang Prabang,
บทความก็เพิมขึนF เรือย ๆ จนถึงปจจุ
W=Wangwiang, K=Kammuan, T=Tum Dow,
Burch, 1996; Panha, 1997 a, b; Panha and Burch, 1997; Panha and
H=Huu Lien, C=Cuc Phuong)
Burch, 1998; Panha and Burch, 1999 a, b; Panha and Burch, 2000;
Burch and Panha, 2000; Panha and Pattamakanthin, 2001; Panha and Burch, 2001a บทความทีตีพมิ พ์แล้วมีจาํ นวน 13
เรือง เป็ นรายงานการค้นพบชนิดใหม่ถงึ 34 สปีชสี ์ นอกจากนีF คณะผูว้ จิ ยั ยังได้ตพี มิ พ์งานวิจยั ทีเป็นการรวบรวมสปีชสี ห์ อยทาก
จิว3 ทีรายงานมาแล้วทังF หมด และเพิมชนิดใหม่ทพบอี
ี กราว 60 สปีชสี ์ ซึงทําให้หอยทากจิว3 ของไทยทีเป็นชนิดใหม่ทงั F สินF มากกว่า
90 สปีชสี ์ (new species) (Panha and Burch, 2001b)
รายการสปี ชสี ์ (species list) เฉพาะหอยทากจิว3 ปากแตร (Family Vertiginidae) และหอยกระสวย (Family
Diplommatinidae) ทีพบในประเทศไทย (ภาพที 8)
Family Vertiginidae
G. chatnareeae Panha and Burch
Montapiculus proboscidea Panha and Burch
Diogmostoma wangviangensis Panha and Burch
D. agina Panha and Burch
Aulacospira smaesarnensis Panha and Burch
A. lampangensis Panha and Burch
Krobylos danchangensis Panha and Burch
K. pomjuk Panha and Burch
K. maehongsonensis Panha and Burch
K. visuti Panha and Burch
Systenostoma muaklekensis Panha
S. edentatus Panha
S. phamon Panha and Burch
S. phupaman Panha and Burch
S. tamlod Panha
S. rayongensis Panha
S. tarutao Panha and Burch
S. concava Thompson and Upatham
S. elevata Thompson and Upatham
Acinolaemus ptychochilus Thompson and Upatham
A. sphinctinion Thompson and Upatham
A. rhamphodon Thompson and Upatham
A. stenopus Thompson and Upatham
A. colpodon Thompson and Upatham
Antroapiculus pendulus Panha and Burch

Nesopupa malayana samuiana (Mollendorff)
Costigo notos Panha and Burch
Gastrocopta pisiti Panha and Burch
Hypselostoma holimanae Thompson and Lee
H. chedi Panha
H. cucumensis Panha
H. erawan Panha and Prateepasen
H. utaithaniensis Panha
H. surakiti Panha and Burch
H. theerakupti Panha and Burch
Boysidia chiangmaiensis Panha and Burch
B. tholus Panha
B. tamphathai Panha and Burch
B. angthongense Panha and Burch
B. pangmapaensis Panha
B. huaykhakang Panha
B. nabhitabhatai Panha and Burch
Gyliotrachela khaochongensis Panha
G. adela Thompson and Upatham
G. burchi Panha
G. saraburiensis Panha
G. loei Panha and Prateepasen
G. srakeoensis Panha
G. tridentatus Panha
G. hyptiotes Panha and Burch
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Family Diplommatinidae
Diplommatina prakayangensis Panha
D. jirasaki Panha et al.
D. krabiensis Panha and Burch
D. tadanensis Panha and Burch
D. hidakai Panha
D. pongrati Panha et al.
D. akron Panha and Burch
D. wannasiriae Panha and Burch
D. suratensis Panha and Burch
D. phaibuli Panha and Burch
D. diagonos Panha and Burch
D. maesaiensis Panha and Burch
D. gigas Panha and Burch
D. nimanandhi Panha et al.
D. sakbovoni Panha and Burch
D. umpangensis Panha
D. khaochamaoensis Panha et al.

D. loei Panha and Burch
D. doichiangdao Panha and Burch
D. phukiew Panha and Burch
D. payaoensis Panha and Burch
D. samuiana Mollendorff
D. sraingamensis Panha and Burch
D. nernmapangensis Panha and Burch
D. piyorosae Panha and Burch
D. kewlom Panha and Burch
D. pisanulokensis Panha and Burch
D. naiyanetri Panha
D. chiangraiensis Panha and Burch
D. aequalis Panha and Burch
D. amornpani Panha and Burch
Opisthostoma klongsangensis Panha
O. beeartee Panha and Burch

ภาพทีF 8. ตัวอย่างหอยทากจิวI ทังJ วงศ์หอยทากจิวI ปากแตร (Vertiginidae) และ
วงศ์หอยกระสวย (Diplommatinidae) (a) Aulacospira smaesarnensis (b) A.
lampangensis (c) Diogmostoma wangviangensis (d) Gyliotrachela
srakeoensis (e) G. tridentatus (f) G. danchangensis (g) Hypselostoma
cucumensis (h) G. erawan (i) G. surakitti (j) Diplommatina chiangmaiensis
(k) D. tadanensis (l) D. krabiensis (m) H. hidakai (n) D. pongrati (o)
D. jirasaki (p) D. nimanandhi (q) D. sakbovoni (r) D. umpangensis)

Panha and Burch (2001b) สรุปหอยทากจิว3 ที
ภาพที 9. จํานวนสปีชสี ข์ องหอยทากจิว3 ในแต่ละวงศ์ของไทยทีพบจากการ
พบแต่ละวงศ์ (Family) ดังนีF Hydrocenidae 3 สปีชสี ,์ เก็บตัวอย่างทัวประเทศ
Cyclophoridae 5 สปีชสี ,์ Diplommatinidae 35 สปีชสี ,์
Vertiginidae 53 สปีชสี ,์ Streptaxidae 11 สปีชสี ์,
Carychiidae 1 สปีชสี ์ และ Endodontiade 2 สปีชสี ์
เมือนํามาแสดงเป็นกราฟแท่งจะเห็นชัดเจนว่า (ภาพที 9) หอยทากจิว3 ปากแตร (Vertiginidae) และหอยกระสวย
(Diplommatinidae) เป็ นกลุ่มเด่นในแนวเขาหินปูนของประเทศไทย นอกจากนีF ยังมีการรายงานข้อมูลทางด้านนิเวศวิทยาเบือF งต้น
จากการสํารวจหอยทากจิว3 ของไทย ในปี พ.ศ. 2542 (สมศักดิ  และคณะ, 2542) โดยรายงานค่า species richness ของหอยทัว
ประเทศไทยต่อค่า moisture gradient ค่า herbaceous vegetation diversity และค่าชันF ความสูงอีกด้วย

การแพร่กระจาย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของตัวอย่างทีได้มาทังF หมดพบว่า หอยกระสวยกระจายในถินทีอยู่อาศัยทีชัดเจน ในบริเวณที
จํากัดในแนวหินปูนในภูมภิ าคจําเพาะของแต่ละสปีชสี ์ เช่น Diplommatina suratensis พบกระจายในแนวหินปูนแถบจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ตังF แต่อุทยานแห่งชาติเขาศกไปจนถึงเขตอําเภอพุนพิน D. naiyanetri กระจายอยู่ในบริเวณแนวหินปูนเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปา่ เขาช่อง จังหวัดตรัง เรือยไปทางตะวันออกถึงอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า จังหวัดพัทลุง ในขณะที D. prakayangensis จะ
พบเฉพาะแถบคอคอดกระ จังหวัดระนองเท่านันF หอยกระสวยยังเป็นกลุ่มหอยทีมีฝาปิ ด (land operculate snail) เช่นเดียวกับ
รายงานการวิจยั ในโครงการ BRT 2544

162

BRT Research Reports 2001

หอยนํFาจืด แม้จะขึนF มาเป็ นหอยบกแต่ยงั ต้องการความชืนF อยู่มาก ถินทีอยู่อาศัยจึงเป็ นซอกหิน โคนต้นมอสส์ รากพืช ทําให้
หอยกระสวยมีถนที
ิ อยูอ่ าศัยระดับทีมันคงแน่นอน ไม่ค่อยกระจายไปทีใดมากนัก ไม่ปะปนกันโดยง่าย การอยูแ่ ยกกันนานในแนว
หินปูนทีต่างกันอาจเกิดการเปลียนแปลงเป็ นสปีชสี ท์ แยกจํ
ี
าเพาะออกไป (speciation) ในขณะทีหอยจิว3 ปากแตรมีการกระจาย
จําเพาะถินเช่นเดียวกับหอยกระสวย แต่อาจมีระยะทางทีไกลกว่า เช่น Montapiculus proboscidea พบการกระจายในแนวหินปูน
แถบจังหวัดสุพรรณบุรี อุทยั ธานี และนครสวรรค์ Aulacospira smaesarnensis พบทีแถบจังหวัดชลบุรี แต่มบี างสปีชสี ์ เช่น
Hypselostoma khaowongensis พบกระจายอยู่ทวประเทศ
ั
หอยจิว3 ปากแตรเป็ นหอยทากบกทีสมบูรณ์ (land pulmonate snail)
มักอาศัยในแนวผนังหินปูน เกาะอยู่อย่างหลวม ๆ และเดินไปมาบ่อยกว่าหอยกระสวย โอกาสทีจะถูกพัดพาโดยลม นํFา ไปในที
ไกล ๆ เพือแลกเปลียนยีนกับประชากรบริเวณอืนได้ จึงทําให้เห็นลักษณะสัณฐานวิทยาของเปลือกทีหลากหลายเป็นข้อสังเกตใน
เบือF งต้น ในขณะทีหอยกระสวยมักพบลักษณะทีหลากหลายน้อยกว่า การวิเคราะห์ในระดับชีวโมเลกุลอาจจะไขปญั หาวิวฒ
ั นาการ
ของสิงมีชวี ติ ในแนวเขาหินปูนได้

การวิ เคราะห์สณ
ั ฐานวิ ทยาของเปลือก (Shell Morphometric Analysis)
เมือนําค่าความสูงของเปลือก (shell height, SH) กับความกว้างหรือเส้นผ่านศูนย์กลาง (shell width, SW) ของหอย
15 สปีชสี ์ (8 Vertiginidae, 6 Diplommatinidae และ 1 Cyclophoridae) มาแสดงด้วยกราฟความสัมพันธ์ของสองค่า (ภาพที 10)

ภาพที 10. กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความสูงของเปลือก (SH) และความกว้างหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของเปลือก (SW) ในหอยทาก
จิว3 วงศ์ Vertiginidae และ Diplommatinidae (GYLKHA, Gyliotrachela khaochongensis; GYLPUP, G. phupaman; HYPKHA,
Hypselostoma khaowongensis; BOYTHO, Boysidia tholus; BOYANG, B. angthongense; AULSMA, Aulacospira smaesarnensis;
ANTPEN, Antroapiculus pendulus; DIPNAI, Diplommatina naiyanetri; DIPNIM, D. nimanandhi; DIPJIR, D. jirasaki; DIPPIY, D.
piyorosae; DIPSP2, Diplommatina sp. 2; DIPSP3, Diplommatina sp. 3; GEOSP1, Georissa sp. 1; SYSSP1, Systenostoma sp. 1)

พบว่า สามารถจําแนกหอยทากจิว3 มีฝาปิดเปลือก (land operculate microsnails) ออกจากหอยทากจิว3 ปากแตร (vertiginid microsnails)
โดยทีกลุ่มหอยทากจิว3 ปากแตรมีเส้นผ่านศูนย์กลางของเปลือกสูงกว่าความสูงของเปลือก ขณะทีกลุ่มหอยทากจิว3 มีฝาปิ ดเปลือกมีความ
สูงของเปลือกสูงกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง ยกเว้นชนิด Boysidia tholus ซึงเป็ นหอยทากจิว3 ปากแตรทีมีความคล้ายคลึงกับกลุ่มหอยทีมีฝา
ปิดเปลือกในเชิงของความสูงของเปลือก แต่ลกั ษณะของการไม่มฝี าปิดเปลือกเป็นลักษณะของหอยมีปอด (pulmonate) และลักษณะ
ฟนั ปากเปลือก (apertural dentition) แสดงถึงลักษณะของหอยทากจิว3 ปากแตร หอยทากจิว3 ปากแตรชนิด Gyliotrachela phupaman และ
Monapiculus proboscidea นันF แยกตัวออกจากกลุ่มอืนอย่างเด่นชัด อาจจะเป็น
ภาพที 11. ลักษณะรูปร่างโดยทัวไป
เพราะรูปร่างโดยทัวไปของเปลือกแตกต่างจากสปีชสี อ์ นอย่
ื างมาโดยเฉพาะ M.
ของหอยจิว3 ปากแตงวงช้าง
proboscidea นันF มีลกั ษณะของเปลือกทียังไม่พบทีใดมาก่อน เพิงจะมีรายงาน
Monapiculus proboscidea
เป็นสกุลใหม่ โดยคณะผูว้ จิ ยั ในปี ค.ศ. 2001 นีFเอง (ภาพที 11) ในสกุล
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หอยกระสวย Diplommatina นันF มักแสดงการเกาะกลุ่มของค่า SH/SW ค่อนข้างชัดเจนกว่า เนืองจากเส้นผ่านศูนย์กลางของ
เปลือกเป็ นค่าทีไม่มกี ารเปลียนแปลงมากนักในสกุลนีF มีเพียงค่าความสูงของเปลือกทีมีความผันแปรอยู่บา้ ง ค่า SW/SH ที
วิเคราะห์ดว้ ย Regression Analysis เมือดูจากตารางที 1 จะพบว่าค่าความสัมพันธ์เชิงเส้นทีมีค่าสูงสุดคือ หอยทากจิว3
ปากแตรชนิด Hypselostoma khaowongensis ทีค่า SW=0.517SH+1.515, R2=0.441 p value มีค่าเท่ากับ 0 หอยทากจิว3
ชนิดนีFมมี ขี อบข่ายการกระจายกว้างกว่าทุกสปีชสี ์ทพบทั
ี งF หมด เป็ นสปีชสี ท์ น่ี าจะได้รบั การศึกษามากทีสุดในขณะนีF ส่วนกลุ่ม
หอยกระสวยสกุล Diplommatina นันF ค่าความสัมพันธ์เชิงเส้นของ SW/SH มีค่าตํากว่าหอยทากจิว3 ปากแตรมาก หอยอาจมี
การเจริญไปในทางสูง (SH) มากกว่าการเจริญทางด้านข้างอย่างมาก ตัวอย่าง Diplommatina nimanandhi มีค่า SW=1.48SH+2.06, R2=0.001 p value มีค่าเท่ากับ 0.891 เมือนําค่า SW/SH มาวิเคราะห์ดว้ ย ANOVA (Duncan multiple range
test) สามารถแบ่งกลุ่มของหอยวงศ์ Vertiginidae และ Diplommatinidae ออกจากกันได้อย่างชัดเจน โดยมีหอยวงศ์
Cyclophoridae สกุล Georissa sp. ถูกจําแนกไว้ตรงกลางระหว่างสองวงศ์แรกพอดี (ตารางที 2) ค่าการวิเคราะห์ดงั กล่าวยัง
อาจนํามาประกอบเป็ นข้อมูลเบือF งต้นในการศึกษาวิวฒ
ั นาการของแต่ละกลุ่ม กลุ่มหอยทากจิว3 ปากแตร (Vertiginidae) มีความ
ผันแปรของลักษณะสัณฐานวิทยาของเปลือกมากกว่ากลุ่มอืน ทําให้มองเห็นการเปลียนแปลงอย่างมากสําหรับกลุ่มนีFในการ
ครอบครองถินทีอยู่อาศัยย่อยทีหลากหลายเช่นเดียวกัน ดังนันF ข้อมูลทางชีวโมเลกุลก็น่าจะมีความหลากหลายทีน่าวิเคราะห์
ต่อไปอย่างยิง
ตารางที 1. Equation, R square and p value of SW:SH in 15 micro-snails species
Species
Equation and R square SW:SH
1. Gyliotrachela khaochongensis
SW = 0.341SH + 1.124 R2 = 0.096
2. Gyliotrachela puphaman
SW = 0.650SH + 1.492 R2 = 0.371
3. Hypselostoma khaowongensis
SW = 0.517SH + 1.515 R2 = 0.441
4. Boysidia tholus
SW = 0.186SH + 2.014 R2 = 0.174
5. Boysidia angtongensis
SW = 0.359SH + 1.725 R2 = 0.141
6. Aulacospira smaesarnensis
SW = -0.244SH + 4.164 R2 = 0.002
7. Antroapiculus pendulua
SW = -7.58SH + 2.345 R2 = 0.123
8. Diplommatina naiyanetri
SW = 6.055SH + 1.362 R2 = 0.008
9. Diplommatina nimanandhi
SW = -1.48SH + 2.06 R2 = 0.001
10. Diplommatina jirasaki
SW = 0.376SH + 0.532 R2 = 0.238
11. Diplommatina piyorosae
SW = 0.409SH + 0.586 R2 = 0.342
12. Georissa sp.
SW = 0.369SH + 0.799 R2 = 0.339
13. Diplommatina sp. (No. 2)
SW = 0.369SH + 0.799 R2 = 0.023
14. Diplommatina sp. (No. 3)
SW = 0.369SH + 0.799 R2 = 0.045
15. Systenostoma sp. (No. 1)
SW = 0.369SH + 0.799 R2 = 0.274
ตารางที 2. ANOVA Analysis (Duncan multiple range test) of SW/SH in 15 micro-snails species
Species
N
Mean
Diplommatina sp. (No. 2)
30
0.5538
Diplommatina naiyanetri
30
0.5560
Diplommatina jirasaki
20
0.5620
Diplommatina sp. (No. 3)
20
0.5685
Diplommatina piyorosae
30
0.6052
Diplommatina nimanandhi
30
0.6597
Georissa sp.
30
0.7091
Gyliotrachela puphaman
100
0.9571
Systenostoma sp. (No. 1)
15
0.9723
Gyliotrachela khaochongensis
60
1.0793
Hypselostoma khaowongensis
43
1.2351
Aulacospira smaesarnensis
46
1.7098
Boysidia tholus
19
1.8774
Boysidia angtongensis
30
2.3243
Antroapiculus pendulua
45
1.9011
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p
0.016
0.00
0.00
0.075
0.041
0.791
0.018
0.645
0.891
0.029
0.001
0.001
0.428
0.371
0.045
Group
1
1,2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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แรดูลา (Radula)
ั
จากการสกัดแรดูลาหรือฟนของหอยออกมาศึ
กษา พบว่าฟนั ของหอยกระสวยวงศ์ Diplommatinidae มีลกั ษณะเป็น
ั
ั ลกั ษณะเรียวแหลม (ภาพที 12) แสดงถึงการ
แผ่นบางเรียว มีจาํ นวนแถวของฟนไม่มาก มีสตู รเป็ น 1:2:1:2:1 หรือ 3:1:3 ฟนมี
กินอาหารโดยการตัดหรือฉีกใบพืช ถินทีอยูอ่ าศัยของหอยวงศ์นFีมกั อยู่ทผนั
ี งหินปูนในไลเคน มอส หรือในซากใบไม้ ในหอยทาก
ั
จิว3 ปากแตร (Vertiginidae) ลักษณะแผ่นฟนไม่ยาวมาก แต่จะเป็นแผ่นทีมีความกว้าง มีจาํ นวนแถวฟนั มากกว่า มีสตู รเป็ น
ั บความกว้างหรือเส้นผ่าน
(9:10):(5-7):1:(5-7):(9-10) เมือนํามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ทางสถิตขิ องความกว้างของแผ่นฟนกั
ศูนย์กลางของเปลือก และเส้นผ่านศูนย์กลางของปากเปลือก (aperture) พบความสัมพันธ์ทมีี นยั สําคัญที p<0.01 และ p<0.05
ตามลําดับ (ตารางที 3)
Hydrocenidae

Diplommatinidae

Vertiginidae

ภาพที 12. แสดงการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของแร
ดูลาของหอยทากจิว3 วงศ์ Hydrocenidae (ฟนั เป็ น
แบบเดียวกันทังF หมด) Diplommatinidae (มีสูตร
ฟนั เป็ น 1:2:1:2:1 หรือ 3:1:3) และ Vertiginidae(
มีสตู รฟนั เป็ น (9-10):(5-7):1:(5-7):(9-10)

ฟันปากเปลือกในการจําแนกหอยทากจิ วปากแตร
ฟนั ปากเปลือก (apertural dentition) เป็นลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาทีจัดว่าเป็ นลักษณะจําเพาะของหอยทากจิว3
ั
ปากแตรวงศ์ Vertiginidae หลังจากใช้ฟนปากเปลื
อกของหอย
ทากจิว3 ปากแตรจํานวน 35 สปีชสี ์ (ภาพที 13) ทีได้จากประเทศ
ไทย และบางส่วนของลาวและเวียดนาม แล้ววิเคราะห์ดว้ ย
cluster analysis ด้วยการตรวจสอบจํานวนและลักษณะของฟนั
ใน 4 ทิศทางของปากเปลือกคือ parietal, palatal, basal และ
ั
columellar สามารถจําแนกฟนปากเปลื
อกได้ และสามารถสร้าง
ไดโคโตมัสคียอ์ อกมาเพือจําแนกสปีชสี ข์ องหอยได้ดงั ต่อไปนีF

ตารางที 3. ความสัมพันธ์ของแรดูลากับเปลือก (Pearson
Correlation) (SW, shell width; SH, shell
height; VA, vertical aperture width; HA,
horizontal aperture width)
SW
SH
SW
VA
HA

Radula sheet width
1.000
0.525
0.850
0.825
0.736

p
0.181
0.008
0.012
0.037

1.

a) aperture without teeth……………………………………………………………………. 2
b) aperture with one or more teeth………………………………………………………… 5
2. a) shell distinctly higher than wide………………………………………………………… 3
b) SH/SW = 1, or lower than wide………………………………………………………..
4
3. a) last whorl with ridge………………………………………………… Systenostoma edentatus
b) last whorl without ridge……………………………………………. Systenostoma phamon
4. a) shell with 3 4/5 whorls……………………….……………………. Krobylos visutti
b) shell with 4 4/5 whorls…………………………………………….. Krobylos pomjuk, Krobylos maehongsonensis and
Krobylos danchang
5. a) aperture with a parietal tooth……………….……………………. Montapiculus probosidia
b) aperture with two or more teeth…………………………………………………………. 6
6. a) aperture with two teeth……………………………………………………………………. 7
b) aperture with three or more teeth………………………………………………………… 8
7. a) aperture with one parietal and columellar teeth………………… Costigo notos
b) aperture with one parietal and a palatal tooth…………………… Systenostoma tamlod
8. a) aperture with three teeth (two at parietal side and one at palatal side, parietal and palatal teeth location forming two
apertural chambers…………………………………………………………………………… 9
b) aperture with four or more teeth…………………………………………………………. 10
9. a) parietal and palatal teeth located very close each other, aperture oval shape………Diogmostoma wangviangensis
b) parietal and palatal teeth not closed, aperture almost circular…………………………Diogmostoma agina
10. a) aperture has angular and parietal teeth fused……………………………….. ………… 11
b) aperture has single angular tooth ………………………………………………………... 19
11. a) angular and parietal teeth fused almost complete just top position show
bifurcation……………………………………………………………………………………… 12
b) angular and parietal fused just base position…………………………………………… 13
12. a) parietal side with one parietal tooth…………….………………… Boysidia nabhitabhatai
b) parietal side without parietal tooth ………………………………. Boysidia huaykhakang
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13. a) parietal side with one or more parietal tooth……………………………………………. 14
b) parietal side without parietal tooth………………………………………………………. 16
14. a) parietal side with one parietal tooth……………………………………………………… 15
b) parietal side with three parietal tooth……………….. Hypselostoma khaowongensis and Hypselostoma surakiti
15. a) palatal side with two palatal teeth………………………………... Hypselostoma theerakupti
b) palatal side with three palatal teeth………………………………. Hypselostoma erawan
16. a) columellar side with one columellar tooth……………………………………………..... 17
b) columellar side with two columellar teeth……………………….. Gastrocopta pisiti
17. a) aperture with one basal teeth…………………………………………………………….. 18
b) aperture without basal teeth………………………….. Hypselostoma utaithaniensis
18. a) apertural with three palatal teeth…………………….. Hypselostoma holimanae
b) apertural with two palatal teeth………………………. Systenostoma rayongensis
19. a) palatal side with one palatal tooth and three deep ridges…….…Systenostoma pangmapaensis
b) palatal side without deep ridge ..……………………………………….………………... 20
20. a) parietal side with one parietal tooth……………………………………………………… 21
b) parietal side with two or more parietal teeth……………………………….……………. 25
21. a) basal side without basal tooth…………………………………………………………….. 22
b) basal side with one basal tooth…………………………………………………………… 23
22. a) palatal side with three teeth………………………….. Hypselostoma cucumensis
b) palatal side with two teeth……………………………. Gyliotrachela chatnareeae and Gyliotrachela loei
23. a) palatal side with one tooth…………………..……….. Aulacospira smaesarnensis
b) palatal side with two or more palatal teeth………………………………………………. 24
24. a) palatal side with two palatal teeth….………………… Hypselostoma chedi and Aulacospira lampangensis
b) palatal side with three palatal teeth………………….. Antroapiculus pendulus
25. a) parietal side with two teeth…………………………………………………………..……. 28
b) parietal side with three or more teeth……………………………………………………. 26
26. a) palatal side with two teeth…………………………..... Boysidia tamphatai
b) palatal side with three or more teeth……………………………………………………... 27
27. a) palatal side with three teeth…………………………... Boysidia tholus
b) palatal side with four or more teeth………………….. Gyliotrachela khaochongensis and Gyliotrachela srakeoensis
28. a) basal side with one tooth…………………………..…. Systenostoma phupaman
b) basal side without teeth…………….…………………………….……………………….. 29
29. a) palatal side with one tooth…………………………….. Gyliotrachela tridentatus
b) palatal side with two or more teeth……………………………….………………………. 30
30. a) palatal side with two teeth…………………………….. Gyliotrachela hyptiotes and Boysidia chiangmaiensis
b) palatal side with three teeth…………………………… Systenostoma muaklekensis

ภาพที 13. ลักษณะฟนั ปากเปลือก (apertural dentition) ของหอยจิว3
ปากแตร 15 สปีชสี ์ (a) Systenostoma taruta (b) Diogmostoma agina
(c) Boysidia angthongense (d) S. phuphaman (e) D. wangviangensis
(f) B. tamphathai (g) S. edentatus (h) Antroapiculus pendulus (i) B.
tholus (j) Aulacospira smaesarnensis (k) Krobylos visuti (l) K.
maehongsonensis (m) Au. Smaesarnensis (n) K. danchangensis (o)
K. pomjuk

ลักษณะของฟนั ปากเปลือกเป็นลักษณะทีได้รบั การสนใจตังF
คําถามมากว่ามีประโยชน์อย่างไร อาจเพือป้องกันศัตรูทเป็
ี นแมลงหรือ
หนอนเล็ก ๆ เนืองจากไม่มฝี าปิดเปลือก (operculum) หรือเป็ น
ลักษณะทีใช้ในการดํารงชีวติ ในถินอาศัยย่อยทีเป็นแง่หนิ ปูน ขณะที
คณะนักวิจยั กําลังวางแผนทําการวิจยั ต่อไป
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การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิ วฒ
ั นาการของหอยทากจิวปากแตร
จากข้อมูลการแพร่กระจาย และการวิเคราะห์ทางสัณฐานวิทยาของเปลือกทําให้เกิดคําถามทางวิวฒ
ั นาการมากมาย เช่น
• Speciation in limestone snails: the standard model
• Endemism
• Do they become isolated because of fragmentation of limestone areas ?
• Do they become isolated because they colonize new hills accidentally ?
• What selective pressure make shell shape evolve ?
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวฒ
ั นาการโดยตรวจสอบจากยีนในแต่ละชนิดของดีเอ็นเอ จะสามารถช่วยให้การวิเคราะห์
ทางอนุ กรมวิธานมีความถูกต้อง เทียงตรง เมือข้อมูลทางอนุกรมวิธานถูกต้องสมบูรณ์แล้ว การวิเคราะห์ในเชิงนิเวศวิทยาและ
วิวฒ
ั นาการจะถูกต้องแม่นยําตามไปด้วย การวิเคราะห์ในเบือF งต้นได้ทดลองสกัดดีเอ็นเอ หลังจากลองใช้ยนี COI ทําการวิเคราะห์
ร่วมกับหอยทะเล และหอยทากนํFาจืด (freshwater pulmonate snail) ทีมีขอ้ มูลอยู่แล้ว สร้าง Phylogenetic tree ด้วยโปรแกรม
PAUP 2000 จะได้ความสัมพันธ์ทางวิวฒ
ั นาการออกมา ดังภาพที 14 หอยทากจิว3 ของไทย 4 สปีชสี ์ (Hypselostoma chedi, H.
cucumensis, Gyliotrachela hyptiotes และ G. tridentatus) ถูกแยกออกจากกลุ่มอืนอย่างชัดเจน เช่น ข้อมูลทางสัณฐานวิทยา
ทัวไป โดยมีหอยทากบกของกรีซคือ Albinaria coerulea เป็ นสปีชสี ท์ ถูี กแยกออกจากหอยทากจิว3 ของไทยอย่างชัดเจน เมือลองใช้
ยีน 16S rDNA หาความสัมพันธ์ของหอยทากจิว3 ของไทย 10 สปีชสี ์ และหอยสกุล Vallonia ของสหรัฐอเมริกา จะเห็นความสัมพันธ์
ดังภาพที 15 แต่ค่าในการคํานวณทีออกมานันF ยังไม่มคี วามน่ าเชือถือ เนืองจากยีนทังF สองดังกล่าวมีการกลายพันธุส์ งู จึงไม่
เหมาะสมทีจะใช้ตอบคําถามทีตังF ไว้ได้ จําเป็ นต้องหายีนทีเหมาะสมสําหรับวิเคราะห์ และหาหอยจิว3 ปากแตรอีกหลายสปีชสี จ์ าก
หลายภูมภิ าค เพือเปรียบเทียบให้ชดั เจน

ภาพที 14. ความสัมพันธ์ทางวิวฒ
ั นาการของหอยจิว3 ปากแตร
4 สปี ชสี ์ เมือวิเคราะห์ดว้ ยยีน COI แล้วเปรียบเทียบกับหอย
กลุม่ อืน
BRT Research Reports 2001

ภาพที 15. ความสัมพันธ์ของหอยทากจิว3 10 สปี ชสี ์ เมือวิเคราะห์
ด้วยยีน 16S rDNA
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บทสรุป
หอยทากจิว3 มีความจําเพาะต่อพืนF ที หอยแต่ละถินทีอยู่อาศัยจึงอาจต่างสปีชสี ์ หรือต่างลําดับทางอนุกรมวิธานได้ ผลการ
สํารวจทีเสนอมาในเบือF งต้นจะเห็นถึงความหลากหลายของสปีชสี ใ์ นแต่ละท้องถิน ซึงมีลกั ษณะจําเพาะของตัวเอง สิงทีพอ
มองเห็นได้ในเบือF งต้นทีค่อนข้างชัดเจนคือ Vertiginidae เป็ นกลุ่มเด่นบนแผ่นดินใหญ่ ในขณะที Diplommatinidae เป็ นกลุ่ม
เด่นของเกาะ
การศึกษาอนุกรมวิธานพืนF ฐานจึงยังคงเป็ นปญั หาทีสําคัญทีสุด
การวิเคราะห์ดว้ ยวิธวี จิ ยั แบบสหวิทยาการ
(multidisciplinary analysis) จะช่วยให้มคี วามชัดเจนมากยิงขึนF ดังนันF การรายงานในโอกาสต่อไปคงสามารถไขปญั หาทังF หลาย
ของอนุกรมวิธานของหอยทากจิว3 ออกมาได้

กิ ติกรรมประกาศ
ผลงานวิจยั นีFได้รบั ทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพใน
ประเทศไทย ซึงร่วมจัดตังF โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั และศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ รหัส
โครงการ BRT 139035 ตังF แต่ปี พ.ศ. 2539-2542 นอกจากนีF ยังได้รบั การสนับสนุนอย่างต่อเนืองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The Hitachi Scholarship Foundation, Tokyo, Japan ด้วยทุนไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ และทุนศึกษาตัวอย่างต้นแบบใน
พิพธิ ภัณฑ์สถานธรรมชาติวทิ ยาทัวโลก ได้แก่ The Field Museum, Chicago, National Museum of Natural History,
Smithsonian, Washington D.C., University Michigan, Museum of Zoology, Michigan, Raffle Museum, National
University of Singapore, Singapore, Sarawak Museum, Sarawak ขอขอบคุณสําหรับการให้ความช่วยเหลือในระหว่างศึกษา
ตัวอย่างต้นแบบแก่บคุ คลต่อไปนีF Dr. Rudiger Bieler, Dr. Jochen Gerber, Dr. Robert Hershler, Mr. Paul Greehall, Mr.
John Slapcinsky, Dr. Peter K. L. Ng, Dr. Leh Moi Ung, Dr. Menno Schilthuizen
งานอนุกรมวิธานหอยทากจิว3 ทีได้รบั ความอนุ เคราะห์จากเจ้าของพืนF ทีอย่างดียงจนงานประสบความสํ
ิ
าเร็จ และนักวิจยั มี
ขวัญและกําลังใจในการทํางานสร้างสรรค์องค์ความรูใ้ หม่อย่างต่อเนืองได้ดว้ ยความกรุณาจากท่านผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย
(อดีตรองผูว้ ่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท่านอมรพันธุ์ นิมานันท์) ทําให้ขอ้ มูลหอยทากจิว3 ของแม่ฮ่องสอนเป็ นตัวบุกเบิกงานที
พัฒนาอย่างสูง คณะผูว้ จิ ยั จึงขอขอบพระคุณท่านผูเ้ ป็ นนักบริหารแต่สนับสนุนนักวิชาการไปช่วยกันพัฒนาท้องถินอย่างจริงใจ
จนถึงปจั จุบนั การศึกษาในพืนF ทีหลายแห่งของไทยได้รบั ความอนุเคราะห์จากส่วนวิจยั สัตว์ป่า กรมปา่ ไม้ โครงการ
อนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกองทัพเรือ
โดยเฉพาะหน่ วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ Institute of Ecology and Natural Resources,
Hanoi Vietnam และ Dr. Dang Ngoc Can, Dr. Ho Thu Cuc, Dr. Nguyen Xuan Dang, Universiti Putra Malaysia, Kuala
Lumpur, Universiti Malaysia Sabah, Sarawak Museum, Kuching, Raffle Museum, Singapore
การศึกษาหอยทากจิว3 จะไม่กา้ วหน้าในระดับทีสูงขึนF ถ้าไม่ได้รบั ทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั
(สกว.) โครงการองค์ความรูใ้ หม่ (พ.ศ.2544-2545) โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกแก่ผชู้ ่วยวิจยั นางสาวปิโยรส ทองเกิด
นายจิรศักดิ  สุจริต นอกจากนันF โครงการเสริมประสบการณ์ส่คู วามเป็นเลิศทางวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทําให้โครงการ
หอยทากจิว3 ได้สร้างองค์ความรูแ้ ละบุคคลทีรับทุนตามรายชือต่อไปนีF นางสาวปิโยรส ทองเกิด นายจิรศักดิ  สุจริต นายศักดิบวร

ตุม้ ปีสุวรรณ และ นางสาววรรณสิริ วรรณรัตน์ คณะผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีF
นิสติ ในห้องปฏิบตั กิ ารหอย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกหลายคนทีให้ความช่วยเหลือในการเก็บตัวอย่างในบางพืนF ที
ต้องขอขอบคุณ นางสาวชัดนารี มีสขุ โข นายพงษ์รตั น์ ดํารงโรจน์วฒ
ั นา นางสาวชนิดาพร วรจักร นายสราวุธ คลอวุฒมิ นั ตร์
นางสาวอัญชิรา มะณีวงศ์
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Research Reports

ความหลากหลายของแมลงกิ นได้และการศึกษาเซลล์พนั ธุศาสตร์ของจิ"งหรีดหางสัน" (จิ โปม)
สกุล Brachytrupes ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย
ยุพา หาญบุญทรง1 และ อาจิ นต์ รัตนพันธุ2์
1
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Abstract: Edible Insect Diversity and Cytogenetic Study of Short-Tailed Crickets in
the Genus Brachytrupes in Northeastern Thailand
This edible insect diversity study was conducted according to two procedures. Firstly, questionnaires
were distributed to correspondents in 19 provinces. Sixty two locally named edible insects were
recorded. Of those, the giant water bug was the most favored and was eaten by 99.05% of the
corespondents. Thirty two kinds of insects were eaten by over 50% of the corespondents. It is
remarkable that another 15 kinds of edible insects such as Trigonalidae, cicadads and various kinds of
dung beetles beetles were rarely found in some locations. A wide range of edible insect species can be
found during the late dry season through to the rainy season (April-July). Taste is the main reason for
eating insects for 74.33% of the correspondents. About 92.72% of local people eat cooked insects.
Secondly, the edible insect diversity was monitored in the field every month through the year 1999 at
three villages of Muang District, Khon Kaen province including Ban Song Puey, Ban Non Ruang and
Ban Rat Chakarn. One hundred and fifty eight species of edible insects of 101 genera, 32 families and 8
orders were identified. Among these, 107 species were recorded as edible insects for the first time. The
scarab beetles (Scarabaeidae) with 60 species was the largest group of edible insects. In addition, the
cytogenetics of the giant cricket (Brachytrupes potentosus Lichtenstien) from seven different
populations in the Northeast was studied by using the hypotonic – fixation – air drying technique. The
chromosome was extracted from cells in the hepatic caeca or gastric caeca and solid or conventional
staining with Giemsa were used for chromosome staining. The results showed that all individuals had
asymmetrical karyotypes and consisted of two chromosome types of metacentric and telocentric
chromosome with chromosome number 2n=9 to 16. Three types of male sex chromosomes including
XO, ZZ and XY were observed. The male chromosome numbers were 2n=9 to 12 with four different
karyotypes. Males with chromosome numbers 2n=8+XO showed two kinds of karyotype, i.e.,
L1m+M6m+S2t and L5m+M2m+S2t. While males with chromosome numbers 2n=8+ZZ and 2n=10XY had
chromosome karyotypes L6m+M2m +S2t and L7m+M2m+S3t respectively. Meanwhile only one type of
female sex chromosome XX was found. Chromosome numbers in females were 2n=10+XX and
2n=14+XX corresponding to karyotypes of L8m+M2m +S2t and L8m+M2m+S6t respectively. The variation
in the number of chromosomes and karyotype formulae within each sex suggested that B. potentosus in
the Northeast of Thailand is a complex species group.
Key words: Brachytrupes, edible insect, cytogenetics, short-tailed cricket

บทนํา
ประเทศไทยเป็ น แหล่ ง ที+ม ีค วามหลากหลายทางชีว ภาพของแมลง แมลงกิน ได้เ ป็ น ชนิ ด หนึ+ ง ที+ม ีความ
หลากหลาย และคาดว่ามีอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก แต่การศึกษาในเรื+องนี4ยงั มีน้อย และขาดข้อมูลทีเ+ ป็ นประโยชน์สาํ หรับการ
ค้นคว้าและพัฒนา แหล่งความรูเ้ ชิงภูมปิ ญั ญาท้องถิน+ ทีก+ ระจัดกระจายอยู่ทวไปในชนบทนั
ั+
น4 ยังขาดการศึกษารวบรวม
และจัดระบบ ความเร่งด่วนอีกประการหนึ+งของการศึกษาแมลงกินได้ คือ การศึกษาด้านกีฏวิทยาในประเทศไทย ซึง+ มัก
เน้นเฉพาะการป้องกันกําจัดแมลงศัตรูพชื เศรษฐกิจสําคัญ ๆ เพียงด้านเดียว ส่วนการจําแนกชนิดทางวิทยาศาสตร์นัน4
ยังไม่พบรายงานทีค+ รอบคลุมแมลงในกลุ่มนี4มากนัก จึงควรมีการศึกษาจําแนกชนิดอย่างถูกต้อง เพือ+ ให้สามารถทราบว่า
แมลงชนิดใดกินได้หรือกินไม่ได้ ลดความเสีย+ งอันตรายที+อาจได้รบั จากการบริโภคแมลง เพราะแมลงมีพษิ บางชนิดดู
ลักษณะภายนอกแล้วคล้ายคลึงกับแมลงกินได้ และบางครัง4 พบว่าการเรียกชื+อแมลงกินได้จะแตกต่างกันไปในแต่ล ะ
ท้องถิ+น ทัง4 ๆ ที+เ ป็ นแมลงชนิดเดียวกัน จึง ศึกษาเพื+อจัดจําแนกหมวดหมู่ของแมลงกินได้ใ ห้เ ป็ นระบบ สามารถ
ตรวจสอบชื+ออย่างเป็ นสากลได้ และผลจากการศึกษานี4อาจเป็ นข้อมูลเบื4องต้น สํา หรับการหาแนวทางป้องกันไม่ใ ห้
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เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิง+ แวดล้อมจากการบริโภคแมลงของมนุษย์
การจัดจําแนกชนิดแมลง ส่วนใหญ่มกั ใช้ลกั ษณะทางสัณฐานวิทยา ซึง+ ทําได้สะดวก แต่บางครัง4 การใช้ลกั ษณะ
ทางสัณฐานวิทยาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถจําแนกชนิดได้ โดยเฉพาะในกลุ่มทีม+ ลี กั ษณะภายนอกคล้ายคลึงกัน หรือ
กลุ่มที+ม ีความซับ ซ้อนและมีความผันแปรทางพันธุกรรม (genetic variation) หรือในประชากรที+ม ีรูปร่างภายนอก
(phenotypes) หลายรูปแบบ จึงจําเป็ นต้องอาศัยเทคนิคชัน4 สูงเพือ+ เป็นข้อมูลประกอบการจัด ในการศึกษานี4ใช้การศึกษา
เซลล์พนั ธุศาสตร์ (cytogenetics) ใน จิโปม (จิง4 หรีดหางสัน4 ) สกุล Brachytrupes และพบว่าแมลงสกุลนี4ในประเทศไทย
ได้รบั การจัดจําแนกชื+อไว้เพียง 1 ชื+อเท่านัน4 คือ Brachytrupes portentosus Lichtenstein และยังไม่พบการศึกษา
ทางด้านพันธุศาสตร์ของเซลล์ หรือเซลล์อนุ กรมวิธาน (cytotaxonomy) มาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดจําแนกชนิด
ผลจากการศึกษาในครัง4 นี4จะเป็ นข้อมูลเบือ4 งต้นในการนําเทคนิคและวิธกี ารศึกษาโครโมโซมทีเ+ หมาะสมไปใช้ เพื+อเป็ น
ข้อมูลพืน4 ฐานทางอนุ กรมวิธาน ที+จะนํ าไปสู่การจําแนกชนิดและการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับข้อมูล
ทางสัณฐานวิทยาและนิเวศวิทยาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี4 ยังสามารถนําวิธกี ารนี4ไปประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาโครโมโซมของแมลงชนิดอื+นได้ต่อไป
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
แมลงเป็นสัตว์โลกทีม+ ที งั 4 ชนิดและปริมาณมากทีส+ ดุ ในโลก มีความหลากหลายของชนิดมากถึงร้อยละ 50.8 ของ
สิง+ มีชวี ติ ในโลก (วิสุทธิ X, 2538) โดย Arnett (1985 อ้างถึงใน Romoser, 1998) รายงานไว้ว่ามีแมลงทีท+ ราบชื+อแล้ว
มากกว่า 751,012 ชนิด สําหรับประเทศไทยมีการวินิจฉัยชื+อแล้วเพียง 6,121 ชนิดเท่านัน4 (วิสุทธิ X, 2538) แมลงจัดเป็ น
มวลชีวภาพทีม+ คี วามสําคัญต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางธรรมชาติมากกลุ่มหนึ+ง คนทัวไปมั
+ กเข้าใจว่าแมลง
ส่วนใหญ่เป็นศัตรูพชื และสัตว์ แต่แท้จริงแล้วมีเพียงจํานวนน้อยทีใ+ ห้โทษ คิดเป็ นร้อยละ 0.1 เท่านัน4 ส่วนอีกร้อยละ 99.9
เป็ นแมลงทีม+ ปี ระโยชน์หรือไม่ให้คณ
ุ ให้โทษแต่ประการใด แมลงทีม+ ปี ระโยชน์เหล่านี4ส่วนหนึ+งเป็ นแมลงทีม+ นุ ษย์ใช้เป็ น
อาหาร แต่ยงั ไม่ทราบจํานวนชนิดทีแ+ น่นอน Vane-Wright (1991) กล่าวไว้วา่ มีแมลงประมาณ 500 ชนิด เป็ นแมลงกิน
ได้ ส่วน Price (1999) รายงานว่า มีแมลงจํานวน 1,462 ชนิด ทีไ+ ด้รบั การจดบันทึกว่าเป็ นแมลงกินได้ สําหรับประเทศ
ไทย วรากร และคณะ (2518) คาดว่ามีแมลงมากกว่า 50 ชนิด เป็ นแมลงกินได้ องุน่ (2531) ได้กล่าวถึงแมลงทีม+ ผี นู้ ิยม
รับประทานกันมากในประเทศไทยจํานวน 28 ชนิด ในภาคเหนือ Utsunomiya and Masumoto (1999) พบว่า มีดว้ งปีก
แข็ง จํา นวน 70 ชนิ ด เป็ น อาหารได้ ส่วนภาคใต้ ศุ ภผล (2527) พบแมลงกินได้จํา นวน 14 ชนิด และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยพบแมลงกินได้มากกว่า 50 ชนิด แมลงเหล่านี4ม ที งั 4 ที+เป็ นและไม่เป็ นศัตรูพชื
(พิทกั ษ์พงศ์ และคณะ, 2540) สุภาพ และคณะ (2542) พบแมลงทีเ+ ป็ นอาหารในเขต จ.ขอนแก่น 22 ชนิด องค์ความรู้
เกีย+ วกับการจัดจําแนกแมลงมักได้รบั การถ่ายทอดในลักษณะภูมปิ ญั ญาท้องถิน+ และวัฒนธรรมการกินเป็ นส่วนใหญ่ เช่น
แบ่งแยกชนิดแมลงตามสี ขนาดลําตัว วัย สถานทีพ+ บ ฯลฯ แต่ยงั ไม่พบการศึกษาจําแนกชนิดแมลงกินได้โดยนักกีฏวิทยา
อย่างแท้จริงมากนัก รวมทัง4 ความรูค้ วามเข้าใจเกีย+ วกับแมลงยังมีอยู่น้อย ในขณะทีก+ ารรุกรานทรัพยากรและความเสื+อม
โทรมของสภาวะแวดล้อมขยายตัวอย่างรวดเร็วตามอัตราการพัฒนาของโลก โอกาสทีแ+ มลงจะถูกทําลาย รวมไปถึงการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ จึงอยู่ในอัตราเสีย+ งสูง ถ้าหากยังคงจับแมลงจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ เพียง
ถ่ายเดียว
การนําแมลงมาเป็ นอาหาร
แมลงทีเ+ ป็ นอาหารมนุษย์พบได้ทวโลกตั
ั+
ง4 แต่สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ Vane-Wright (1991) และ Unger (1999)
พบว่า ชนพืน4 เมืองในหลายๆ ประเทศนําแมลงมาเป็ นอาหารมานานแล้ว ในศตวรรษที+ 18 ลอว์เรนซ์ มุนต์ นักกีฏวิทยา
จากพิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์และธรรมชาติวทิ ยา สหรัฐอเมริกา ได้นําเสนอว่าคนเราสามารถนํา “เหา” มากินเป็ นอาหาร
ได้ (ธนิต, 2538) แต่ก่อนหน้านี4พบว่า ประชากรโลกทีอ+ ยู่นอกทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปบริโภคแมลงเป็ นอาหาร
ประจําวันอยู่แล้ว ประเทศในแถบเอเชีย เช่น อาหรับ อินเดีย เกาหลี ญี+ปุ่น ฟิลปิ ปิ นส์ ปาปวั นิวกินี อินโดนีเซีย พม่า
ลาว ไทย ฯลฯ นิยมนําแมลงมาเป็ นอาหารโดยการ ปิ4ง แกง ทอด ขนมพาย ดอง (Elzinger อ้างถึงใน นฤมล, 2525; จารุ
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วรรณ และคณะ, 2540) เป็ นต้น นอกจากนี4ยงั มีรายงานของ Keninga (1999) ที+พบว่า แมลงสาบ หนอนแมลงวัน
แมลงชีปะขาว และแมลงหนอนปลอกนํ4 าเป็ น แมลงที+สามารถบริโ ภคได้ สําหรับ เหตุผลในการรับประทานแมลงนัน4
Huang (1998) พบว่ามีรสชาติอร่อย
ในประเทศไทยพบว่า มีแมลงศัตรูพชื สําคัญๆ หลายชนิดสามารถนํามาเป็ นอาหารมนุษย์และเป็ นแหล่งโปรตีน
ได้ (เจริญ, 2532) มีการรณรงค์ส่งเสริมด้วยวิธกี ารต่างๆ เพือ+ ให้หนั มานิยมบริโภคแมลงมากขึ4น จนกระทังกลายมาเป็
+
น
อาชีพจับแมลงขาย เช่น ตั rกแตน หนอนเยือ+ ไผ่หรือหนอนรถด่วน (สมหมาย, 2536) แต่บางชนิดมีน้อยและเริม+ หายากจึง
ต้องสังนํ
+ าเข้า ซึ+งจะมีราคาสูง ดังนัน4 ถ้าหากได้ศึกษาวิธกี ารเพาะเลี4ยงเพื+อเป็ นการค้าคาดว่าน่ าจะเป็ นแหล่งรายได้ท+ี
น่าสนใจในอนาคต ขณะนี4 สถาบันวิจยั และฝึ กอบรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จ.สกลนคร ได้นําแมลง
หลายชนิด เช่น ตั rกแตน จิง4 หรีด แมลงกระชอน แมลงตับเต่า แมลงเหนี+ยง ไข่มดแดง ฯลฯ บรรจุกระป๋องจําหน่าย เป็นที+
สนใจของผูค้ นแขนงต่างๆ
การกินแมลงเป็ นเอกลักษณ์ อย่างหนึ+ งของนิ ส ยั การกินของคนชนบทในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มีแ มลง
หลากหลายชนิดกินได้ในทุกระยะการเจริญเติบโต การทีจ+ ะทราบว่าแมลงชนิดใด หรือวัยใดรับประทานได้หรือไม่ได้ และมี
กรรมวิธีในการรับประทานอย่างไรนัน4 เป็ นภูมปิ ญั ญาท้องถิน+ ที+สบื ทอดกันมาจากบรรพบุรุษ (องุ่น, 2531, 2540; จารุ
วรรณ และคณะ, 2540) ส่วนใหญ่อาหารของคนชนบทในภาคอีสานได้มาจากธรรมชาติตามท้องไร่ทอ้ งนา อาหารดังกล่าว
รวมถึงแมลงชนิดต่างๆ ด้วย ประพิมพร และคณะ (2529) พบว่า ชาวบ้านนิยมนําแมลงมาปรุงเป็ นอาหารทุกฤดูกาล
การจัดจําแนกชนิ ดแมลงกลุ่มจิ"งหรีดโดยเทคนิ คทางด้านเซลล์ลพ์ นั ธุศาสตร์
การศึกษาเซลล์ลพ์ นั ธุศาสตร์ในปจั จุบนั มีจุดประสงค์เพือ+ ตรวจสอบรายละเอียดความสัมพันธ์ของเซลล์ล์วทิ ยา
กับชนิด (species) ของสิง+ มีชีวติ จากการประเมินคุณลักษณะของโครโมโซม เพื+อใช้เป็ นเครื+องมือในการจัดจําแนก
อนุ กรมวิธาน สําหรับการศึกษาเซลล์ล์พนั ธุศาสตร์ของแมลงในกลุ่มจิ4งหรีดนัน4 พบว่ามีรายงานบ้าง ได้แก่ Manna and
Bhattacharjee (1964) รายงานว่า แมลงกลุ่ ม จิ4ง หรีด มีฟีโ นไทป์ข องโครโมโซมหลายรูป แบบ (chromosomal
polymorphism) มีความแปรปรวนทัง4 รูปร่างและจํานวน โดยพบว่าจิ4งหรีดวงศ์ Gryllidae เพศผูม้ จี ํานวนโครโมโซม 2n
อยูร่ ะหว่าง 11 ถึง 31 และ Handa et al. (1985) ชีใ4 ห้เห็นว่าแมลงในวงศ์น4มี ลี กั ษณะโครโมโซมกําหนดเพศเป็นแบบ XO
คือ เพศผู้มโี ครโมโซม X เพียงแท่งเดียว อําพา และคณะ (2542) พบว่าจิ4งหรีดวงศ์ Gryllidae ที+ยงั ไม่ท ราบชื+อ
วิทยาศาสตร์ No.85 เพศผูม้ จี าํ นวนโครโมโซม 2n = 11 และมีโครโมโซมเพศเป็นแบบ XO เช่นกัน
Fox et al. (1985) กล่าวว่า การกําหนดเพศของแมลงอันดับ Orthoptera เช่น จิ4งหรีด ตั rกแตน มีระบบการ
กําหนดเพศต่างจากสัตว์อ+นื คือ เพศเมียมีโครโมโซมเพศเป็ น XX ส่วนเพศผูม้ โี ครโมโซมเพศเป็ น X เพียงแท่งเดียว
เพศผูจ้ งึ มีจาํ นวนโครโมโซมน้อยกว่าเพศเมียอยู่ 1 แท่งเสมอ แต่สาํ หรับการศึกษาจํานวนโครโมโซมและรูปแบบคาริโอ
ไทป์ของจิโปมยังไม่พบรายงานมาก่อน ดังนัน4 ผลการศึกษาครัง4 นี4จดั เป็ นข้อมูลพืน4 ฐานของ metaphase chromosome
สําหรับแมลงชนิดนี4 ซึง+ อาจเป็ นประโยชน์ต่อผูส้ นใจทีจ+ ะศึกษาเกีย+ วกับ cytotaxonomy และ population cytogenetics
ของแมลงชนิดนี4 ซึง+ จัดเป็นแมลงทีม+ มี ลู ค่าค่อนข้างสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข้อมูลทัวไปเกี
6
6ยวกับแมลงกินได้ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
จากการสํารวจข้อมูลทัวไปเกี
+
ย+ วกับแมลงกินได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้แบบสอบถามผ่านไปทาง
หน่วยงานราชการต่างๆ สัมภาษณ์ขอ้ มูลจากผูร้ ู้ หรือบุคคลคนทัวไปในชนบทภาคตะวั
+
นออกเฉียงเหนือทัง4 19 จังหวัด
เลือกผูต้ อบโดยวิธกี ารสุม่ ตัวอย่าง (random sampling method) ส่งแบบสอบถามไปยังจังหวัดต่างๆ จังหวัดละ 50 ชุด
รวม 950 ชุด และได้รบั แบบสอบถามกลับจํานวน 526 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 55.37 ของแบบสอบถามทีส+ ง่ ไปทัง4 หมด
ชนิดของแมลงกินได้ มีแมลงกินได้ใน 19 จังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนับจํานวนชนิดแมลงจาก
ชื+อท้องถิน+ ทีใ+ ช้เรียกแมลงจํานวน 62 ชนิด พบว่า แมลงดานาเป็ นแมลงทีม+ ผี ตู้ อบว่ารับประทานได้มากทีส+ ุด คิดเป็ นร้อย
ละ 99.05 ของผูต้ อบแบบสอบถาม แมลงจํานวน 20 ชนิดแรก ได้แก่ แมลงดานา ด้วงดิง+ ไข่มดแดง แมลงกระชอน แม่
เป้ง มดแดง จิ4งหรีด ตัวอ่อนแมลงปอ แมลงเม่า จิโปม ผึง4 ด้วงนํ4 า แมลงกินูน ตักแตนหนวดสั
r
น4 (ตั rกแตนโม) ตักแตน
r
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หนวดยาว (ตักแตนแมงมั
r
น) ต่อ ผึง4 มิม4 จักจัน+ มวนวน และด้วงกว่าง มีผตู้ อบว่ารับประทานได้รอ้ ยละ 60.08 ถึง 99.05
ของผูต้ อบแบบสอบถาม แมลงอีก 11 ชนิด ตารางที+ 1. ตัวอย่างแมลงกินได้ 10 อันดับแรก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชือ+ ท้องถิน+
จํานวนผูต้ อบ ร้อยละ
ได้แก่ แมลงกินูน (กินูนใหญ่ กินูนเหลื+อม กิ ชือ+ สามัญ
1. แมลงดานา
แมงดา
521
99.05
นู น หลวง) แตน จิ4ง หรีด (จิห ล่ อ จิน าย) 2. ด้วงดิง+
แมงตับเต่า, กิเต่า
495
94.11
แมลงกุ ด จี+ (กุ ด จี+ เ บ้ า แมลงกุ ด จี+ห วาย) 3. ไข่มดแดง
ไข่มดแดง
493
93.73
4.
แมลงกระชอน
แมงกิ
ซ
อน
436
82.89
ตั กr แ ต นหนวดสั 4น ( ตั กr แต นปา ทั ง ก้ า 5. แม่เป้ง
แม่เป้ง
431
81.94
ตั rกแตนง้าว) และมวนแมงป่องนํ4า มีผตู้ อบ 6. มดแดง
มดแดง
429
81.56
จิหลีด, กีดดี
427
81.18
ว่ารับประทานได้ร้อยละ 50.76 ถึง 59.13 7. จิง4 หรีด
8. ตัวอ่อนแมลงปอ
แมงละงํา
410
77.95
ของผู้ต อบแบบสอบถาม นอกจากนี4 ยัง มี 9. แมลงเม่า
แมงเม่า
401
76.24
่
10.
จิ
โ
ปม,
จิ
ง
4
หรี
ด
หางสั
น
4
จิ
โ
ป
ม
386
73.38
แมลงอีก 30 ชนิด ทีร+ บั ประทานได้คดิ เป็ น
ร้อยละ 9.89 ถึง 49.05 ของผูต้ อบแบบสอบถาม และพบว่า นางพญาปลวก มีผตู้ อบว่ารับประทานได้น้อยที+สุด คือ
จํานวน 3 ราย คิดเป็ นร้อยละ 0.57 ของผูต้ อบแบบสอบถามเท่านัน4 ตัวอย่างแมลงกินได้ 10 อันดับแรกจากการตอบ
แบบสอบถามดังตารางที+ 1
แมลงกินได้ทปี  จั จุบนั หายากในบางพื*นที  จากแบบสอบถามพบว่า ในบางพื4นที+นนั 4 แมลงกินได้หลายชนิด ที+
เมื+อก่อนเคยมีรบั ประทานแต่ปจั จุบนั กลับหาได้ยาก พบในปริมาณน้อย หรือบางชนิดไม่พบอีกเลย มีจํานวน 14 ชนิด
โดยแมลง 3 อันดับแรก ได้แก่ ชันโรง จักจัน+ และด้วงมูลสัตว์ คิดเป็ นร้อยละ 34.60, 34.22 และ 30.42 ของผูต้ อบ
แบบสอบถามตามลําดับ นอกจากนี4 ยังมีผง4ึ หนอนเยือ+ ไผ่ ด้วงกว่าง แมลงค่อมทอง แมลงดานา ตัวอ่อนด้วงทีอ+ าศัยอยู่
ในต้นไม้ แมลงทีอ+ ยูใ่ นนํ4า ตัวอ่อนด้วงทีอ+ าศัยอยู่ในดิน ดักแด้ไหม ด้วงทีก+ นิ ใบไม้เป็ นอาหาร และมดแมลงมัน
แหล่งอาศัยและแหล่งทีพ บแมลงกินได้ แหล่งทีอ+ ยู่อาศัยของแมลงกินได้จากการสํารวจมีทงั 4 ในนํ4า บนบก ในดิน
และแมลงจากแหล่งเพาะเลี4ยง ขึน4 อยู่กบั ว่าจะนําแมลงในวัยใดมาเป็ นอาหาร แมลงทีอ+ าศัยอยู่ในนํ4า ได้แก่ แมลงดานา
ด้วงดิง+ ตัวอ่อนแมลงปอ ตัวอ่อนแมลงปอ ด้วงนํ4า มวนวน มวนแมงปอ่ งนํ4า แมลงดาสวน และตัวอ่อนด้วงดิง+ หรือตัวอ่อน
ด้วงดิง+ ส่วนแมลงทีอ+ าศัยอยู่บนบกส่วนใหญ่พบได้ทวไปตามพื
ั+
ชอาหาร และพืชอาศัยต่างๆ เช่น จิ4งหรีดต่างๆ สําหรับ
แมลงทีอ+ าศัยอยูใ่ นดิน เช่น แมลงกระชอน มักอาศัยอยู่ในบริเวณทีม+ คี วามชุ่มชื4นหรือชื4นแฉะตามริมแหล่งนํ4าและทุ่งนา
แหล่งอาศัยในดินตามไร่ สวน ทีด+ อนหรือทีร+ าบทั +วไป มักพบจิโปม รวมถึงในดินบริเวณโคนต้นไม้ จะพบพวกแมลงกินูน
ชนิดต่างๆ และพบพวกแมลงกุดจีใ+ นกองมูลสัตว์บนพืน4 ดิน
การรับประทานแมลง คนในท้องถิน+ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับประทานแมลงได้ทงั 4 สุกและดิบ จากการสํารวจ
พบว่า รับประทานดิบคิดเป็ นร้อยละ 7.28 ซึง+ มีทงั 4 รับประทานสดโดยไม่ตอ้ งผ่านการปรุง เช่น ตัวอ่อนผึง4 ต่อ แตน ผึง4 มิ4ม
ชันโรง ไข่มดแดง รวมทัง4 แม่เป้งและตัวมดแดง แมลงค่อมทอง ตั rกแตนต่างๆ ฯลฯ และรับประทานดิบโดยผ่านการปรุง
เช่น ปรุงเป็ นก้อย นํ4าพริก แต่ส่วนใหญ่นิยมรับประทานสุก คิดเป็ นร้อยละ 92.72 ที+นิยมมาก คือ การคัว+ ทอด และแกง
คิดเป็นร้อยละ 52.72, 26.95 และ 11.92 ตามลําดับ เช่น ตักแตนต่
r
างๆ แมลงกินูน แมลงกุดจี+ ฯลฯ นอกจากนี4ยงั นําไปปรุง
เป็ นนํ4าพริก ปน่ แจ่ว ย่าง ปิ4ง เผา จี+ ยํา ก้อย ห่อหมก นึ+ง ต้ม ลาบ เมีย+ ง เช่น แมลงดานา จิ4งหรีดต่างๆ ผึง4 ต่อ แตน ฯลฯ
หรือปรุงรสในอาหารเพือ+ ให้ความเปรีย4 วแทนความเปรีย4 วจากส้มต่างๆ เช่น มดแดง การเก็บแมลงในรูปการถนอมอาหาร
ด้วยการทําจ่อม เช่น มวนวน และด้วงนํ4า ดองนํ4าปลา เช่น แมลงดานา การนําแมลงไปประกอบเป็ นตํารับยาด้วยการดอง
เหล้าเพือ+ เป็นยา เช่น นํ4าผึง4 นางพญาปลวก และรับประทานนํ4าหวาน ได้แก่ นํ4าหวานจากผึง4 และผึง4 มิม4 เป็ นต้น
เหตุ ผลในการรับ ประทานแมลง พบว่า มีผู้รบั ประทานแมลงเนื+องจากมีร สชาติอ ร่อ ยสูง ถึง ร้อ ยละ 74.33
รองลงมา รับประทานเพราะเป็ นของแกล้มเหล้าได้ เป็ นของว่างได้เป็ นอย่างดี มีประโยชน์ต่อร่างกายใช้แทนยาได้ และ
เป็ นกับข้าวได้เป็ นอย่างดี คิดเป็ นร้อยละ 70.34, 59.32, 48.29 และ 48.29 ตามลํา ดับ นอกจากนี4 รับประทานเพราะ
แมลงเป็นเครือ+ งปรุงรสได้ เช่น แมลงดานา ตัวมดแดง หาได้งา่ ย ไม่มอี าหารอย่างอื+นจะรับประทาน ใช้เป็ นอาหารหลัก
ได้ เลี4ยงเองได้จงึ รับประทาน เช่น ผึง4 ต่อ ดักแด้ไหม มดแดง เป็ นวัฒนธรรมทีส+ บื ทอดมาจากบรรพบุรษุ ปลอดสารพิษ
เป็ นอาหารทีม+ ใี นท้องถิน+ เป็ นอาหารตามฤดูกาล ราคาถูก และช่วยกําจัดศัตรูพชื เป็นต้น (ตารางที+ 2)
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ตารางที+ 2. เหตุผลในการรับประทานแมลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เหตุผล
จํานวน (คน) ร้อยละ
1. อร่อย
391
74.33
2. เป็ นของแกล้มเหล้าได้
370
70.34
3. เป็ นของว่างได้เป็ นอย่างดี
312
59.32
4. มีประโยชน์ต่อร่างกายใช้แทนยาได้
254
48.29
5. เป็ นกับข้าวได้เป็ นอย่างดี
254
48.29
6. เป็ นเครื+องปรุงรสได้
168
31.94
7. หาได้ง่าย
160
30.42
8. ไม่มอี าหารอย่างอื+นจะรับประทาน
158
30.04
9. เป็ นอาหารหลักได้
120
22.81
10. เป็ นสัตว์เศรษฐกิจเลีย4 งเองได้ เช่น ผึง4 ต่อ
100
19.01
ดักแด้ไหม มดแดง
11. เป็ นวัฒนธรรมทีส+ บื ทอดมาจากบรรพบุรษุ
49
9.32
12. ปลอดจากสารพิษ จับง่าย(ดักแด้ไหม)
11
2.09
13. เป็ นอาหารทีม+ ใี นท้องถิน+
10
1.90
14. เป็ นอาหารตามฤดูกาล
10
1.90
15. ราคาถูกและช่วยกําจัดแมลงศัตรูพชื
2
0.38
150
จํานวน

100
50

66
8

28

115

104
71

85
8

27

73
8

26
อันดับ
วงศ์
สกุล
ชนิด

0
บ้ านสงเปื อย

บ้ านโนนเรือง

บ้ านราชการ

ภาพที+ 1. เปรียบเทียบจํานวน ชนิด สกุล วงศ์ และอันดับของแมลงกินได้ที+
พบจากการติดตามและเก็บตัวอย่างประชากรจากบ้านสงเปื อย บ้านโนนเรือง
และบ้านราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2542
16000

ปริมาณ (ตัว)

การติดตามและเก็บรวบรวมประชากร
แมลงกิ นได้
สํา รวจและเก็ บ รวบรวมประชากร
แมลงกินได้ใ นหมู่บ้า นสงเปื อย บ้านโนนเรือ ง
และบ้านราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เดือนละ
1 ครัง4 ๆ ละ 1 วัน เป็ นเวลา 1 ปี คัดแยกชนิด
แมลงกินได้โดยผูร้ ใู้ นหมู่บ้าน จําแนกชนิดใน
ห้องปฏิบตั กิ าร เก็บรักษาตัวอย่างแมลงในรูป
ตัวอย่างแห้ง ติดป้ายบอกชื+อแมลง สถานทีเ+ ก็บ
วัน เดือน ปี ทเ+ี ก็บ และชื+อผูเ้ ก็บวิเคราะห์ชนิด
ด้วยการใช้ลัก ษณะทางสัณ ฐานวิท ยา และ
เปรีย บเทีย บตัว อย่ า งจากพิพ ิธ ภัณ ฑ์ แ มลง
ภ า ค วิ ช า กี ฏ วิ ท ย า ค ณะเ กษต ร ศ า ส ต ร์
มหาวิท ยาลัยขอนแก่ น พิพธิ ภัณฑ์แมลงกรม
วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรุงเทพ ฯ หลังจากนัน4 ตรวจสอบความถูกต้อง
ของชื+อวิทยาศาสตร์โดยผูเ้ ชีย+ วชาญแต่ละกลุ่ม
แมลงจากประเทศญีป+ นุ่ และประเทศออสเตรีย
ความหลากหลายชนิ ด
พบแมลงกินได้จดั จําแนกได้ 8 อันดับ
ได้แก่ Coleoptera, Hemiptera, Homoptera,
Hymenoptera, Isoptera, Lepidoptera,
Odonata และ Orthoptera จํานวน 32 วงศ์
101 สกุล 158 ชนิด ทุกหมู่บา้ นพบแมลงกินได้
ทัง4 8 อันดับ โดยพบแมลงกินได้จากบ้านสง
เปื อย จํานวน 85 ชนิด 66 สกุล จาก 28 วงศ์
บ้านโนนเรืองพบจํานวน 104 ชนิด 71 สกุล
จาก 27 วงศ์ และบ้านราชการพบจํานวน 115
ชนิด 73 สกุล จาก 26 วงศ์ (ภาพที+ 1 และ
ตารางที+ 3) ในจํานวนนี4ทราบชื+อแล้วจํานวน
106 ชนิด และยังไม่ทราบชื+อจํานวน 51 ชนิด
การศึกษาในครัง4 นี4 พบชนิดแมลงกิน
ได้นอกเหนือจากรายงานของเอกสารที+ต รวจ
พบ ว่าเป็ นแมลงกินได้จํานวน 108 ชนิด 68
สกุล 22 วงศ์ จาก 7 อันดับ ได้แก่ แมลงใน
อันดับ Coleoptera จํานวน 5 วงศ์ 38 สกุล 74
ชนิด อันดับ Hemiptera จํานวน 5 วงศ์ 6 สกุล
8 ชนิด อันดับ Orthoptera จํานวน 8 วงศ์ 19
สกุล 21 ชนิด อันดับ Homoptera จํานวน 1
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แมลงอันดับต่ างๆ ในแต่ ละเดือน

ภาพที+ 2. ปริมาณแมลงกินได้แต่ละอันดับในแต่ละเดือนจากบ้านสงเปื อย บ้าน
โนนเรือง และบ้านราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น จากการติดตามและเก็บ
รวบรวมประชากรระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2542
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วงศ์ 2 สกุล 2 ชนิด อันดับ Hymenoptera จํานวน 1 วงศ์ 1 สกุล 1 ชนิด อันดับ Isoptera จํานวน 1 วงศ์ 1 สกุล 1 ชนิด
และอันดับ Odonata จํานวน 1 วงศ์ 1 สกุล 1 ชนิด (สัญลักษณ์* ในตารางที+ 3) ส่วนใหญ่เ ป็ นแมลงในวงศ์
Scarabaeidae มีมากถึง 18 สกุล 51 ชนิด
แมลงกินได้ม ีปริม าณสูงสุดในเดือ นพฤษภาคม ซึ+ง อยู่ใ นช่ว งต้นฤดูฝ น ส่ว นเดือ นกันยายน ตุล าคม และ
ธันวาคม ซึง+ เป็ นช่วงฤดูหนาวพบปริมาณน้อย และพบแมลงอันดับ Isoptera มีปริมาณมากทีส+ ุด รองลงมา ได้แก่ อันดับ
Coleoptera, Hemiptera, Orthoptera, Hymenoptera, Odonata, Lepidoptera และ Homoptera (ภาพที+ 2)
ตารางที+ 3. แมลงกินได้ทพ+ี บจากบ้านสงเปือย บ้านโนนเรือง และบ้านราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การติดตามและเก็บตัวอย่าง ประชากร
ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2542
อันดับ/วงศ์/ชื+อ
ชื+อท้องถิน+
ชื+อวิทยาศาสตร์
อันดับ/วงศ์/ชื+อ
ชื+อท้องถิน+
ชื+อวิทยาศาสตร์
สามัญ
สามัญ
COLEOPTERA
ด้วงดิง+
ตับเต่าน้อย Hydaticus rhantoides Sharp*
Buprestidae
ด้วงดิง+
ตับเต่าน้อย Laccophilus pulicarius Sharp*
แมลงทับ
แมงคับ
Sternocera aequisignata
ด้วงดิง+
ตับเต่าน้อย Copelatus sp.*
Saunders
ด้วงดิง+
ตับเต่าน้อย Rhantaticus congestus Klug*
แมลงทับ
แมงคับ
S. ruficornis Saunders
Scarabaeidae
Cerambycidae
ด้วงกว่าง
แมงคาม
Xylotrupes gideon Linnaeus
ด้วงหนวดยาว
แมงกอก
Aeolesthus sp.*
ด้วงแรด
แมงคาม
Oryctes rhinoceros Linnaeus*
ด้วงหนวดยาว
แมงกอก
Apriona germai Hope
แมลงกินูน
กินูน
Adoretus spp.*
ด้วงหนวดยาว
แมงแก
Aristobia approximator
แมลงกินูน
กินูนเหลื+อม Agestrata orichalca Linnaeus*
Thomson*
ใหญ่
ด้วงหนวดยาว
แมงกอก
Dorysthenes buqueti Guerin* แมลงกินูน
กินูนหลวง Anomala anguliceps Arrow*
แมงโพ
แมลงกินูน
กินูนเหลื+อม A. antique Gyllenhal
ด้วงหนวดยาว
ด้วงงิว4
Plocaederus obesus Gahan
เล็ก
ด้วงหนวดยาว
แมงกอก
P. ruficornis Newman*
แมลงกินูน
กินูนเหลื+อม A. chalcites Sharp*
Curculionidae
แมลงกินูน
กินูนเหลื+อม A. cupripes Hope
แมลงค่อมทอง,
แมงซ่าง
Arrhines hirtus Faust*
แมลงกินูน
กินูนเหลื+อม A. pallida Fabricius*
แมลงช้าง, ด้วงงวง
แมลงกินูน
กินูน
Apogonia sp.*
"
แมงซ่าง
Arrhines spp. (2 sp.)*
แมลงกินูน
กินูนหลวง Chaetadoretus cribratus White*
"
แมงซ่าง
Astycus gestvoi Marshall*
แมลงกินูน
กินูนหลวง Holotrichia spp. (2 sp.)
"
แมงซ่าง
Cnaphoscapus decoratus Faust.* แมลงกินูน
กินูน
Maladera sp.*
"
แมงซ่าง
Episomus sp.
แมลงกินูน
กินูน
Pachnessa sp.*
"
แมงซ่าง
Genus near Deiradorrhinus*
แมลงกินูน
กินูน
Protaetia sp.*
"
แมงซ่าง
Hypomesus squamosus
แมลงกินูน
กินูนน้อย
Sophrops absceussus
Fabricius
Brenske*
"
แมงซ่าง
Pollendera atomaria
แมลงกินูน
กินูนน้อย
S. bituberculatus Moser*
Motschulsky*
แมลงกินูน
กินูนน้อย
S. rotundicollis T.Ihto*
"
แมงซ่าง
Sepiomus aurivilliusi Faust.*
แมลงกินูน
กินูนน้อย
Sophrops spp. (2 sp.)*
แมลงกินูน
กินูนน้อย
Sophrops species mean
"
แมงซ่าง
Tanymeces sp.*
"
แมงซ่าง
Rhynchophorus ferrugineus
abscessus Brenske*
Olivier
แมลงกินูน
กินูนน้อย
Tribe Sericini (7 spp.)
Hydrophillidae
ด้วงมูลสัตว์
กุดจีน+ ้อย
Aphodius (Pharaphodius)
แมลงเหนี+ยง
แมงเหนี+ยง Hydrobiomorpha spinicollis
crenatus Harold*
Eschscholtz*
ด้วงมูลสัตว์
กุดจีน+ ้อย
A.(Pharaphodius) marginellus
แมลงเหนี+ยง
ตับเต่าน้อย Hydrophilus bilineatus
Fabricius*
Redtenbacher*
ด้วงมูลสัตว์
กุดจีน+ ้อย
A. (Pharaphodius) putearius
แมลงเหนี+ยง
ตับเต่าน้อย Sternolophus rufipes Fabricius*
Reitter*
Dytiscidae
ด้วงมูลสัตว์
กุดจีน+ ้อย
A. (Pharaphodius) sp.*
ด้วงนํ4า
แมงข้าวสาร Erectes stiticus Linnaeus
ด้วงมูลสัตว์
กุดจี+
Cathasius birmanicus
ด้วงดิง+
แมงตับเต่า Cybister tripunctatus asiaticus
Lansberge*
แมงกิเต่า
Sharp*
ด้วงมูลสัตว์
กุดจีข+ 4ี
C. molussus Linnaeus*
ด้วงดิง+
แมงตับเต่า C. limbatus Fabricius
ด้วงมูลสัตว์
กุดจี+
Copris (s.str.) carinicus Gillet*
แมงกิเต่า
ด้วงมูลสัตว์
กุดจีเ+ ขา
C. (s.str.) nevinsoni
ด้วงดิง+
แมงตับเต่า C. rugosus MacLeay
Waterhouse*
แมงกิเต่า
ด้วงมูลสัตว์
กุดจี+
C. (Paracopris) punctulatus Gillet*
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ตารางที+ 3. (ต่อ)
อันดับ/วงศ์/ชื+อ
สามัญ
ด้วงมูลสัตว์
ด้วงมูลสัตว์
ด้วงมูลสัตว์
ด้วงมูลสัตว์
ด้วงมูลสัตว์
ด้วงมูลสัตว์
ด้วงมูลสัตว์
ด้วงมูลสัตว์
ด้วงมูลสัตว์

ชื+อท้องถิน+

ชื+อวิทยาศาสตร์

กุดจี+

C. (Microcopris) reflexus
Fabricius*
กุดจี+
C. (Paracopris) sp.*
กุดจีเ+ บ้าน้อย Gymnopleurus melanarius
Harold*
กุดจีเ+ บ้า
Heliocopris bucephalus
Fabricius
กุดจี+
Heteronychus lioderes
Redtenbacher*
กุดจี 
Liatongus (Paraliatongus)
rhadamitus Fabricius*
กุดจี+
Onitis niger Lansberge*
กุดจีห+ มุม่
O. subopagus Arrow
กุดจี+
Onthophagus orientalis
Horold*
กุดจี+
O. avocetta Arrow*
กุดจีท+ อง
O. bonasus Fabricius*
กุดจี+
O. khonmiinitnoi Masumoto*
กุดจี+
O. papulatus Boucomont*
กุดจีห+ วาย
O. sagittarius Fabricius*
กุดจีห+ วาย
O. seniculus Fabricius
กุดจี+
O. tragoides Boncomont*
กุดจี+
O. tragus Fabricius*
กุดจีห+ วาย
O. tricornis Wiedemannn*
กุดจี+
O. trituber Wiedemannnn*
กุดจี+
Onthophagus sp.

ด้วงมูลสัตว์
ด้วงมูลสัตว์
ด้วงมูลสัตว์
ด้วงมูลสัตว์
ด้วงมูลสัตว์
ด้วงมูลสัตว์
ด้วงมูลสัตว์
ด้วงมูลสัตว์
ด้วงมูลสัตว์
ด้วงมูลสัตว์
ด้วงมูลสัตว์
HEMIPTERA
Belostomatidae
แมลงดาสวน
แมงไข่ใส่หลัง Diplonychus sp.
แมงหลังไข่
แมลงดานา
แมงดา
Lethocerus indicus
Lepeletier&Sepville
Coreidae
มวนนักกล้าม
แมงแคงขาโป้ Anoplocnemis phasiana
Fabricius*
มวนลําใย
แมงแคง
Homoeocerus sp.*
Nepidae
มวนแมงป่องนํ4า แมงคันโซ่
Laccotrephes ruber Linnaeus
แมงสีเสียด
มวนแมงป่องนํ4า แมงคันโซ่
Ranatra longipes thai
แมงสีเสียด Lansbury*
มวนแมงป่องนํ4า แมงคันโซ่
R. varripes Stal*
แมงสีเสียด
Notonectidae
มวนวน
แมงหัวควาย Anisops barbutus Brooks*
มวนวน
แมงหัวควาย A. bouvieri Kirkaldy*
Tessaratomidae
มวนลําใย
แมงแคงเล็ก Pygopalty sp.*
มวนลําใย
แมงแคงค้อ Tessaratoma papillosa Drury
มวนลําใย
แมงแคงค้อ T. javanica Thunberg
Gerridae
จิงโจ้นํ4า
จิงโจ้นํ4า
Cylindrostethus scrutator
Kirkaldy*
ODONATA
Aeshnidae

รายงานการวิจยั ในโครงการ BRT 2544

อันดับ/วงศ์/ชื+อ
สามัญ
ตัวอ่อนแมลงปอ
ยักษ์
Corduliidae
ตัวอ่อนแมลงปอ
Coenagrionidae
ตัวอ่อนแมลงปอเข็ม
Libellulidae
ตัวอ่อนแมลงปอ
บ้าน
HYMENOPTERA
Apidae
ผึง4
ผึง4 มิม4
Vespidae
ต่อ
Formicidae
มดแดง, ไข่มดแดง,
แม่เป้ง
มดแมลงมัน
ORTHOPTERA
Acrididae
ตั rกแตนหนวดสัน4
ตั rกแตนหนวดสัน4
ตั rกแตนหนวดสัน4
ตั rกแตนหนวดสัน4
ตั rกแตนหนวดสัน4
ตั rกแตนหนวดสัน4
ตั rกแตนหนวดสัน4
ตั rกแตนหนวดสัน4
ตั rกแตนหนวดสัน4
ตั rกแตนหนวดสัน4
ตั rกแตนหนวดสัน4
ตั rกแตนหนวดสัน4
ตั rกแตนหนวดสัน4
ตั rกแตนหนวดสัน4
Aractomorphidae
ตั rกแตนหนวดสัน4
Catantopidae
ตั rกแตนหนวดสัน4
Gryllidae
จิง4 หรีด
จิง4 หรีด
จิง4 หรีด
จิง4 หรีด
จิโปม, จิง4 หรีดหาง
สัน4
จิง4 หรีด
จิง4 หรีด
จิง4 หรีด
จิง4 หรีด
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ชื+อท้องถิน+

ชื+อวิทยาศาสตร์

แมงโป้งเป้ง

Aeshna sp.

แมงละงํา

Epophtalmia vittigera bellicosa
Lieftinck*

แมงละงํา

Ceriagrion sp.

แมงละงํา

Rhyothemis sp.

ผึง4
มิม4

Apis dorsata Fabricius
A. florea Fabricius

ต่อ

Vespa affinis indosinensis
Perez*

เรียก
เหมือนกัน
มดแมงมัน

Oecophylla smaragdina
Fabricius
Carebara castanea Smith

ตักแตนง้
r
าว
ตักแตนง้
r
าว
ตักแตน
r
ตักแตน
r
ตักแตน
r

Acrida cinerea Thunberg*
Acrida sp.
Chondacris rosea DeGeer
Chortippus sp.*
Cyrtacanthacris tatarica
Linnaeus
ตักแตนอี
r
ไทย, Ducetia japonica Thunberg*
อีแท่ด
ตักแตนอี
r
บน Locusta migratoria Linnaeus
ตักแตนผี
r
Mecopoda elongata Linnaeus
ตักแตน
r
Oxya sp.
ตักแตน
r
Parapleurus sp.*
ตักแตนโม
r
Patanga japonica Bolivar
ปาทังก้า
P. succincta Linnaeus
ตักแตนคอกั
r
+น Shirakiacris shirakii*
ตักแตนขี
r
ห4 มา Trilophidia annulata Thunberg*
ตักแตน
r

Atractomorpha sp.*

ตักแตน
r

Ratanga avis Rehn et Rehn*

กีด4 ดี จิหลีด
จิหล่อ
กีด4 ดี จิหลีด
จิโหลน

Teleogryllus testaceus Walker*
T. mitratrus Burmeister*
Teleogryllus sp.*
Modicogryllus confirmatus
Walker*
Brachytrupes portentosus
Lichtenstein
Gryllus bimaculatus Degeer
Gryllus sp.*
Gymnogryllus spp. (2 sp.)*
Pteronemobius sp.*

จิโป่ม
กีด4 ดี จิหลึด
กีด4 ดี จิหลึด
กีด4 ดี จิหลึด
กีด4 ดี จิหลึด
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ตารางที+ 3. (ต่อ)
อันดับ/วงศ์/ชื+อ
สามัญ
จิง4 หรีด
Gryllotallpidae
แมลงกระชอน
Tettigoniidae
ตั rกแตนหนวดยาว
ตั rกแตนหนวดยาว
ตั rกแตนหนวดยาว
Mantidae
ตักแตนตํ
r
าข้าว

ตักแตนตํ
r
าข้าว
ตั rกแตนหนวดยาว
ตั rกแตนหนวดยาว
ตั rกแตนหนวดยาว
Tettigidae
ตักแตนแคระ
r

ชื+อท้องถิน+
กีด4 ดี จิหลึด
แมงกิซอน
แมงมัน
แมงมันน้อย
แมงมันน้อย

แมงม้า แมง
นบ
"

แมงมัน
แมงนํ4าฝน
แมงโหย่งโย๋
แมงมัน

อันดับ/วงศ์/ชื+อ
สามัญ
Velarifictorus sp.*
ISOPTERA
Termestidae
Gryllotalpa africana
แมลงเม่า
microphtalma Chopard
LEPIDOPTERA
Bombycidae
Euconocephalus incertus Walker ดักแด้ไหม
Conocephalus maculatus
Hesperidae
LeGuillou*
หนอนม้วนใบกล้วย
Pyralidae
Conocephalus sp.
หนอนเยือ+ ไผ่
Tenodera ariddifolia sinensis
Saussure
HOMOPTERA
Mantis religiosa Linnaeus*
Cicadidae
จักจัน+
Onomachus sp.*
จักจัน+
จักจัน+
Pseudophyllus titan White*
จักจัน+
Homeoxipha sp.*

ชื+อวิทยาศาสตร์

ชื+อท้องถิน+

ชื+อวิทยาศาสตร์

แมงเม่า

Macrotermes gilvus Hagen*

ดักแด้

Bombyx mori Linnaeus

ขูลู

Erionata thrax thrax Linnaeus

หนอนไผ่
Omphisa fuscidentalis
หนอนรถด่วน Hampson
จักจัน+ แมงอี
จักจัน+ แมงอี
จักจัน+ แมงอี
จักจัน+ แมงอี

Chremistica sp.*
Dundubia sp.
Orientopsaltria sp.
Platylomia sp.*

ตักแตนน้
r
อย Euparatettix sp.*

ภูมิปัญญาท้องถิ6นที6เกี6ยวข้องกับแมลงกิ นได้
การจับแมลงกิ นได้
ส่วนใหญ่นําอุปกรณ์ทใ+ี ช้ในชีวติ ประจําวัน หรืออุปกรณ์ทใ+ี ช้ในการประกอบอาชีพมาดัดแปลงใช้จบั แมลง เช่น
การจับแมลงทีอ+ าศัยอยู่ในนํ4า ใช้อุปกรณ์สาํ หรับจับปลา ได้แก่ สวิง ตาข่าย แหย่ง อวน ไซ โพงพาง หรืออุปกรณ์อย่าง
อื+นที+สามารถใช้ช้อนหรือดักจับ แมลงได้ จับได้ทงั 4 ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย การจับแมลงที+อาศัยอยู่บนบก การเลือ กใช้
อุปกรณ์และวิธกี ารจับขึน4 อยูก่ บั ขนาด วัย แหล่งอาศัย และพฤติกรรมของแมลง คือ ถ้าแมลงมีขนาดใหญ่กใ็ ช้มอื จับ สวิง
โฉบ ใช้ไม้ท+สี านเป็ นตะแกรง/ตาข่าย ตี/ตะปบ ไม้สอย ใช้ถุงพลาสติกครอบ ใช้สารเหนียวต่างๆ เช่น ยางไม้ กาวทา
ปลายไม้ (ตังติด) แล้วแตะตัวแมลง จับโดยการเขย่าต้นไม้ให้แมลงร่วงลงดินแล้วเก็บ ใช้มดี หรือขวาน ตะกร้าหรือถัง
พลาสติกสอย สําหรับการจับแมลงพวกผึง4 ต่อ แตน และผึง4 มิม4 มักใช้วธิ กี ารรมควันเพื+อไล่ตวั เต็มวัยแล้วจึงใช้มดี ตัดเอา
รัง การจับแมลงทีอ+ าศัยอยู่ในดิน จับโดยการใช้จอบ เสียม หรืออุปกรณ์อย่างอื+นขุด ส่วนแมลงกระชอนซึง+ มักอาศัยอยู่
ตามทีช+ น4ื แฉะ จับโดยการไขนํ4าเข้าให้ท่วมพืน4 ทีแ+ ล้วเดินยํ+า แมลงก็จะออกจากรูจบั ได้งา่ ย แต่โดยทัวไปในป
+
จั จุบนั นี4นิยม
จับแมลงกินได้โดยการใช้กบั ดักแสงไฟ เป็ นวิธที ส+ี ะดวก สามารถจับแมลงได้ปริมาณมากและหลากหลายชนิด แต่จะจับ
ได้เฉพาะตัวเต็มวัยของแมลงเท่านัน4
การจําแนกแมลงกิ นได้
การเรียกชื+อแมลงหรือทีม+ าของชื+อท้องถิน+ แมลงกินได้แตกต่างกันไปในแต่ละพืน4 ที+ ขึ4นอยู่กบั ขนาดของลําตัว
วัย และสถานทีพ+ บ เช่น การแยกชนิดแมลงตามสี เช่น แมลงกินูน แบ่งออกเป็ น กินูนเขียว กินูนเหลื+อม กินูนหม่น ด้วง
มูลสัตว์ ได้แก่ กุดจีท+ อง การแยกชนิดแมลงตามขนาด เช่น แมลงกินูน แบ่งออกเป็ น กินูนใหญ่ กินูนกลาง กินูนน้อย
ตั rกแตน แบ่งออกเป็ น ตักแตนใหญ่
r
ตั rกแตนเล็ก การแยกชนิดแมลงตามลักษณะ เช่น ด้วงมูลสัตว์ทม+ี เี ขาเรียกว่า กุดจี+
เขา ด้วงมูลสัตว์ทอ+ี ยู่ในก้อนมูลเรียกว่า กุดจี+เบ้า มวนนักกล้าม ซึง+ femur ขาคู่หลังขยายใหญ่เรียกว่า แมงแคงขาโป้
หมายถึงขาใหญ่ ตักแตนตํ
r
าข้าวเรียกว่า แมงนบ เพราะขาคู่หน้ามักยกชี4ขน4ึ พร้อมกันคล้ายกับลักษณะการพนมมือไหว้
(คําว่า นบ ในภาษาอีสานแปลว่าไหว้) การแยกชนิดแมลงตามสถานที+พบ เช่น ด้วงหนวดยาว ถ้าพบบนต้นมะกอก
เรียกว่า แมงกอก ถ้าพบบนต้นมะม่วงเรียกว่า แมงม่วง หรือมวนลําใยทีพ+ บตามต้นค้อ จึงเรียกว่า แมงแคงค้อ การแยก
ชนิดแมลงตามวัย เช่น ด้วงดิง+ เรียกตัวอ่อนว่า แมงอีด หรือแมงก้องแขน หรือแมงก้งแขน เรียกตัวเต็มวัยว่า แมงตับเต่า
หรือแมงกิเต่า
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กรรมวิ ธีในการรับประทานแมลง
การรับประทานและกรรมวิธใี นการปรุงอาหารจากแมลงนัน4 นอกจากขึ4นอยู่กบั ชนิดและขนาดตัวแมลงแล้ว
ส่วนหนึ+งยังขึน4 อยูก่ บั ปริมาณทีห+ าได้แต่ละครัง4 ถ้าแมลงมีขนาดใหญ่และหาได้ปริมาณมากอาจใช้วธิ ี ปิ4ง คัว+ จี+ เผา และ
ทอด แล้วกินกันเป็นตัวๆ เช่น แมลงดานา ด้วงดิง+ แมลงเหนี+ยง ตักแตน
r
ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของด้วงหนวดยาว แมลง
ทับ จักจัน+ แมลงกินูน ด้วงมูล สัตว์ หนอนม้วนใบกล้วย ฯลฯ หรือนําไปปรุงเป็ น ลาบ ก้อย ยําหรือหมก เช่น ตักแตน
r
แมลงกินูน ด้วงมูลสัตว์ ไข่มดแดง จักจัน+ ฯลฯ แต่ถา้ หาได้ปริมาณน้อยก็จะใช้วธิ ี ปน่ (นํ4าพริก) เช่น แมลงดานา มวน
ลําใย มวนนักกล้าม แมลงกินูน จักจัน+ ตัวอ่อนแมลงปอ ฯลฯ แกงหรืออ่อมใส่ผกั ต่างๆ เช่น ตั rกแตน ด้วงมูลสัตว์ ตัวอ่อน
แมลงปอ ตัวอ่อนด้วงดิง+ ไข่มดแดง ฯลฯ ถ้าเป็ นแมลงทีม+ ขี นาดเล็กและหาได้ปริมาณมากก็จะหมักเป็ นจ่อมหรือปลาร้า
เก็บไว้ เป็ นกรรมวิธกี ารถนอมอาหารอีกประเภทหนึ+ง แมลงบางชนิดนําไปปรุงเป็ นอาหารรับประทานเล่น เช่น เมีย+ งมด
แดง โดยนําตัวมดแดง (มดงาน) ไปคัวแล้
+ วรับประทานกับนํ4าพริกปลาร้าและผักสดชนิดต่างๆ ส่วนเคล็ดลับในการเตรียม
แมลงก่อนปรุงและการปรุงอาหารจากแมลง ได้รบั การสืบทอดต่อกันมาตัง4 แต่บรรพบุรษุ เช่น ด้วงมูลสัตว์ ซึง+ อาศัยอยู่ใต้
กองมูล ต้องขังทิง4 ไว้ระยะหนึ+งเป็ นเวลาหลายชัวโมงหรื
+
อข้ามคืน เพือ+ ให้แมลงขับถ่ายสิง+ โสโครกออก แล้วนําไปล้างนํ4าให้
สะอาดก่อนปรุงเป็ นอาหาร ถ้าแมลงทีม+ สี ่วนลําตัวแข็งหรือมีหนามก็จะเด็ดส่วนแข็งเหล่านัน4 ทิ4งก่อนปรุง ถ้าเป็ นแมลงที+
ต้องการกลิน+ หรือเพือ+ เป็นเครือ+ งปรุงรส เช่น แมลงดานา จะนิยมใช้เฉพาะเพศผูท้ +มี กี ลิน+ หอมกว่า ทําให้มรี าคาแพงกว่า
เพศเมีย ส่วนเพศเมียนิยมนําไปปรุงเป็นอาหารอย่างอืน+ ทีไ+ ม่ตอ้ งการกลิน+ เป็ นต้น
การศึกษาเซลล์ลพ์ นั ธุศาสตร์ของจิ โปมสกุล Brachytrupes
โดยการศึกษาไมโตติกคาริโอไทป์ของจิโ ปมในพืน4 ทีภ+ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ จ.สกลนคร และ
อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้แก่ จ.ขอนแก่น และมหาสารคาม และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้
ได้แก่ จ.ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และนครราชสีมา ด้วยการแยก ตรวจนับจํานวนโครโมโซม และจัดทําคาริโอไทป์ ที+
เตรียมโครโมโซมจากระบบทางเดินอาหาร คือ ถุงนํ4าย่อย (hapatic caeca หรือ gasgric caeca) โดยเทคนิคทีด+ ดั แปลง
จากวิธี hypotonic-fixation-air-drying ใช้หลักการการทําลายเส้นใยสปินเดิล (spindle fibre) ด้วยโคลชิซนี (colchicine)
ทําให้เซลล์ลบ์ วมด้วยสารละลายฮัยโปโทนิค (hypotonic) ทําให้เซลล์ล์คงสภาพด้วยสารละลายฟิกเซทีฟ (fixative) ทําให้
เซลล์ลแ์ ตกออกเพือ+ ให้โครโมโซมกระจายบนสไลด์ แล้วย้อมสีแบบดัง4 เดิม (conventional staining หรือ solid staining)
ด้วยสีจมิ ซา (Giemsa) นับเซลล์ล์ทม+ี จี ํานวนโครโมโซมเท่ากันตัง4 แต่ 4-36 เซลล์ล์ พบว่า มีจํานวนโครโมโซม 2n อยู่
ระหว่าง 9-16 และทัง4 หมดมีรปู แบบคาริโอไทป์เป็นแบบอะซิมเมตทริคเหมือนกัน จิโปมเพศเมียจากทัง4 3 พืน4 ที+ ยกเว้น
จ.นครราชสีมา มีชนิดและจํานวนโครโมโซมเหมือนกันคือ 2n=12 มีชนิดโครโมโซมเป็ นแบบเมตาเซนทริคขนาดใหญ่
จํานวน 4 คู่ แบบเมตาเซนทริคขนาดกลางจํานวน 1 คู่ และแบบทีโลเซนทริคขนาดเล็กจํานวน 1 คู่ มีคาริโอไทป์ทม+ี สี ตู ร
ดังนี4คอื L8m+M2m+S2t ส่วนจิโปมเพศเมียจาก จ.นครราชสีมา พบว่า มีจํานวนโครโมโซม 2n=16 โดยมีโครโมโซมแท่ง
เล็กๆ ทีม+ รี ปู ร่างไม่ชดั เจนเพิม+ ขึน4 มาอีก 2 คู่ และพบว่ามีโครโมโซมชนิดเมตาเซนทริคขนาดใหญ่จํานวน 4 คู่ และเมตา
เซนทริคขนาดกลางจํานวน 1 คู่ เช่นเดียวกับแมลงจากแหล่งอืน+ ต่างกันทีม+ โี ครโมโซมชนิดทีโลเซนทริคขนาดเล็กถึง 3
คู่ จิโปมเพศเมียทัง4 หมดมีรปู แบบโครโมโซมเพศเป็ น XX และเป็ นโครโมโซมคูท่ +ี 1 เหมือนกัน สําหรับจิโปมเพศผูพ้ บว่า
มีจาํ นวนโครโมโซมและรูปแบบคาริโอไทป์ 3 ลักษณะ ได้แก่ จิโปมจากพืน4 ทีภ+ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีจํานวน
โครโมโซม 2n=9 มีสูตรคาริโอไทป์ 2 แบบ คือ จิโปมจาก จ.อุดรธานี มีสูตรคาริโอไทป์ คือ L1m+M6m+S2t ส่วน
จิโปมจาก จ.สกลนคร มีสูตรคาริโอไทป์ คือ L5m+M2m+S2t ซึ+งแตกต่างจากจิโปมจากพื4นที+ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางที+ม ีจํา นวนโครโมโซม 2n=10 มีสูต รคาริโ อไทป์ เ หมือ นกัน คือ L6m+M2m+S2t และจิโ ปมจากพื4น ที+ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ทม+ี จี ํานวนโครโมโซม 2n=12 และมีสูตรคาริโ อไทป์ L7m+M2m+S3t จิโปมเพศผูจ้ ากทัง4 3
พืน4 ทีม+ จี ํานวนโครโมโซมและคาริโอไทป์ต่างกัน รวมทัง4 มีรปู แบบของโครโมโซมเพศแตกต่างกันด้วย คือ เป็ นแบบ XO,
ZZ และ XY แต่ทงั 4 หมดเป็ นโครโมโซมคูท่ +ี 1 เหมือนกัน
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บทสรุป
ความหลากหลายชนิ ดของแมลงกินได้
จากการสํารวจข้อมูลทัวไปเกี
+
ย+ วกับแมลงกินได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการใช้แบบสอบถามปี 2542 มี
แมลงกินได้จากชื+อท้องถิน+ จํานวน 62 ชนิด แมลงทีม+ ผี ตู้ อบสูงสุด 3 อันดับแรก คือ แมลงดานา ด้วงดิง+ (รวมแมลง
เหนี+ยง) และไข่มดแดง คิดเป็นร้อยละ 99.05, 94.11 และ 93.73 ของผูต้ อบแบบสอบถามตามลําดับ เช่นเดียวกับ วรากร
และคณะ (2518) ทีพ+ บว่า ทัง4 แมลงดานาและด้วงดิง+ เป็ นแมลงทีน+ ิยมบริโภคสูงถึงร้อยละ 100 และพบว่ามีแมลงกินได้
จํานวน 14 ชนิด ที+ป จั จุ บัน นี4 เ ป็ นแมลงที+พบในปริม าณน้ อ ยหรือ ไม่ พบเลยในบางท้อ งถิ+น แสดงให้เ ห็น ถึง การ
เปลีย+ นแปลงพฤติกรรมการบริโภคแมลงของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรืออาจเนื+องมาจากเกิดการเปลี+ยนแปลง
ของปจั จัยแวดล้อมที+ม ีผลต่อการดํารงชีวติ ของแมลง (ประพิม พร และคณะ 2529) ส่วนนางพญาปลวกมีผู้ตอบว่า
รับประทานได้น้อยทีส+ ุดเพียงร้อยละ 0.57 ชี4ให้เห็นว่านางพญาปลวกอาจเป็ นแมลงที+นิยมบริโภคในบางพืน4 ทีเ+ ท่านัน4
สําหรับแมลงบางชนิด เช่น หนอนเยือ+ ไผ่ ก็พบว่ามีความนิยมบริโภคน้อยเช่นกัน คือ มีผตู้ อบเพียงร้อยละ 17.30 เท่านัน4
ในขณะที+ Utsunomiya and Masumoto (1999) พบว่าในภาคเหนือมีผนู้ ิยมบริโภคมากถึงร้อยละ 82.5 การทีภ+ าคเหนือ
พบผู้ บ ริ โ ภคหนอนเยื+อ ไผ่ ม าก อาจเนื+ อ งมาจากสภาพพื4 น ที+ ข องภาคเหนื อ ยัง คงมี ป่ า ไผ่ ม ากกว่ า ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทําให้ม ีโ อกาสพบหนอนเยื+อไผ่มากกว่าก็เป็ นได้ แมลงกินได้ส่ว นใหญ่พบมากทัง4 ชนิดและ
ปริมาณในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม คิดเป็ นร้อยละ 21 ถึง 30 ของผูต้ อบแบบสอบถาม พบแมลง
กินได้ตามแหล่งอาศัยต่างๆ เช่น ทุ่งนา แปลงเกษตร ปา่ ไม้ แหล่งเพาะเลีย4 ง และแหล่งนํ4าต่างๆ เช่นเดียวกับการศึกษา
ั ยทีม+ อี ทิ ธิพลอย่างยิง+ ต่อความอุดมสมบูรณ์และปริมาณ
ของ ประพิมพร และคณะ (2529) ซึง+ พบว่าปริมาณนํ4าฝนเป็ นปจจั
แมลง
การรับประทานแมลงส่วนใหญ่ผ่านการปรุงสุก ซึ+งช่วยให้ปลอดภัยจากปรสิตและสารพิษบางชนิดทีต+ ดิ มากับ
แมลง (นิภา และอุรญ
ุ ากร, 2540; เพ็ญนภา และกัญจนา, 2542; Vane-Wright, 1991) โดยปรุงเป็ นอาหารพืน4 เมืองชนิด
ต่างๆ จารุวรรณ และคณะ (2540); กัณฑ์วรี ์ (2542) พบว่า การปรุงอาหารจากแมลงของคนอีสานส่วนใหญ่จะปรุงเป็ น
อาหารพืน4 เมือง การรับประทานแมลงนอกจากมีรสชาติอร่อย (ร้อยละ 74.33) และเป็นอาหารว่างได้แล้ว แมลงบางชนิด
เชื+อว่ามีสรรพคุณทางยาสามารถใช้แทนยารักษาโรคได้ (เพ็ญนภา และกัญจนา, 2542) นอกจากนี4 การใช้แมลงเป็ น
อาหารยังเป็ นการช่วยกําจัดศัตรูพชื ในทางอ้อมได้อกี ด้วย เมื+อเกิดการระบาดของแมลงบางชนิด เช่น ตักแตน
r
แมลงนูน
หลวง ด้วงหนวดยาวอ้อย ด้วงงวงมะพร้าว ด้วงเจาะไม้ไผ่ หนอนไผ่ ฯลฯ พบว่าเมื+อมีการจับแมลงเหล่านี4กนิ เป็ นอาหาร
จะช่วยลดปริมาณการระบาดลงได้มาก เป็ นการกําจัดวิธหี นึ+งทีไ+ ด้ผลดี และยังเป็ นอาชีพเสริมทีท+ ํารายได้ดแี ก่เกษตรกร
อีกทางหนึ+งด้วย (สมหมาย, 2536)
จากชื+อ ท้อ งถิ+น ของแมลงกินได้ ที+พ บจากการสํา รวจแมลงกินได้ใ นภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อโดยการใช้
แบบสอบถามนัน4 จะเห็นว่าชื+อท้องถิน+ ดังกล่าวไม่สามารถบอกได้ว่าแมลงเหล่านัน4 เป็นแมลงสปีชสี ใ์ ด และมีจาํ นวนสปีชสี ์
เท่าใด จึงได้ทาํ การศึกษาโดยการติดตามประชากรแมลง เพือ+ ให้สามารถจําแนกชื+อแมลงกินได้ชนิดต่างๆ ได้
การติดตามและเก็บรวบรวมประชากรแมลงกิน
ได้ใน 3 หมู่บา้ นของ อ.เมือง จ.ขอนแก่น จัดจําแนกชนิด ตารางที+ 4. ตัวอย่างแมลงกินได้ท+มี คี วามแตกต่างกันของจํานวน
ตามระบบอนุ ก รมวิธ านแมลงได้จํา นวน 158 ชนิ ด ชนิดตามชือ+ ท้องถิ+นและชือ+ วิทยาศาสตร์
แมลง
จํานวนชนิดตาม จํานวนชนิดตามชือ+
(species) จะเห็นได้ว่า แม้จะติดตามประชากรแมลงกิน
ชือ+ ท้องถิน+ (ชนิด)
วิทยาศาสตร์
ได้ในพื4นที+เ พียง 3 หมู่บ้า น ของ อ.เมือง จ.ขอนแก่ น
(species)
เท่ า นั น4 แต่ ส ามารถพบจํ า นวนชนิ ด แมลงกิน ได้เ ป็ น
ด้วงมูลสัตว์
5
30
จํา นวนมาก แมลงดัง กล่ า วทราบชื+อ แล้ว จํ านวน 107
แมลงกินูน
4
27
ตักแตน
r
11
23
ชนิด อีก 51 ชนิดยังไม่ทราบชื+อ ซึง+ ในจํานวนนี4คาดว่าจะ
แมลงค่
อ
มทอง
1
12
มีแมลงสปี ชสี ์ใหม่อกี หลายชนิด โดยพบแมลงกินได้ใ น
จิง4 หรีด
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อันดับ Coleoptera มีจํานวนมากทีส+ ดุ ถึง 89 ชนิด การทีพ+ บแมลงในอันดับนี4มากนัน4 เนื+องจากโดยปกติแล้วแมลงอันดับ
นี4ม ีค วามหลากหลายทัง4 ชนิด และแหล่ ง ที+อยู่อาศัยมากกว่า แมลงอันดับ อื+นๆ (Romoser, 1998) ซึ+ง จากอันดับ
Coleoptera นัน4 พบว่า ด้วงในวงศ์ Scarabaeidae มีมากทีส+ ุดจํานวน 58 ชนิด โดย Utsunomiya and Masumoto
(1999) ก็พบเช่นเดียวกันว่า ด้วงทีเ+ ป็นอาหารของคนในภาคเหนือเป็ นด้วงในวงศ์น4ีจํานวน 58 ชนิด และจากการศึกษา
ครัง4 นี4พบจํานวนชนิดแมลงกินได้มากทีส+ ุด เมื+อเปรียบเทียบกับรายงานทีต+ รวจพบในประเทศไทยจากการศึกษาในครัง4 นี4
จะเห็นได้วา่ จากการจําแนกชนิดตามหลักวิทยาศาสตร์ของแมลงกินได้ทไ+ี ด้จากการติดตามประชากรแมลงแล้ว
พบว่าแมลงบางกลุ่มทีม+ จี าํ นวนชนิดตามชื+อท้องถิน+ เพียงไม่กช+ี +อื นัน4 กลับมีจํานวนชนิดตามระบบอนุกรมวิธานแมลงเป็ น
จํานวนมาก ดังตัวอย่างแมลงตามตารางที+ 4
ภูมิปัญญาท้องถิน. บางประการเกีย. วกับแมลงกิ นได้
โดยทั +วไปแล้วพบว่า ชาวอีสานมีการสืบทอดภูมปิ ญั ญาท้องถิน+ เกีย+ วกับแมลงกินได้ในแง่มุมต่างๆ มากมาย ซึง+
วิธกี ารถ่ายทอดความรูจ้ ากรุ่นหนึ+งสู่อกี รุ่นหนึ+งจะเกีย+ วพันกับวิถชี วี ติ จนไม่อาจจะแยกออกจากกันได้ (เจริญ, 2532) จาก
ผลสรุปจากแบบสอบถามทีม+ ผี ตู้ อบจากทุกจังหวัดของภาคนี4 เป็ นเครื+องยืนยันหรือเป็ นตัวชี4วดั สําคัญประการหนึ+งว่า คน
อีสานต่างก็รจู้ กั แมลงกินได้กนั เป็ นอย่างดี ดังนัน4 จึงถือได้ว่าแมลงเป็นอาหารทีน+ ิยมของคนทั +วไป และยิง+ ไปกว่านัน4 การ
รูจ้ กั แยกว่าแมลงชนิดใดกินได้หรือกินไม่ได้ การดักจับหรือเสาะหาตามแหล่งอาศัย ตลอดจนการรูจ้ กั นํ ามาปรุงด้วย
กรรมวิธตี ่างๆ ล้วนแล้วแต่เกิดจากการถ่ายทอดความรูส้ บื ต่อกันมาทัง4 สิ4น (จารุวรรณ และคณะ, 2540; กัณฑ์วรี ,์ 2542)
แม้ผตู้ อบแบบสอบถามบางคนอาจจะเรียกชื+อของแมลงบางชนิดแตกต่างกันออกไปบ้างตามแต่ละท้องถิน+ แต่ก็สามารถ
อธิบายลักษณะและการนํามาใช้ประโยชน์ได้ชดั เจนไม่ต่างกัน จะเห็นได้วา่ ส่วนหนึ+งของการศึกษานี4สาํ เร็จได้โดยอาศัยภูม ิ
ปญั ญาท้องถิน+ และทักษะความชํานาญของคนทีอ+ ยู่ในพืน4 ทีท+ ดลองมาสนับสนุนการทํางานเชิงวิชาการครัง4 นี4เป็ นสําคัญ
การศึกษาเซลล์ลพ์ นั ธุศาสตร์
การศึกษาเซลล์ล์พนั ธุศาสตร์ของจิโปมสกุล Brachytrupes โดยการศึกษาไมโตติกคาริโอไทป์ นับจํานวน
โครโมโซมจากเซลล์ล์ตงั 4 แต่ 4-36 เซลล์ล์ จิโปมทีศ+ กึ ษาทัง4 หมดมีรปู แบบคาริโอไทป์เป็ นแบบอะซิมเมทริค Cabrero and
Camacho (1987) พบว่า แมลงอันดับ Orthoptera เช่น ตักแตนหนวดสั
r
น4 วงศ์ Acrididae ส่วนใหญ่มรี ปู แบบคาริโอไทป์
เป็ นแบบอะซิมเมทริค โดยลักษณะเซลล์ล์พนั ธุศาสตร์ของจิโปมเพศเมียจากทัง4 3 พืน4 ทีข+ องภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยกเว้น จ.นครราชสีมา มีชนิดและจํานวนโครโมโซมเหมือนกัน คือ 2n=14+XX มีสูตรคาริโอไทป์ L8m+M2m+S2t ซึ+ง
พวงผกา (2542), สิรพิ งษ์ และ สังวรณ์ (2542), Yoo et al. (1996) กล่าวไว้ว่า ส่วนใหญ่สงิ+ มีชวี ติ ชนิดเดียวกันจะมี
จํานวนโครโมโซมเท่ากันและมีรปู แบบคาริโอไทป์เหมือนกัน ส่วนจิโปมเพศเมียจาก จ.นครราชสีมา พบว่า มีจํานวน
โครโมโซม 2n=16 มีสูตรคาริโอไทป์ L8m+M2m+S2t โดยมีโครโมโซมแท่งเล็กๆ ทีม+ รี ูปร่างไม่ชดั เจนเพิม+ ขึ4นมาอีก 2 คู่
โดยมีโครโมโซมชนิดทีโลเซนทริคขนาดเล็กถึง 3 คู่ แต่จะเป็ นจิโปมชนิดเดียวกับจิโปมจากพืน4 ทีอ+ +นื หรือไม่นัน4 ยังไม่
สามารถสรุปแน่ชดั ได้ เนื+องจากศึกษาจากแมลงเพียงตัวเดียวและพบเซลล์ล์จํานวนน้อย คือ 4 เซลล์ล์ เท่านัน4 และอาจ
เป็ นไปได้ว่าโครโมโซมทีเ+ พิม+ ขึ4นนัน4 เป็ นโครโมโซมลักษณะพิเศษทีเ+ รียกว่า “บีโครโมโซม” (B chromosome หรือ
supernumerary chromosome) ซึง+ เป็ นส่วนใดส่วนหนึ+งของโครโมโซมทีห+ ลุดออกมา (Cabrero et al., 1986) เป็ น
ลักษณะการเกิดวิวฒ
ั นาการทางพันธุกรรมของสิง+ มีชวี ติ ทีเ+ มื+อเวลาผ่านไปนานๆ แล้วสิง+ มีชวี ติ ชนิดนัน4 มีโอกาสที+จะเกิด
เป็ นสิง+ มีชวี ติ ชนิดใหม่ได้ สําหรับจิโปมเพศผูซ้ ง+ึ พบว่ามีจาํ นวนโครโมโซมและรูปแบบคาริโอไทป์แตกต่างกัน 3 ลักษณะ
แล้ว ยังพบอีกว่าจิโปมจากแถบพืน4 ทีเ+ ดียวกัน แม้วา่ จะมีจํานวนโครโมโซมเท่ากันแต่ปรากฏว่ามีชนิดโครโมโซมต่างกัน
ทําให้มคี าริโอไทป์ต่างกัน ได้แก่ จิโปมจากพืน4 ทีภ+ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทีม+ จี ํานวนโครโมโซม 2n=9 เท่ากัน
แต่กลับมีสตู รคาริโอไทป์ต่างกัน โดยจิโปมจาก จ.อุดรธานี มีสตู รคาริโอไทป์ คือ L1m+M6m+S2t แต่จโิ ปมจาก จ.สกลนคร
กลับมีสตู รคาริโอไทป์ คือ L5m+M2m+S2t ซึง+ แตกต่างจากจิโปมจากพืน4 ที+ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางทีม+ จี ํานวน
โครโมโซม 2n=10 มีสตู รคาริโอไทป์ คือ L6m+M2m+S2t และจิโปมจากพืน4 ทีภ+ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ทม+ี จี ํานวน
โครโมโซม 2n=12 และมีสตู รคาริโ อไทป์ L7m+M2m+S3t เนื+องจากโครโมโซม Y มีลกั ษณะเป็ นจุด (dot) จึงมีโครโมโซม
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ชนิดทีโลเซนทริคขนาดเล็กเพิม+ ขึน4 อีก 1 แท่ง ซึง+ กรณีน4ี Baimai et al. (1995) พบว่าโครโมโซมของแมลงวันผลไม้
Bactrocera dorsalis complex ก็เกิดปรากฏการณ์ในทํานองนี4
จิโปมเพศเมียทัง4 หมดมีรปู แบบโครโมโซมเพศเป็ น XX และเป็ นโครโมโซมคู่ท+ี 1 เหมือนกัน ซึง+ Lopez-Leon
et al. (1992) พบว่า ส่วนใหญ่โครโมโซมเพศเมียของแมลงอันดับ Orthoptera เป็ นแบบ XX และสิง+ มีชวี ติ ชนิดเดียวกัน
ส่วนใหญ่จะมีโครโมโซมเพศแบบเดียวกันและอยู่ในตําแหน่ งเดียวกัน (Fox et al., 1985) ส่วนจิโปมเพศผูจ้ ากทัง4 3
พืน4 ที+ นอกจากจะมีจํานวนโครโมโซมและคาริโอไทป์ต่างกันแล้ว ยังมีรูปแบบของโครโมโซมเพศแตกต่างกันด้วย คือ
เป็ นแบบ XO, ZZ และ XY แต่ทงั 4 หมดเป็ นโครโมโซมคู่ท+ี 1 เหมือนกัน ซึง+ Fox et al. (1985) กล่าวไว้ว่า สิง+ มีชวี ติ ชนิด
เดียวกันส่วนใหญ่จะมีโครโมโซมเพศอยูใ่ นตําแหน่งเดียวกัน โดยโครโมโซมเพศแบบ XO นัน4 พบเป็ นส่วนใหญ่ในแมลง
อันดับ Orthoptera (อําพา และคณะ, 2542; Lopez-Leon et al., 1992) โครโมโซมเพศแบบ XY นัน4 Ray-Chauhuri
and Manna (1950) พบครัง4 แรกในจิ4งหรีด Euscyrtus sp. ส่วนโครโมโซมเพศแบบ ZZ นัน4 ยังไม่มรี ายงานว่าพบ
โครโมโซมเพศแบบนี4ในจิ4งหรีด แต่พบในแมลงอันดับ Lepidoptera และสัตว์อน+ื ๆ เช่น นก ปลา (ไพศาล, 2535)
สําหรับจํานวนโครโมโซมและคาริโอไทป์ทพี+ บหลากหลายนัน4 มีโอกาสเกิดขึ4นได้เสมอในกลุ่มประชากรทีม+ กี าร
ผสมข้ามกัน Lim (1970) รายงานไว้วา่ ลูกผสมของจิ4งหรีดสกุล Teleogryllus จาก 3 กลุ่มประชากร พบสภาวะไม่ปกติ
ของโครโมโซม คือ แต่ละประชากรมีโครโมโซมแตกต่างกันเนื+องจากการผสมข้ามกันไปมา และยังอ้างถึงรายงานของ
Lim et al. (1969) ทีพ+ บว่าลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเซลล์ล์วทิ ยาของจิ4งหรีด Teleogryllus commodus จาก
ออสเตรเลียตะวันตกแตกต่างจากทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ+งความแตกต่างเหล่านี4ส่วน
หนึ+งเกิดจากความแตกต่างของสภาพภูมอิ ากาศด้วย Lim (1973) พบว่า จํานวนโครโมโซมของแมลงวงศ์ Gryllidae มี
ความแปรปรวนอันเนื+องมาจากสาเหตุดงั กล่าว ซึ+งความแปรปรวนเหล่านี4เกิดขึน4 ในลักษณะทางจีโนไทป์ และผลจาก
การศึก ษานี4 พ บว่ า จิโ ปมมีค วามแปรปรวนทัง4 จํ า นวนโครโมโซมและรูป แบบคาริโ อไทป์ จึง จัด ได้ว่ า จิโ ปมสกุ ล
Brachytrupes ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็ นแมลงในกลุ่ม complex species และชีใ4 ห้เห็นว่ามีแนวโน้มทีแ+ มลงสกุลนี4
จะมีจํานวนชนิดมากกว่า 1 ชนิด เท่าที+ได้รบั การจัดจําแนกไว้ใ นประเทศไทยในปจั จุ บนั นี4 คือ ชนิด portentosus
เนื+องจาก Matching species records (2000) รายงานไว้ว่า ในพืน4 ทีแ+ ถบอินโดนีเซีย และมาเลเซียนัน4 พบว่า มีแมลง
สกุลนี4จํานวน 3 ชนิด คือ orientalis, terrificus และ portentosus ซึง+ ประเทศไทยก็เป็นพืน4 ทีใ+ นแถบนี4เช่นเดียวกัน จึง
เป็ นไปได้ว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจจะมีชนิดดังกล่ าวของแมลงสกุลนี4เช่นกัน จะเห็นได้ว่าจํานวนโครโมโซม
เพียงอย่างเดียวนัน4 อาจใช้จาํ แนกชนิดในระดับสกุลได้ชดั เจน ส่วนคาริโอไทป์และลักษณะทางเซลล์พนั ธุศาสตร์อ+นื ๆ ทีม+ ี
ลักษณะจําเพาะ เช่น constitutive heterochromatin และ marker ต่างๆ บนแท่งโครโมโซม (Cerro and Santos, 1995;
Rodriguez-Imigo et al., 1996) สามารถใช้เป็ นข้อมูลประกอบในการจําแนกชนิดได้ดยี งิ+ ขึน4 อย่างไรก็ตาม การ
ตรวจสอบชนิดของสิง+ มีชวี ติ โดยเทคนิคทางเซลล์พนั ธุศาสตร์นนั 4 นอกจากจะใช้จาํ นวนโครโมโซมและรูปแบบคาริโอไทป์
แล้ว ยังสามารถเลือกใช้เทคนิคและวิธกี ารที+มกี ารพัฒนามากกว่านี4 อาทิ การใช้เทคนิคการย้อมแถบโครโมโซมแบบ
ต่างๆ เช่น C-banding, G- banding และ silver staining NOR ซึ+งจะช่วยให้สามารถจําแนกและตรวจสอบความ
แตกต่างของโครงสร้างโครโมโซมได้ชดั เจนยิง+ ขึน4 (Fox et al., 1985) ดังนัน4 จึงควรนําเทคนิคการย้อมแถบสีโครโมโซม
มาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์โครโมโซม เพือ+ ประโยชน์ในการจัดจําแนกแมลงสกุลนี4และแมลงอืน+ ๆ ต่อไป
การจําแนกชนิดของแมลงกินได้มขี ้อจํากัดด้านแนวทางวินิจฉัยและตัวอย่างสําหรับเปรียบเทียบ ตัง4 แต่ช+ือ
ท้องถิน+ จนถึงชื+อวิทยาศาสตร์ เนื+องจากแมลงบางชนิดมีช+อื เรียกแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิน+ หรือชื+อเดียวกันแต่ใช้
เรีย กแมลงต่ างชนิด กัน และไม่ม ีใ ครสามารถยืนยันความถูกต้อ งได้เ นื+องจากยัง ไม่ม ีก ารศึกษามาก่อ น รวมทัง4 ชื+อ
วิทยาศาสตร์กเ็ ช่นกัน มีความยากลําบากในการจัดจําแนกเนื+องจากไม่มแี นวทางวินิจฉัยแมลงในประเทศไทย และมี
specimen น้ อยชนิดสําหรับ เปรียบเทียบตัวอย่างแมลงที+ได้จากการศึกษา จึงควรมีการส่งเสริม และพัฒนางานและ
บุคลากรทางด้านนี4ให้มากขึ4น เพราะมีความจําเป็ นต่อการศึกษาทางด้านอนุ กรมวิธานของแมลง นอกจากนี4 ควรมี
การศึกษาคุณค่าทางเศรษฐกิจของแมลงกินได้ ตลอดจนส่งเสริมการเพาะเลีย4 งเพือ+ ผลิตเป็ นการค้าหรือเป็ นแหล่งอาหาร
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โปรตีนของท้องถิน+ ซึง+ เป็นการเชื+อมโยงการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง รวมทัง4 การศึกษา
เพื+อหาแนวทางในการอนุรกั ษ์แมลงกินได้บางชนิดทีม+ โี อกาสเสีย+ งต่อการสูญพันธุ์สงู เพือ+ ให้สามารถคงความหลากหลาย
ของมวลชีวภาพในระบบนิเวศไว้ได้
กิ ตติ กรรมประกาศ
ผลงานวิจยั นี4ได้รบั ทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
ในประเทศไทย ซึ+งร่วมจัดตัง4 โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั และศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพ
แห่งชาติ รหัสโครงการ 142012 และขอขอบคุณ Professor Dr. Kimio Masumoto และ ดร.องุ่น ลิว+ วานิช ทีใ+ ห้การ
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เอกสารอ้างอิ ง
กัณฑ์วรี ์ วิวฒ
ั น์พานิชย์. 2542. พฤติกรรมการบริโภคแมลง: การศึกษาทางมานุ ษยวิทยาโภชนาการ. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา แขนงวัฒนธรรมสาธารณสุข สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเพื+อพัฒนา
ชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล.
จารุวรรณ ธรรมวัตร, นรินทร์ พุดลา และอรอนงค์ รุทรเทวิน. 2540. วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวอีสาน: การสืบสารภูม ิ
ปญั ญาและมรดกจากธรรมชาติ. รายงานการวิจยั โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มนักวิจยั อีสานคดี. อาศรมวิจยั คณะ
มนุ ษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. พิมพ์ครัง4 ที+ 2.
เจริญ ตันมหาพราน. 2532. แมลงอาหารจานเด็ดจากบรรพชน. สารคดี 5(53): 104-114.
ธนิต เฉลิมวัฒนชัย. 2538. แมลงอาหารทีม+ าแรง. อัพเดท 9(106): 91-93.
นฤมล แสงประดับ. 2525. สัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังทีเ+ ป็ นอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต ภาควิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิภา เบญจพงศ์ และอุรุญากร จันทร์แสง. 2540. แมลงก็เป็นอาหารได้: เลือกกินอย่างไรจึงจะปลอดภัย. อาหาร 27(3): 168-174.
ั ญา. 2529. อาหารธรรมชาติข องชาวบ้า นในภาค
ประพิม พร สมนาแซง, ผการัต น์ รัฐ เขตต์ และสุ ม าลี รัต นป ญ
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ในฤดูห นาว. โครงการศึก ษาภาวะเศรษฐกิจ และสัง คมของกสิก ร ในระบบเกษตรนํ4 า ฝน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. โภชนาการสาร 12(1): 28-47.
พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง. 2542. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ”เซลล์พนั ธุศาสตร์” เรือ+ ง โครโมโซมและพันธุกรรมของพืช
(Chromosome and Plant Heredity). ภาควิช าชีววิท ยาและภาควิช าพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย.
พิทกั ษ์พงศ์ ป้อมปราณี, วิรตั น์ สุขวี งศ์, วิสตู ร ปิ+ นตบแต่ง, แผด สตารัตน์ และเบญจพร ดับโศรก. 2540. วัฒนธรรมพืน4 บ้านใน
การบริโภคแมลง. กําแพงแสนสัมพันธ์.
เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และกัญจนา ดีวเิ ศษ (บรรณาธิการ). 2542. แมลงอาหารมนุ ษย์ในอนาคต. สถาบันการแพทย์แผนไทย
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กรุงเทพฯ.
ไพศาล เหล่าสุวรรณ. 2535. พันธุศาสตร์. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. บริษทั โรงพิมพ์วฒ
ั นาพานิช
จํากัด. พิมพ์ครัง4 ที+ 3. กรุงเทพฯ.
วรากร วราอัศวปติ, จํานง วิสุทธิแพทย์ และชูเกียรติ มณีธร. 2518. แมลงทีเ+ ป็ นอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. เอกสาร
งานวิจยั ฉบับที+ 7 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิ รฒ มหาสารคาม. โรงพิมพ์รุ่งเกียรติ ขอนแก่น.
วิสทุ ธิ X ใบไม้. 2538. สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย (ตอนที+ 1). สารคดี 11(123): 115-124.
ศุภผล เทพเฉลิม. 2527. สัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังทีใ+ ช้เป็ นอาหารในภาคใต้ของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต ภาควิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมหมาย ชื+นราม. 2536. ด้วงงวงเจาะหน่ อไผ่. หนังสือพิมพ์กสิกร 66(5): 483-484.
สิริพงษ์ สิงหพงษ์ และสังวรณ์ กิจทวี. 2542. การศึกษาความหลากหลายของแตนเบียนศัตรแมลงวันผลไม้โดยการตรวจสอบ
โครโมโซม ใน: วิสทุ ธิ X ใบไม้ และคณะ (บรรณาธิการ), รายงานผลการวิจยั ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย
(research reports on Biodiversity in Thailand). จัดพิมพ์โดยโครงการ BRT. Workpress Printing กรุงเทพฯ: 549-570.
รายงานการวิจยั ในโครงการ BRT 2544

182

BRT Research Reports 2001

สุภาพ ณ นคร, ทัศนีย์ แจ่มจรรยา, พินิจ หวังสมนึก, ไพรัช ทาบสีแพร และญาดา พลแสน. 2542.ความหลากหลายของสัตว์ไม่ม ี
กระดูกสันหลังที+ใช้เป็ นอาหารในเขต จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย. ใน: วิสุทธิ X ใบไม้ และคณะ
(บรรณาธิการ), รายงานผลการวิจยั ด้า นความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย (research reports on
Biodiversity in Thailand). จัดพิมพ์โดยโครงการ BRT. Workpress Printing กรุงเทพฯ: 366-371.
องุ่น ลิว+ วานิช. 2540. แมลงกับวัฒนธรรมพืน4 บ้าน. วารสารกีฏและสัตววิทยา 19(3): 1-2.
องุ่น ลิว+ วานิช. 2531. แมลงกินได้. กสิกร 61(6): 547-553.
อําพา เหลืองภิรมย์, สุมนทิพย์ บุนนาค, อรอนงค์ กฤชเพชรัตน์ และชวลิต กฤชเพชรัตน์ . 2542. การศึกษาเซลล์ล์พนั ธุศาสตร์
ของสัตว์บางชนิดในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน ใน: วิสุทธิ X ใบไม้ และคณะ (บรรณาธิการ), รายงานผลการวิจยั ด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย (Research Reports on Biodiversity in Thailand). จัดพิมพ์โดยโครงการ
BRT. Workpress Printing กรุงเทพฯ: 563-570.
Baimai, V., W. Trinachartvanit, S. Tigvattananont, P.J. Grote, R. Poramarcom and U. Kijchalao. 1995. Metaphase karyotyps
of fruit flies of Thailand. I. Five sibling species of the Bactrocera dorsalis Complex. Genome 38: 1015-1022.
Cabrero, J. and J. P. M. Camacho. 1987. Population cytogenetics of Chorthippus vagan. I. Polymorphisms pericentric
invertion and for heterochromatin deletion. Genome 29: 280-284.
Cabrero, J., J. D. Alche and J. P. M. Camacho. 1986. Effect of B chromosome on the activity of nucleolar organizer regions
in the grasshopper Eyprepocnemis ploran activity of lalent nucleolar organizer regions in the grasshopper fused to
an autosome. Genome 29: 116-121.
Cerro, A. L. D. and J. L. Santos. 1995. Synapsis in grasshopper bivalents heterozygo for centric shifts. Genome 38: 616-622.
Fox, D. P., K. C. Carter and G. M. Hewitt. 1985. Giemsa banding and chiasma distribution in the desert locust. Genetics :
272-276.
Handa, S. M., O. P. Mittal and S. Sehgal. 1985. Cytology of Ten Species of Crickets from Chandigarh (India). Cytologia 50:
711-724.
Huang, Z. 1998. (1999 November, 4). Welcome to Huang’s Bug-Eating Page. Bug-Eating Page. [Online] Available: URL:
http://www.cyberbee.net/bugea/
Keninga.
1999.
(November,
5).
How
to
use
insects
as
food.
[Online]
Available:
URL:
http://users.aol.com./keninga/inssects.ht/
Lim, H. C. 1970. Further cytological studies of Antipodean Teleogryllus species and their hybrids (Orthoptera: Gryllidae).
Canadian Journal of Zoology 48: 523-527.
Lim, H. C., V. R. Vickery and D. K. M. Kevan. 1969. Cytological studies of Antipodean Teleogryllus species and their
hybrids (Orthoptera: Gryllidae). Canadian Journal of Zoology 47: 189-196.
Lim, H. C. 1973. (abstract). Cytogenetics studies in relation to taxonomy within the family Gryllidae (Orthoptera). I.
Subfamily Gryllinae. Canadian Journal of Zoology 51: 179-186.
Lopez-Leon, M. D., J. Cabero and J. P. M. Camacho. 1992. Male and female segregation distribution for heterochromatic
supernumerary segments on the S8 chromosome of the grasshopper Chorthippus jacobsi. Chromosoma 101: 511-516.
Manna, G. K. and T. K. Bhattacharjee. 1964. Studies of Gryllid Chromosomes. II. Chromosomal polymorphisms in
Pteronemobius taprobanensis (Walk.), and chromosome morphology of Loxoblemmus sp. Cytologia 29: 196-206.
Matching
species
records.
2000.
(August,
22).
[serial
online]
Available:
URL:
http://viceroy.eeb.uconn.edu/odb/Grylloidea.qry?function=search&start=1/
Price, A. 1999. Edible Insects. (1999 November, 4, 2000 April, 28). [Online] Available: URL: http://www.eatbug.com/default.ht/
Ray-Cahudhuri, S. P. and G. K. Manna. 1950. Evidence of a mutiple chromosome mecahnism in a Gryllid. The Journal of
Heredity 41: 277-280.
Rodriguez-Imigo, E., B. Fernandez-Calvin, J. Capel and C. Garcia-De-La-Veger. 1996. Equilocality and heterogeneity of
constitutive heterochromatin; In situlocalization of two family of highly repititive DNA in Dociostaurus genei
(Orthoptera). Heridity 76(1): 70-76.
Romoser, S. G. 1998. Introduction to Entomology. London.
Unger, L. 1999. (December, 5). Bugfood III : Insect Snacs from Around the World. [online] Available: URL:
http://www.uky.edu/Ariculture/Entomology/ythfacts/bugfood/yf813.h.
Utsunomiya, Y. and K. Masumoto. 1999. Edible Beetles (Coleoptera) from Northern Thailand. Otsuma Women’s
Universiity. Elytra 27(1): 191-198.
Vane-Wright, R. I. 1991. Why not Eat Insects?. Bulletin of Entomology Research 81(1): 1-4.
Yoo, C. M., H. Y. Park, Y. B. Cho and S. E. Jeong. 1996. Karyological studies on Orthoptera from Korea. I. Karyotypes in
eight species of Acrididae. Korean Journal of Entomology 26(1): 79-93.

BRT Research Reports 2001

183

รายงานการวิจยั ในโครงการ BRT 2544

BB RR TT 22000011
รายงานการวิจยั ในโครงการ BRT 2544
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ความหลากหลายและวิ วฒ
ั นาการของสัตว์เลียงลูกด้วยนมขนาดเล็กในประเทศไทย
เยาวลักษณ์ ชัยมณี
่ฝายโบราณชีววิทยา กองธรณีวทิ ยา กรมทรัพยากรธรณี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
Abstract: Diversity and Evolution of Small Mammals in Thailand
Caves and fissure fillings are the most suitable places for the accumulation of vertebrate fossil
material. However, in most cases, the fossil concentration of bones is the result of predator activity,
either small (owls) or large (carnivores), and in these cases, the fossil communities show an
association of species well representative of the corresponding ecosystem. Therefore, to reconstruct
the history of biodiversity and the processes of the deposits, the study of karstic fissures and cave
fillings is the best approach. They are numerous and usually yield very abundant fossil
microvertebrates, especially for the late Tertiary and the Quaternary periods. Additionally,
preservation of bones is enhanced by the limited amount of weathering within caves and their alkaline
environment. There are many caves in limestone mountains all over Thailand but Western Thailand
especially the Kanchanaburi area provides an exceptionally high number of karstic fissures and caves.
This area is also the most active area in Thailand for limestone mining, because of its proximity to
Bangkok. Therefore, a detailed survey of limestone quarries of Kanchanaburi area provides the easiest
way to find new localities rich in fossils. Small mammals are good indicators of the paleoenvironment
and of paleoclimatic conditions because they are extremely dependent on vegetation cover. They are
also easy to identify at the species level with the help of their teeth and on the basis of a comparative
study with extant species. The fossil communities can include extinct species, species which show
more primitive characters than the extant ones, extant species which had a different geographic
distribution in the past and also numerous extant species. Therefore the study of the changes in
species composition through the Plio-Pleistocene will provide important information not only
concerning the origin and evolution of extant micromammal communities, but also the
paleoenvironmental changes which were driving these changes. The study of karstic and cave
micromammals is the most promising way to understand the history of biodiversity. Seven localities
were discovered in this study. Thirty-five species of rodent were found. Of these, 5 species are new.
These fossils show that the environment and climate changed through time from grassland mixed with
forest at 3-4 million years ago to forest in the present day. The radiation of rodents is related to the
development of forest.
Key words: Rodentia, Pliocene-Pleistocene, Paleoenvironment, Paleoclimate, mammal, cave

บทนํา
สัตว์เลีย! งลูกด้วยนมขนาดเล็กในประเทศไทย มีความหลากหลายสูงคิดเป็ น 71% ของสัตว์เลี!ยงลูกด้วยนมทัง! หมด
โดยแบ่งออกเป็นสัตว์จําพวกกัดแทะ (Rodentia) 27% ค้างคาว (Chioptera) 37% และสัตว์จาํ พวกกินแมลง (Insectivora)
7% (ภาพทีH 1) สัตว์เหล่านี!สามารถเป็นตัวบ่งชีส! ภาพแวดล้อม และสภาพภูมอิ ากาศได้เป็นอย่างดี เนืHองจากมีความไวต่อ
การเปลียH นแปลงของสภาพแวดล้อม และสภาพอากาศ การศึกษาฟอสซิลสัตว์เลีย! งลูกด้วยนมทีสH ะสมอยูต่ ามถํ!าและตาม
โพรงหินปูน เป็ นวิธที ดHี ที สHี ุดทีทH าํ ให้ทราบถึงความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศวิทยาในอดีต ฟอสซิลเหล่านี!สว่ น
ใหญ่เกิดจากการสะสมตัวจากสิงH สํารอกของนกเค้าแมว หรือจากมูลสัตว์กนิ เนื!อขนาดเล็ก ทีมH กั ล่าเหยือH ขนาดเล็กเป็นอาหาร
ในจําพวกสัตว์เลีย! งลูกด้วยนมทัง! หมด สัตว์กดั แทะมีความหลากหลายชนิดสูง และแพร่พนั ธุ์ได้อย่างรวดเร็ว มี
ประมาณ 30 สกุล (genera) 67 ชนิด (species) แบ่งเป็น 3 ตระกูล ได้แก่ หนู (Muridae) กระรอก (Sciuridae) และเม่น
(Hystricidae) โดยเป็นหนูถงึ 58% กระรอก 39% และเม่น 3% สัตว์ตระกูลหนู (Muridae) แบ่งออกได้ 3 ตระกูลย่อย
ได้แก่ หนู (Murinae) 35 ชนิด หนูน!ํา (Avicolinae) 1 ชนิด และอ้น (Rhizomyinae) 3 ชนิด สัตว์ตระกูลกระรอก
(Sciuridae) แบ่งเป็ น 2 ตระกูลย่อย ได้แก่ กระรอกบิน (Petauristinae) 10 ชนิด และกระรอก (Sciurinae) 16 ชนิด ส่วน
เม่น (Hystricidae) มีเพียง 2 ชนิดเท่านัน! (Musser and Carleton, 1993) (Corbet and Hill, 1992) และ (Lekagul and
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ภาพที 1. ไดอะแกรมแสดงสัดส่วนของสัตว์เลีย งลูกด้วยนมใน ภาพทีH 2. ไดอะแกรมแสดงสัดส่วนของสัตว์กดั แทะในประเทศไทย
ประเทศไทย

McNeely, 1977) ดังภาพทีH 2 สัตว์กดั แทะเฉพาะถินH ของไทยมี 2 ชนิด (Marshall, 1976) เป็ นสัตว์จาํ พวกหนู ได้แก่ หนู
ขนเสีย! นเขาหินปูน (Niviventer hinpoon) พบบริเวณถํ!าทีภH นู !ําตก อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี และบริเวณเขาหินปูน
ในจังหวัดลพบุรี อีกชนิดหนึHงคือหนูถ!าํ (Leopoldamys neilli) พบบริเวณเดียวกันกับหนูขนเสีย! นเขาหินปูน และบริเวณ
ซอกเขาหินปูนทีอH าํ เภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทยเริมH สํารวจและศึกษาฟอสซิลสัตว์เลีย! งลูกด้วยนมขนาด
เล็กจากแหล่งสะสมตัวตามถํ!าและตามโพรงหินปูนในปี พ.ศ. 2533 โดยเก็บตัวอย่างฟอสซิลเหล่านี!จากแหล่งภูเขา
หินปูน และถํ!าจากหลายๆ บริเวณทัวประเทศ
H
จากการสํารวจทีผH า่ นมาทําให้คน้ พบแหล่งสะสมตัวของฟอสซิลประมาณ
20 แหล่ง และพบฟอสซิลสัตว์เลีย! งลูกด้วยนมขนาดเล็กจําพวกสัตว์กดั แทะชนิดใหม่ๆ หลายชนิด เมืHอทําการศึกษาทํา
ให้ทราบรายละเอียดของชนิด อายุ สภาพแวดล้อม และสภาพภูมอิ ากาศ ของฟอสซิลสัตว์เลีย! งลูกด้วยนมขนาดเล็กใน
ประเทศไทย ตัง! แต่ตอนปลายยุคเทอร์เชียรีถH งึ ยุคควอเทอร์นารี นอกจากนี!จากคุณลักษณะของฟอสซิลทีคH น้ พบสามารถ
ทราบถึงวิวฒ
ั นาการ และความสัมพันธ์ของสัตว์เลีย! งลูกด้วยนมขนาดเล็กเหล่านี!ได้เป็ นอย่างดี (Chaimanee, 1998;
Chaimanee and Jaeger, 1993, 1998; Chaimanee et al.,1993a, 1993b, 1996)
สําหรับงานวิจยั นี!มวี ตั ถุประสงค์เพือH ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์เลีย! งลูกด้วยนมขนาดเล็ก ทีH
พบตามถํ!า และโพรงหินปูน (caves and fissure fillings) ในยุคเทอร์เชียรีและควอเทอร์นารีบH ริเวณภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย โดยในขัน! แรกจะเน้นเฉพาะสัตว์กดั แทะ (Rodentia) ก่อน เปรียบเทียบฟอสซิลสัตว์เลีย! งลูกด้วยนมขนาด
ั บนั จัดทําลําดับชัน! ทางชีวภาพ (biostratigraphy)
เล็กกับสัตว์เลีย! งลูกด้วยนมขนาดเล็กทีอH าศัยอยูใ่ นบริเวณนี!ในปจจุ
สร้างแบบจําลองสภาพแวดล้อมและสภาพภูมอิ ากาศในอดีต (paleoenvironment and paleoclimate) ของพืน! ทีบH ริเวณ
ภาคตะวันตกของประเทศไทย โดยอาศัยข้อมูลจากกลุม่ สัตว์เลี!ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเหล่านี!
วิธีการ
การศึกษาวิจยั ฟอสซิลสัตว์เลีย! งลูกด้วยนมขนาดเล็ก ในพืน! ทีบH ริเวณภาคตะวันตกของประเทศไทย เริมH
ดําเนินการโดยออกสํารวจค้นหาแหล่งทีมH กี ารสะสมตัวของฟอสซิล โดยสํารวจบริเวณภูเขาหินปูนจากบริเวณถํ!า หรือ
เหมือง
หินปู นซึงH บริเวณทีทH าํ การศึกษาครัง! นี! ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุร ี และเพชรบุร ี และแหล่งสะสมตัวฟอสซิลทีศH กึ ษา
ครัง! นี!มจี ํานวน 7 แหล่ง ได้แก่ KK Marble ถํ!าแก้ว และเขาคันหอก ในจังหวัดกาญจนบุรี เขาสามง่าม เขาอ่างหิน และ
เขาถํ!าพระเอก ในจังหวัดราชบุร ี และเขาทะโมน ในจังหวัดเพชรบุร ี ดังภาพทีH 3 ตัวอย่างฟอสซิลเหล่านี!จะถูกนําเข้า
ห้องปฏิบตั กิ าร และละลายสารทีเH ชืHอมตะกอนออกด้วยกรดฟอร์มคิ เจือจางประมาณ 10% ล้างด้วยนํ!า ร่อนด้วยตระแกรง
ร่อนขนาด 0.7 มิลลิเมตร และตากให้แห้ง ส่วนทีไH ม่ละลายให้ใส่กรดใหม่ ทําซํ!าจนละลายหมด เมืHอตะกอนแห้งแล้วให้
คัดเลือกเอาฟอสซิลออกภายใต้กล้องขยาย ซึงH จะได้สว่ นกระดูกและฟนั มาทําการศึกษาวิจยั ต่อไป
ั บH ่งชีเ! ฉพาะตัว
ส่วนทีมH ปี ระโยชน์ในการวิจยั มากทีสH ดุ ได้แก่ ชิน! ส่วนฟนั เนืHองจากสัตว์แต่ละชนิดมีลกั ษณะฟนที
และฟนั เป็ นส่วนทีแH ข็งแรงทีสH ดุ ทีเH หลืออยูเ่ นืHองทนทานต่อการสึกกร่อนได้เป็นอย่างดี
โดยจะนํามาศึกษาวิเคราะห์
ั บนั ทีมH เี ก็บไว้ตามพิพธิ ภัณฑ์ตา่ งๆ โดยทําการจําแนกชนิด วัด
เปรียบเทียบกับฟอสซิลทีศH กึ ษามาแล้วและฟนั สัตว์ปจจุ
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ขนาด ศึกษาในขัน! รายละเอียด ถ่ายภาพรายละเอียดของ
ฟนั โดยใช้วธิ กี ารถ่ายภาพแบบสแกนนิงอิเลคตรอนไมโครส
โคพ และจัดทํารายงานผลจากการศึกษาต่อไป
การหาอายุสมั พัทธ์ (Absolute Dating)
การบอกอายุทแHี น่นอนของฟอสซิลทําได้ยากมาก
เนืHองจากพบฟอสซิลอยูใ่ นแหล่งสะสมตัวทีเH ป็นถํ!าหรือ
โพรงหินทีไH ม่มลี าํ ดับชัน! หินในการสะสมตัวของตะกอน
โพรงถํ!าแต่ละโพรงถือเป็นอิสระต่อกันไม่สามารถบอก
ความสัมพันธ์โดยตรงได้ เพืHอสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มฟอสซิลจึงต้องมีคา่ อายุจากวิธที างกายภาพหรือเคมี
ช่วยในการหาอายุประกอบ ในการศึกษาครัง! นี!ได้หาอายุ
สัมพัทธ์ประกอบ 2 วิธี ได้แก่
1. การหาอายุจากขัวแม่เหล็กโลกโบราณ
(Paleomagnetic Dating): โดยเปรียบเทียบทิศทาง
ขัว! แม่เหล็กทีบH นั ทึกอยูใ่ นชัน! หินกับทิศทางมาตรฐานทีใH ช้
เปรียบเทียบ ได้เก็บตัวอย่างเพือH หาค่าจากแหล่ง KK
Marble และเขาคันหอก พบว่าตัวอย่างจากแหล่ง KK ภาพที 3. บริเวณทีท าํ การศึกษา
Marble ให้ขวแม่
ั ! เหล็ก reverse แสดงว่าตัวอย่างนี!มอี ายุ
มากกว่า 700,000 ปี เนืHองจากขัว! แม่เหล็กโลกตัง! แต่ 700,000 ปีจนถึงปจั จุบนั เป็ นขัว! แม่เหล็กแบบ normal ส่วนตัวอย่าง
อืนH วัดค่าไม่ได้อาจเนืHองจากมีแร่บางชนิดทีเH ข้ามาแทรกภายหลังการตกตะกอนซึงH รบกวนทิศทางขัว! แม่เหล็ก
2. การหาอายุโดยวิธีกมั มันตภาพรังสี (U/Th Dating): โดยเก็บตัวอย่างสายแร่แคลไซด์ทปHี ิดทับชัน! ตะกอนทีH
มีฟอสซิลสะสมตัวอยู่ หรือชัน! แคลไซด์ทแHี ทรกอยูร่ ะหว่างชัน! ตะกอนดังกล่าว ได้เก็บตัวอย่างแร่จากหลายบริเวณ ได้แก่ ถํ!า
แก้ว, เขาคันหอก และเขาทะโมน ตัวอย่างแคลไซด์จากถํ!าแก้ว และเขาคันหอก ไม่สามารถหาค่าได้เนืHองจากสายแร่ทเHี ก็บ
มาไม่บริสทุ ธิ qพอ มีตะกอนปะปนอยูใ่ นเนื!อแร่จํานวนมาก ส่วนตัวอย่างแคลไซด์จากเขาทะโมนได้อายุประมาณ 400,000 ปี
การบรรยายลักษณะฟั นสัตว์ (Dental Nomenclature)
เนืHองจากสัตว์กดั แทะทีทH าํ การศึกษาครัง! นี!ม ี 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ หนู (Murinae) กระรอกบิน (Petauristinae)
และกระรอก (Sciurinae) การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะฟนั ของสัตว์เหล่านี!ใช้การบรรยายลักษณะฟนั สัตว์กดั แทะ โดย
หนู (Murinae) ใช้การบรรยายตามวิธขี อง Misonne (1969) ส่วนกระรอกบินและกระรอก ใช้การบรรยายตามวิธขี อง
Dehm (1962) และ McKenna (1962) ดังภาพทีH 4-6 ตามลําดับ
ภาพทีH 4. ลักษณะฟนั ของหนู (Murinae)
ฟนั บน (แถวซ้าย): pc=posterior cingulum, cc=cingular conule,
sc=stephanodont crest, t1-t9=cusp numbers.
ฟนั ล่าง (แถวขวา): a-cen=anterocentral cusp,
a-ling= anterolingual cusp, a-lab=anterolabial cusp,
md=metaconid, pd=protoconid, ed=entoconid, hd=hypoconid,
pc=posterior cingulum, Cv1-Cv5=labial cusplets. L=length,
W=width
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แหล่งถําแก้ว (Crystal Cave)
บริเวณนี&เป็ นเหมืองหินปูนเก่าทีเ0 ลิกดําเนินการไปแล้ว
ทางจังหวัดจึงต้องการพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเทีย0 ว
เนื0องจากพบโพรงถํ&าทีม0 ผี ลึกแคลไซด์สวยงามอยูจ่ ํานวนมาก บริเวณทีเ0 ก็บตัวอย่างตัง& อยู่บริเวณเขาแรด อําเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี ซึง0 เป็ นหินปูนยุคเพอร์เมียน (Permian) อยูห่ า่ งจากอําเภอเมืองราว 10 กม. อยูท่ ร0ี ะดับความสูงราว
100 เมตรจากระดับนํ&าทะเล เนื0องจากบริเวณนี&มโี พรงหินปูนทีม0 กี ารสะสมตัวของฟอสซิลอยูจ่ ํานวนมาก จึงได้เก็บ
ตัวอย่างจํานวนมากจากหลายจุด โดยแยกแต่ละจุดเพือ0 นํามาหาฟอสซิล ได้แก่ Crytal Cave (Dense), Crystal Cave
(Breccia), Crystal Cave (F-matrix) และ Crystal Cave (C-matrix)
พบฟอสซิลสัตว์กดั แทะจํานวนมากบริเวณนี& โดยพบคล้ายคลึงกันทัง& 4 จุด Crystal Cave (Breccia) พบฟอส
ซิลมากทีส0 ดุ โดยพบทัง& พวกกระรอก (Sciuridae) และหนู (Muridae) ฟอสซิลกระรอกทีพ0 บส่วนใหญ่เป็นพวกกระรอกบิน
ได้พบฟอสซิลกระรอกบินชนิดใหม่ทม0ี ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับฟอสซิลกระรอกบินเท้าขน แต่มขี นาดใหญ่กว่าราว 50% ให้
ชื0อว่า Belomys thamkaewi n. sp. ซึง0 ได้ตพี มิ พ์เผยแพร่ในวารสาร Mammalia (Chaimanee and Jaeger, 2000a) และ
ยังพบกระรอกบินชนิดอื0นๆ ได้แก่ กระรอกบินเล็ก (Hylopetes phayrei และ H. spadiceous) กระรอกบินจิว` (Petinomys
setosus) และพญากระรอกบิน (Petaurista petaurista) แต่มจี ํานวนน้อย นอกจากนี&ยงั พบกระรอก (Calloscirus sp.) และ
กระแต (Menetes berdmorei) ซึง0 มีจาํ นวนน้อยเช่นกัน ส่วนฟอสซิลจําพวกหนูทค0ี น้ พบมีหลายชนิด ได้แก่ หนูหริง0 ไม้หาง
พู่ (Chiropodomys gliroides) หนูไผ่เล็บแม่มอื แบนขนาดใหญ่ (Hapalomys longicaudatus) หนูฟานเหลือง (Maxomys
surifer) หนูหวาย (Leopoldamys sabanus) หนูทอ้ งขาวหางยาว (Rattus sikkimensis) และหนูหริง0 (Mus shortridgei)
นอกจากนี&ยงั พบฟอสซิลหนูคณ
ุ ฮูม (Hadromys humei) ซึง0 เป็นหนูทอ0ี ยู่บริเวณแห้งแล้งและอากาศค่อนข้างหนาวเย็น โดย
ได้ตพี มิ พ์เผยแพร่ในวารสาร Journal of Mammalogy (Chaimanee and Jaeger, 2000b)
ฟอสซิลทีพ0 บทัง& หมดในบริเวณนี&ยงั ไม่มชี นิดใดสูญพันธุไ์ ปเลย เว้นแต่กระรอกบินเท้าขนขนาดใหญ่ ส่วนบาง
ชนิดไม่พบในประเทศไทยอีกเลย แต่ยงั พบอาศัยอยูใ่ นบริเวณอืน0 เช่น หนูคณ
ุ ฮูม (Hadromys humei) จากการ
เปรียบเทียบกลุม่ สัตว์ทพ0ี บ คาดว่าสัตว์เหล่านี&น่าจะมีอายุอยูใ่ นช่วงปลายยุคไพลสโตซีนตอนกลาง ถึงยุคไพลสโตซีน
ตอนปลาย (late Middle Pleistocene–late Pleistocene)
แหล่งเขาคันหอก (Khao Khan Hok)
เขาคันหอกเป็นเขาโดดขนาดเล็ก ตัง& อยู่ในอําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุร ี อยูท่ ร0ี ะดับความสูงราว 140 เมตร
จากระดับนํ&าทะเล บริเวณนี&เป็ นเหมืองหินปูนทีก0 าํ ลังดําเนินการอยู่ เนื0องจากมีโพรงหินปูนทีม0 กี ารสะสมตัวของฟอสซิลอ
ยูจ่ าํ นวนมาก จึงเก็บตัวอย่างจากหลายจุดเพือ0 หาฟอสซิล ได้แก่ Khao Khanhok (Insitue), Khao Khan Hok
(Monkey), Khao Khan Hok (Breccia 98) และ Khao Khan Hok (Breccia 99) พร้อมทัง& ได้ทาํ การเจาะเก็บตัวอย่าง
ตะกอนทีม0 ฟี อสซิลหลายจุดเพือ0 หาอายุแม่เหล็กโลกโบราณ
แต่ผลปรากฏว่าตัวอย่างทีเ0 ก็บมาไม่สามารถวัดค่าได้
เนื0องจากมีแร่บางตัวแทรกเข้ามาภายหลัง เข้าไปรบกวนทิศทางแม่เหล็กเดิม
Khao Khan Hok (Insitue) พบฟอสซิลน้อยมาก ส่วนจุดอืน0 พบฟอสซิลคล้ายคลึงกัน จุดทีพ0 บฟอสซิลหลาย
ชนิดและฟอสซิลมีลกั ษณะพิเศษคือ Khao Khan Hok (Monkey) และ Khao Khan Hok (Breccia 98) โดยพบทัง& พวก
กระรอก (Sciuridae) และหนู (Muridae) ฟอสซิลกระรอกทีพ0 บส่วนใหญ่เป็นพวกกระรอกบิน ได้แก่ กระรอกบินเท้าขน
(Belomys pearsonii) และกระรอกบินเล็ก (Hylopetes phayrei และ H. spadiceous) ส่วนพญากระรอก (Petaurista
petaurista) พบน้อยมาก นอกจากนี&ยงั พบกระรอก (Callosciurus sp.) และกระแต (Menetes berdmorei) ด้วย แต่มี
จํานวนน้อย ส่วนฟอสซิลจําพวกหนูทค0ี น้ พบมีหลายชนิด ได้แก่ หนูหริง0 ไม้หางพู่ (Chiropodomys gliroides) หนูหวาย
(Leopoldamys sabanus) หนูหริง0 (Mus shortridgei) และหนูไผ่เล็บแม่มอื แบนขนาดเล็ก (Hapalomys delacouri) ซึง0
เป็ นการพบหนูไผ่เล็บแม่มอื แบนขนาดเล็กครังแรกในบริ
&
เวณภาคตะวันตกของประเทศไทย เนื0องจากหนูดงั กล่าวมีพน&ื ที0
อาศัยอยูเ่ ฉพาะถิน0 บริเวณภาคเหนือของประเทศลาว เวียดนาม และทีเ0 กาะไหหลําของจีนเท่านัน& (Musser, 1972)
ฟอสซิลของหนูไผ่เล็บแม่มอื แบนขนาดเล็ก (Hapalomys delacouri) เคยพบเพียงทีเ0 ดียวคือ ถํ&าจังหวัดชัยภูม ิ นอกจากนี&
ยังพบฟอสซิลทีม0 ลี กั ษณะกํ&ากึง0 ระหว่าง Maxomys-Ratchaburimys ซึง0 การค้นพบดังกล่าวช่วยสนับสนุนสมมติฐานว่า
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หนู Ratchaburimys มีววิ ฒ
ั นาการมาจาก หนูฟาน (Maxomys) ซึง0 เป็นหนูทมี0 ถี นิ0 กําเนิดดัง& เดิมอยู่ในพืน& ที0 Sundaic
Subregion (Chaimanee et al., 1996) ขณะนี&กาํ ลังทําการศึกษาลักษณะโดยละเอียด และจัดเตรียมรายงานเพื0อ
นําเสนอเรือ0 งนี&ต่อไป ยังมีการค้นพบหนู Saidomys ซึง0 มีขนาดเล็กกว่า Saidomys siamensis ทีเ0 คยค้นพบทีแ0 หล่งเขา
สามง่าม จังหวัดราชบุร ี หนู Saidomys เป็นหนูทม0ี ถี นิ0 กําเนิดในทวีปแอฟริกา พบตัง& แต่ยคุ ไมโอซีนตอนปลาย หรือ
ประมาณ 8 ล้านปีมาก่อน (Winkler, 1997) พบครัง& แรกทีป0 ระเทศอียปิ ต์เมื0อราว 3-4 ล้านปีก่อน (James and
Slaughter, 1974) และ (Slaughter and James, 1979) และมีการเคลือ0 นย้ายมาสูท่ วีปเอเชีย โดยพบทีป0 ระเทศอาฟกานิ
สถานเมื0อราว 3 ล้านปี (Sen, 1983) และพบหนูชนิดนี&ครัง& แรกทีจ0 งั หวัดราชบุรใี นภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หนู
ชนิดนี&ชอบอาศัยอยูต่ ามทุง่ หญ้า การค้นพบหนูชนิดนี&ในประเทศไทยสามารถบอกสภาพแวดล้อมของบริเวณนี& ซึง0 น่าจะ
มีสภาพค่อนข้างเปิดเป็ นทุ่งหญ้าในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี&ยงั พบฟอสซิลอ้นด้วยแต่มจี าํ นวนน้อย
นอกจากฟอสซิลสัตว์เลีย& งลูกด้วยนมขนาดเล็กแล้ว บริเวณนี&ยงั พบฟอสซิลของสัตว์เลี&ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่
ด้วย เช่น แรด ลิง และกวาง สําหรับฟอสซิลแรดและกวางพบเพียงฟนั ซีเ0 ดีย0 วๆ ส่วนฟิสซิลลิงพบหลังจากการเตรียม
ตัวอย่างละลายเอาตะกอนทีเ0 คลือบออกซึง0 ใช้เวลาราว 1 ปี พบว่าเป็ นส่วนหัวกระโหลกทีม0 สี ภาพสมบูรณ์มาก ได้นําไป
ศึกษาเปรียบเทียบรายละเอียดกับกระโหลกลิงปจั จุบนั ในพิพธิ ภัณฑ์ต่างๆ พบว่ามีขนาดใหญ่กว่าลิงปจั จุบนั ทีค0 น้ พบใน
ประเทศไทยและเพือ0 นบ้านทุกชนิด ขณะนี&กาํ ลังศึกษาเปรียบเทียบกับฟอสซิลลิงทีม0 กี ารค้นพบในภูมภิ าคนี&
ฟอสซิลทีพ0 บทัง& หมดในบริเวณนี&น่าสนใจมากเนื0องจากเป็ นฟอสซิลชนิดใหม่หลายชนิด สามารถเชื0อมโยงและ
อธิบายฟอสซิลทีเ0 คยมีการศึกษามาก่อน จากการเปรียบเทียบกลุ่มสัตว์ทพ0ี บซึง0 มีหลายชนิดทีส0 ญ
ู พันธุไ์ ปแล้ว คาดว่า
สัตว์เหล่านี&น่าจะมีอายุอยู่ในช่วงปลายยุคไพลโอซีนตอนต้น (late early Pliocene) ราว 2-3 ล้านปีก่อน
แหล่งเขาสามง่าม (Khao Samngam)
บริเวณนี&เป็ นเหมืองหินปูนทีก0 าํ ลังดําเนินการอยู่ ตัง& อยูบ่ ริเวณเทือกเขาสามง่าม อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุร ี
อยูห่ า่ งจากอําเภอเมืองราว 14 กม. อยูท่ รี0 ะดับความสูงราว 140 เมตรจากระดับนํ&าทะเล ตัวอย่างทีเ0 ก็บได้เป็ นหินตะกอน
ทีส0 ะสมตัวในถํ&ามาก่อน และถํ&านี&โดนระเบิดจากการทําเหมืองหินครัง& นี& เนื0องจากจุดทีเ0 ก็บตัวอย่างเป็ นบริเวณทีเ0 คยเป็ น
ถํ&าขนาดใหญ่ จึงมีการสะสมตัวของตะกอนและมีซากฟอสซิลเป็นจํานวนมาก
จากการศึกษาพบฟอสซิลสัตว์กดั แทะจํานวนมากบริเวณนี& ทัง& พวกกระรอก (Sciuridae) และหนู (Muridae)
โดยฟอสซิลกระรอกที0พบส่วนใหญ่เป็นพวกกระรอกบิน ได้แก่ กระรอกบินเล็ก (Hylopetes phayrei และ H. spadiceous)
และพญากระรอกบิน (Petaurista petaurista) นอกจากนี&ยงั พบกระรอก (Callosciurus sp.) กระแต (Menetes
berdmorei) ส่วนกระรอกหน้ากระแต (Rhinosciurus laticaudatus) พบจํานวนน้อย กระรอกชนิดนี&ปกติมอี ยูเ่ ฉพาะใน
Sundaic subregion คือ ใต้คอคอดกระลงไปเท่านัน& นอกจากนี&ยงั พบฟอสซิลกระรอกจิว` (Nannosciurus melanotis) ซึง0 หา
ยากมาก ปจั จุบนั มีอยูจ่ ํานวนน้อยมากบนเกาะบอร์เนียว เกาะสุมาตรา และเกาะชวาเท่านัน& ฟอสซิลกระรอกชนิดนี&เคยพบที0
แหล่งเขาทอย จังหวัดพังงา ภาคใต้ของไทย การค้นพบฟอสซิลกระรอกชนิดนี&ในภาคกลางของไทย แสดงให้เห็นถึงบริเวณ
การแพร่กระจายของกระรอกชนิดนี&กว้างขวางมากในอดีต ส่วนฟอสซิลจําพวกหนูทค0ี น้ พบมีหลายชนิด ได้แก่ หนูมอื ลิง
(Vandelauria oleracea) หนูหริง0 ไม้หางพู่ (Chiropodomys gliroides) หนูไผ่เล็บแม่มอื แบนขนาดใหญ่ (Hapalomys
longicaudatus) หนูฟานเหลือง (Maxomys surifer) และหนูหริง0 (Mus shortridgei) นอกจากนี&ยงั พบหนูหลายชนิดทีส0 ญ
ู
พันธุ์ไปแล้ว ได้แก่ หนู Ratchaburimys ruchae ซึง0 คาดว่าวิวฒ
ั นาการมาจากหนูฟาน (Maxomys) หนู Saidomys
siamensis และหนู Prohadromys varavudhi หนูทงั & 3 ชนิดดังกล่าว เป็ นหนูทด0ี าํ รงชีวติ อยูต่ ามบริเวณทีม0 อี ากาศ
ค่อนข้างแห้งแล้งและบริเวณทีเ0 ป็ นทุ่งหญ้า
เนื0องจากฟนั หนูเหล่านี&มลี กั ษณะพิเศษสําหรับการบดเคีย& วหญ้าดังกล่าว
นอกจากนี&ยงั พบหนูหวายเล็ก (Leopoldamys minutus) ซึง0 เป็ นหนูเฉพาะถิน0 ของไทยในช่วงไพลโอซีน หนู Rattus
jaegeri ซึง0 เป็ นหนู Rattus ทีเ0 ก่าแก่ทส0ี ดุ พบครัง& แรกทีเ0 ขาสามง่ามนี& การค้นพบหนูชนิดนี&ในประเทศไทยสามารถ
บอกสภาพแวดล้อมของบริเวณนี&ซง0ึ น่าจะมีสภาพค่อนข้างเปิดเป็ นทุ่งหญ้าในยุคนัน& นอกจากนี&ยงั พบฟอสซิลอ้นด้วยแต่
มีจาํ นวนน้อย ฟอสซิลสัตว์เลีย& งลูกด้วยนมขนาดเล็กอืน0 อีกหลายชนิด ได้แก่ ค้างคาว สัตว์จาํ พวกกินแมลง (Insectivora)
กระแต (Tupaia glis) สัตว์กนิ เนื&อขนาดเล็ก และสัตว์เลือ& ยคลานขนาดเล็ก
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จากการค้นพบหนูหลายชนิดทีส0 ญ
ู พันธ์ไปแล้วดังกล่าว คาดว่าแหล่งเขาสามง่ามมีอายุอยูใ่ นช่วงปลายยุคไพลโอ
ซีน (late Pliocene) หรือราว 3 ล้านปีก่อน
แหล่งเขาอ่างหิ น (Khao Anghin)
บริเวณนี&เป็ นเหมืองหินปูนทีก0 าํ ลังดําเนินการอยู่ อยู่หา่ งจากแหล่งเขาสามง่ามมาทางใต้ราว 500 เมตร บริเวณ
ทีเ0 ก็บตัวอย่างตัง& อยูบ่ ริเวณเทือกเขาสามง่าม อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ห่างจากอําเภอเมืองราว 14 กม. อยูท่ ร0ี ะดับ
ความสูงราว 140 เมตรจากระดับนํ&าทะเล ตัวอย่างทีเ0 ก็บได้เป็นหินตะกอนทีส0 ะสมตัวในถํ&ามาก่อน และถํ&านี&โดนระเบิด
จากการทําเหมืองหิน
พบฟอสซิลสัตว์กดั แทะจํานวนมากบริเวณนี& ทัง& พวกกระรอก (Sciuridae) และหนู (Muridae) โดยฟอสซิลส่วน
ใหญ่เป็ นกระรอก (Callosciurus cf. finlaysonii) และกระแต (Menetes berdmorei) พบกระรอกบินเท้าขน (Belomys
pearsonii) บ้าง แต่มจี ํานวนน้อย ส่วนฟอสซิลจําพวกหนูทค0ี น้ พบมีหลายชนิด ได้แก่ หนูหริง0 ไม้หางพู่ (Chiropodomys
gliroides) หนูหริง0 (Mus cookii) พบฟอสซิลหนูทส0ี ญ
ู พันธุไ์ ปแล้วเช่นเดียวกับแหล่งเขาสามง่าม ได้แก่ หนุคณ
ุ รุจา
(Ratchaburimys ruchae) และหนูหวายเล็ก (Leopoldamys minutus) นอกจากยังพบฟอสซิลสัตว์เลีย& งลูกด้วยนมชนิด
อืน0 เช่น ค้างคาว สัตว์กนิ แมลง (Insectivora) หนูผ ี (Crocidura sp.) กระแต (Tupaia glis) ฟอสซิลลิง พบเฉพาะชิน& ส่วน
ฟนั เท่านัน& นอกจากนี&ยงั พบฟอสซิลสัตว์เลือ& ยคลานขนาดเล็กอีกหลายชนิด
จากกลุ่มฟอสซิลทีพ0 บมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับฟอสซิลแหล่งเขาสามง่าม แต่เนื0องจากพบฟอสซิลปริมาณน้อยกว่า
แหล่งเขาสามง่ามมาก จึงคาดว่ามีอายุเดียวกัน คือ ไพลโอซีนตอนปลาย (late Pliocene) ราว 3 ล้านปีก่อน
แหล่งเขาถําพระเอก (Khao Tham Phra-ek)
เขาถํ&าพระเอกตัง& อยู่ในทีอ0 าํ เภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี อยูท่ ร0ี ะดับความสูงราว 140 เมตรจากระดับนํ&าทะเล
บริเวณนี&เป็ นเหมืองหินปูนทีก0 าํ ลังดําเนินการอยู่ พบฟอสซิลจํานวนน้อยมาก ลักษณะตะกอนจะเป็ นเศษหินปูนมา
ตกตะกอนใหม่พร้อมฟอสซิลคล้ายหินจากผนังถํ&าเดิมถล่มลงมาทับถมกันใหม่ เก็บตัวอย่างได้น้อยมาก
พบฟอสซิลสัตว์กดั แทะจํานวนไม่มากนักจากบริเวณนี& แต่พบทัง& พวกกระรอก (Sciuridae) และหนู (Muridae)
โดยฟอสซิลกระรอกทีพ0 บส่วนใหญ่เป็นพวกกระรอกบิน ได้แก่ กระรอกบินเล็ก (Hylopetes phayrei และ
H. spadiceous)
แหล่งเขาทะโมน (Khao Tamon)
เขาทะโมนเป็นเขาหินปูนลูกโดดขนาดเล็ก ตัง& อยูบ่ นพืน& ทีร0 าบทีเ0 ป็ นทุ่งนา บริเวณนี&เป็ นเหมืองหินปูนเก่าทีเ0 ลิก
ดําเนินการไปหลายปีแล้ว บริเวณทีพ0 บฟอสซิลเป็นส่วนของถํ&าทีเ0 หลือจากการระเบิดทําเหมืองหิน ตัง& อยูใ่ นอําเภอบ้าน
ลาด จังหวัดเพชรบุรี ห่างจากตัวอําเภอเมืองราว 10 กิโลเมตร อยู่ทร0ี ะดับความสูงราว 140 เมตรจากระดับนํ&าทะเล พบ
ร่องรอยฟอสซิลสะสมตัวอยูจ่ าํ นวนมากตามเพดานและผนังถํ&า ได้เก็บตัวอย่างจํานวนมากมาศึกษา เรียกจุดนี&วา่ Khao
Tamon 1 ห่างออกไปราว 100 เมตร พบโพรงหินซึง0 มีฟอสซิลจํานวนมาก เรียกจุดนี&ว่า Khao Tamon 2
จุด Khao Tamon 1 พบฟอสซิลสัตว์กดั แทะจํานวนมาก ทัง& พวกกระรอก (Sciuridae) และหนู (Muridae) โดย
ฟอสซิลกระรอกทีพ0 บส่วนใหญ่เป็นพวกกระรอกบินเล็ก (Hylopetes phayrei) และกระรอกบินเท้าขน (Belomys
pearsonii) มีกระรอกบินเล็ก (H. spadiceous) บ้างแต่จํานวนน้อย นอกจากนี&ยงั พบกระรอก (Callosciurus sp.) และ
กระแต (Menetes berdmorei) ด้วยแต่มจี าํ นวนน้อย ส่วนฟอสซิลจําพวกหนูทพ0ี บมีหลายชนิด ได้แก่ หนูหริง0 ไม้หางพู่
(Chiropodomys gliroides) หนูไผ่เล็บแม่มอื แบนขนาดใหญ่ (Hapalomys longicaudatus) หนูหวาย (Leopodamys cf.
minutus) หนู (Rattus cf. jaegeri) และหนูหริง0 (Mus shortridgei) นอกจากนี&ยงั พบหนูหลายชนิดทีส0 ญ
ู พันธุ์ไปแล้ว
ได้แก่ หนู (Ratchaburimys sp.) แต่พบจํานวนน้อยมาก พบหนูชนิดใหม่ทม0ี ลี กั ษณะคล้ายหนูคณ
ุ วราวุธ แต่มขี นาดใหญ่
กว่า (Prohadromys n. sp.) พบว่าน่าสนใจมากเนื0องจากมีลกั ษณะกํ&ากึง0 ระหว่างหนูอาฟริกา (Saidomys) และหนูทม0ี ี
ลักษณะดัง& เดิมกว่า Hadromys แต่มขี นาดใหญ่กว่า ซึง0 อาจพบการวิวฒั นาการต่อเนื0องของหนูชนิดนี& แต่เนื0องจากพบ
ฟอสซิลจํานวนน้อยมากจึงยังไม่สามารถสรุปผลออกมาได้
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ฟอสซิลทีพ0 บทัง& หมดในบริเวณนี&น่าสนใจมากและกําลังศึกษาในขัน& รายละเอียด มีฟอสซิลหลายชนิดทีส0 ญ
ู พันธุ์
ไปแล้ว เช่น Ratchaburimys และ Prohadromys n. sp. เมื0อเปรียบเทียบกลุม่ ฟอสซิลจากเขาสามง่ามทีม0 ลี กั ษณะ
คล้ายคลึงกันพบว่าฟอสซิลบริเวณนี&มวี วิ ฒ
ั นาการมากกว่า คาดว่ามีอายุออ่ นกว่าเขาสามง่ามน่าจะอยูใ่ นช่วงไพลสโตซีน
ตอนต้น (Early Pleistocene) ได้ทาํ การเก็บสายแร่แคลไซด์ทแ0ี ทรกเข้ามาในชัน& หินเพือ0 หาอายุทางกัมมันตภาพรังสี
U/Th พบว่าได้อายุราว 400,000 ปี แต่สายแร่ดงั กล่าวอาจจะเกิดขึน& ภายหลังและคาดว่าชัน& ฟอสซิลน่าจะเกิดก่อนทีส0 าย
แร่จะตัดเข้ามามาก
จุด Khao Tamon 2 พบฟอสซิลน้อยมาก แต่พบหนูคณ
ุ ฮูม (Hadromys humei) หนูหริง0 (Mus shortridgei)
และหนูพกุ (Bandicota) ฟอสซิลทีพ0 บจุดนี&น่าจะมีอายุปลายไพลสโตซีนตอนกลาง (late Middle Pleistocene)
ความสําคัญของฟอสซิ ลทีพบ
หนูคณ
ุ ฮูม (Hadromys humei)
ั
ปจจุบนั มีหนูคณ
ุ ฮูมเพียงชนิดเดียวเท่านัน& ได้แก่ Hadromys humei (Hume’s rat) และเป็ นหนูเฉพาะถิน0 พบ
อาศัยอยูเ่ ฉพาะบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียในแคว้นมานิเปอร์ และแคว้นอัสสัม ทีค0 วามสูงประมาณ 1,1501,320 เมตร ในบริเวณค่อนข้างแห้งแล้ง และเป็นทุง่ หญ้าผสมปา่ ละเมาะ (Musser, 1987) และพบทางตะวันตกของ
มณฑลยูนนานในประเทศจีน
การค้นพบฟอสซิลหนูคณ
ุ ฮูม ในหลายบริเวณทัวประเทศไทย
0
ทัง& บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคใต้จนถึงบริเวณชายแดนประเทศไทย-มาเลเซีย ทําให้ทราบว่าในราว 150,000200,000 ปีมาแล้ว หรือปลายยุคไพลสโตซีนตอนกลาง (late Middle Pleistocene) หนูชนิดนี&มแี หล่งอาศัยอยูใ่ นบริเวณ
แผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิง0 ในประเทศไทย เนื0องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงทีม0 ภี มู อิ ากาศ
หนาวเย็น มีสตั ว์หลายชนิดทีป0 จั จุบนั อาศัยอยูใ่ นพืน& ทีอ0 ากาศหนาวเย็นได้อพยพลงมาทางใต้ เช่น แพนด้า (Ailuropoda
melanoleuca) และหนูหริง0 (Mus pahari) ดังทีท0 ราบกันดีวา่ ในยุคนํ&าแข็งครัง& สุดท้าย ระดับนํ&าทะเลลดลงราว 140 เมตร
ทําให้เกิดแผ่นดินใหม่ทเ0ี รียกว่า แผ่นดินซุนด้า (Sundaland) เชือ0 มต่อผืนทวีปเข้ากับหมูเ่ กาะในบริเวณเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้น&ี บริเวณตอนกลางของแผ่นดินซุนด้าเกิดแนวแห้งแล้งหรือทีเ0 รียกว่า savanna corridor เนื0องจากเป็ นแผ่นดินที0
อยูไ่ กลจากลมมรสุม พบว่ามีพชื หลายชนิดซึง0 อยูท่ างตอนเหนือได้แพร่กระจายลงใต้ตามแนวแห้งแล้งนี& สันนิษฐานว่าหนู
คุณฮูม ซึง0 เป็ นหนูทอ0ี ยูบ่ ริเวณทุง่ หญ้าและอากาศหนาวเย็นน่าจะแพร่กระจายลงมาทางใต้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
ผลการศึกษาได้ตพี มิ พ์ในวารสารสมาคมสัตว์เลีย& งลูกด้วยนมของอเมริกา Journal of Mammalogy เรือ0 ง
“Occurrence of Hadromys humei (Rodentia: Muridae) during the Pleistocene in Thailand” ปี 2543, ฉบับที0 81
(3) หน้า 659-665.
กระรอกบินชนิ ดใหม่ของโลก Belomys thamkaewi n. sp.
กระรอกบิน Belomys ปจั จุบนั มีเพียงชนิดเดียวเท่านัน& ในโลก ได้แก่ กระรอกบินเท้าขน (Belomys pearsonii)
โดยพบแพร่กระจายอยูเ่ ฉพาะบริเวณหิมาลัย (Himalayan subregion) ได้แก่ ประเทศเนปาล แคว้นสิกขิม และแคว้น
อัสสัมของประเทศอินเดีย และบริเวณทีอ0 นิ โดจีน (Indochinese subregion) ได้แก่ ทางใต้ของประเทศจีน ทางเหนือของ
ประเทศพม่า ลาว เวียดนาม และเกาะไต้หวัน (Musser and Carleton, 1993) ส่วนในประเทศไทยพบกระรอกชนิดนี&อยู่
บริเวณแนวเทือกเขาเพชรบูรณ์ ถึงจังหวัดนครราชสีมา (Lekagul and McNeely, 1977) ต่อมาพบเพิม0 เติมบริเวณเขต
รักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ห้วยขาแข้ง (Robinson et al, 1995)
การค้นพบฟอสซิลกระรอกบินชนิดใหม่ (Belomys thamkaewi) ทีม0 ลี กั ษณะเหมือนกับกระรอกบินเท้าขน
(Belomys pearsonii) แต่มขี นาดใหญ่กว่าราว 50% ครัง& นี& อาจเนื0องมาจาก 2 สมมติฐาน ได้แก่ วิวฒ
ั นาการเฉพาะถิน0
ของกระรอกบินเท้าขนทีเ0 กิดขึน& ในช่วงปลายยุคไพลสโตซีนซึง0 เป็นยุคนํ&าแข็งแล้วสูญพันธุ์ไป หรือ กระรอกบินชนิดใหม่น&ี
มีพน&ื ทีอ0 าศัยอยู่ทางตอนเหนือ
ได้แพร่กระจายลงมาทางใต้ในช่วงปลายไพลสโตซีนตอนกลางเมื0อมีสภาพภูมอิ ากาศ
หนาวเย็นและแห้งแล้ง หลังจากภูมอิ ากาศอบอุน่ ขึน& สัตว์ชนิดนี&กส็ ญ
ู พันธุไ์ ป
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ผลการค้นพบครังนี
& &ได้นําเสนอในวารสาร Mammalia เป็ นวารสารสัตว์เลี&ยงลูกด้วยนมของฝรังเศส
0 ผลงานเรือ0 ง
“A new flying squirrel Belomys thamkaewi n. sp. (Mammalia: Rodentia) from the Pleistocene of West Thailand
and its biogeography” ปี 2543, ฉบับที0 64 (3) หน้า 307-318
การวิวฒ
ั นาการ (Evolutionary Lineage) ของ Maxomys–Ratchaburimys
การค้นพบ evolutionary lineage เป็ นเรือ0 งทีค0 อ่ นข้างน่าสนใจ เนื0องจากเป็นสิง0 แสดงให้ทราบถึงการ
วิวฒ
ั นาการของสัตว์บางชนิดทีเ0 ปลีย0 นแปลงไปโดยได้รบั แรงกดดันจากสภาวะแวดล้อมทีเ0 ปลีย0 นไป หรือโดยการแข่งขันเพื0อ
ความอยู่รอด Ratchaburimys ซึง0 เป็นหนูทมี0 ชี วี ติ อยูใ่ นช่วงยุคไพลโอซีน (5-1.8 ล้านปี) ปจั จุบนั สูญพันธุไ์ ปแล้ว มีลกั ษณะ
พิเศษคือ มีฟนั ทีใ0 ช้สาํ หรับกินแมลง จึงอาศัยอยูต่ ามทุง่ หญ้า การค้นพบฟอสซิลของ Ratchaburimys ทีม0 กี าร
เปลีย0 นแปลงของรูปร่างและขนาดต่อเนื0องในช่วงเวลาดังกล่าว แสดงถึงการพยายามปรับตัวของสัตว์ชนิดนี& สิง0 ทีน0 ่าสนใจ
อีกประเด็นหนึ0งคือ การทีพ0 บว่า Ratchaburimys มีความสัมพันธ์ต่อเนื0องกับหนูฟาน (Maxomys) จากการศึกษาโดย
หลายวิธที งั & Immunological distances (Watts and Baverstock, 1994) และทางด้าน repeated DNA L1 (Line 1)
transposor (Verneau et al., 1997, 1998) พบว่าหนูฟานเป็นพวกแรกก่อนทีจ0 ะวิวฒั นาการมาเป็นหนูพวก Rattus
senso lato (หนู Murinae ส่วนใหญ่ทพ0ี บในประเทศไทย เช่น Rattus, Leopoldamys, Niviventer, Berylmys,
Sundamys และ Bandicota) และจากการศึกษาลักษณะฟนั ของหนูทงั & 2 ชนิด พบว่ามีลกั ษณะหลายอย่างคล้ายคลึงกัน
สิง0 ทีน0 ่าสนใจคือ หนู Ratchaburimys พยายามปรับตัวเองจนกลายเป็ นหนูประจําถิน0 (endemic) และสูญพันธุ์ไปในช่วงยุค
นํ&าแข็ง (Pleistocene) แต่หนูฟานยังคงมีชวี ติ ต่อมาจนปจั จุบนั นี&
การค้นพบครัง& นี&กาํ ลังจัดเตรียมเพือ0 ตีพมิ พ์เผยแพร่ เรือ0 ง “The evolutionary lineage of MaxomysRatchaburimys (Rodentia: Muridae) significance for biochronology”
ลิง (Macaca)
การค้นพบฟอสซิลหัวกระโหลกลิงทีค0 รบสมบูรณ์พร้อมฟนั จากแหล่งเขาคันหอก อําเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรคี รังนี
& &ถอื ว่าเป็นหลักฐานสําคัญในการค้นหากําเนิดของลิงมีหางจําพวก (Cercopithecidae) ในทวีปเอเชีย
เนื0องจากหลักฐานการค้นพบฟอสซิลลิงในภูมภิ าคนี&ยงั มีน้อยมาก และการค้นพบส่วนใหญ่จะเป็ นเพียงชิน& ส่วนของฟนั ที0
พบเพียงซีเ0 ดีย0 วๆ ไม่สมบูรณ์ หลักฐานการค้นพบฟอสซิลต้นกําเนิดของลิงกลุม่ นี&สว่ นใหญ่มาจากทวีปอาฟริกา ฟอสซิล
ทีเ0 ก่าแก่ทส0ี ดุ พบทีป0 ระเทศเคนยา ได้แก่ Victoriapithecus และ Prohylobates จากประเทศอียปิ ต์ ในช่วงยุคไมโอซีน
ตอนกลาง หรือราว 15 ล้านปี นอกจากนี&ในช่วง 3 ล้านปีก่อนพบฟอสซิล Theropithecus แพร่หลายอยู่ทวในทวี
ั0
ปอาฟริกา
ั
แต่ปจจุบนั ลิงชนิดนี&พบอาศัยอยูเ่ ฉพาะบริเวณทีร0 าบสูงในประเทศเอธิโอเปียเท่านัน&
การศึกษารายละเอียดทางกายภาพ เช่น การศึกษารูปร่างกระโหลก ฟนั และขนาดทังหมดโดยรวม
&
นอกจากนี&
ยังได้ใช้วธิ ี 3D morphometrical analysis โดยเปรียบเทียบกับกะโหลกลิงปจั จุบนั หลายชนิด พบว่าฟอสซิลทีค0 น้ พบครัง& นี&
มีรปู ร่างไม่ต่างจากลิงปจั จุบนั มากนัก แต่มขี นาดใหญ่กว่าลิงปจั จุบนั มาก จากขนาดของฟนั ทีว0 ดั ได้เมื0อนําไปหานํ&าหนักตัว
ั บนั มีน&ําหนักราว 15 กก. เท่านัน&
โดยวิธขี อง Gingerich et al. (1980) พบว่ามีน&ําหนักราว 22 กก. ในขณะทีล0 งิ ปจจุ
สัตว์ทม0ี ขี นาดใหญ่กว่าปกติสว่ นใหญ่พบเมื0ออยูบ่ นเกาะเท่านัน& (Island isolation) แต่การค้นพบฟอสซิลครัง& นี&ไม่
สามารถอธิบายโดยใช้หลักการดังกล่าวได้
สาเหตุอน0ื น่าจะเนื0องมาจากการระบบนิเวศวิทยาทีเ0 ปลีย0 นแปรหรือไม่มกี าร
แข่งขันกับลิงชนิดอืน0
การค้นพบฟอสซิลลิงทีม0 อี ายุไพลโอซีนตอนปลาย หรือราว 3 ล้านปีครัง& นี& สามารถเป็ นประเด็นปญั หาหลาย
อย่าง ได้แก่ ลิงชนิดนี&อาจเป็ นลิงทางตอนเหนือได้เคลื0อนย้ายมาทางใต้เนื0องจากภูมอิ ากาศทีเ0 ปลีย0 นแปลง หรือเป็ นลิง
ชนิดทีส0 ญ
ู พันธุ์ไปแล้ว
ถ้าเป็ นลิงชนิดใหม่จะสามารถอธิบายความสัมพันธุก์ บั ฟอสซิลชนิดอืน0 ทีค0 น้ พบในบริเวณนี&ได้
อย่างไร และสามารถบอกสภาพแวดล้อม และสภาพภูมอิ ากาศยุคนัน& ได้อย่างไร วิวฒั นาการของลิงชนิดนี&เกีย0 วเนื0อง
มายังลิงปจั จุบนั หรือไม่ การศึกษารายละเอียดเพิม0 เติมโดยวิธกี ารอื0น เช่น การศึกษาร่องรอยสึกหรอบนเคลือบฟนั
(microstriation) เพือ0 ทราบอาหารการกินของลิงชนิดนี& การศึกษาชิน& ส่วนของกระดูกทีพ0 บเพือ0 ทราบรายละเอียดการใช้
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ชีวติ ของลิงชนิดนี& การเคลื0อนไหว การเดิน จะสามารถเป็ นตัวชีน& ําให้ทราบวิวฒ
ั นาการของสัตว์ชนิดนี&ได้ดยี งิ0 ขึน&
นอกจากนี&การศึกษารายละเอียดของสัตว์กดั แทะทีพ0 บในบริเวณเดียวกันจะช่วยไขปริศนาดังกล่าวได้เป็ นอย่างดี
การศึกษาครัง& นี&กาํ ลังจัดเตรียมเพือ0 ตีพมิ พ์เผยแพร่ เรือ0 ง “The first complete monkey skull (Primates:
Cercopithecidae) from Pliocene fissure filling of Thailand”
สภาพแวดล้อมโบราณและสภาพภูมิอากาศ (Paleoenvironment and Paleoclimate)
จากการศึกษาฟอสซิลสัตว์เลีย& งลูกด้วยนมขนาดเล็กโดยเฉพาะสัตว์กดั แทะ ทําให้เราทราบความเปลีย0 นแปลง
ของสัตว์กลุม่ นี&ในช่วงเวลาต่างๆ ในอดีต ซึง0 สืบเนื0องจนถึงปจั จุบนั ได้เป็ นอย่างดี ทําให้ทราบถึงพืน& ทีก0 ารแพร่กระจายใน
อดีตของสัตว์แต่ละชนิด การเปลีย0 นแปลงพืน& ทีอ0 ยูอ่ าศัย และการปรับตัว รวมถึงวิวฒ
ั นาการของสัตว์เหล่านี& การ
เปลีย0 นแปลงทัง& หลายทีเ0 กิดขึน& มีผลมาจากสภาพแวดล้อมและสภาพภูมอิ ากาศทีเ0 ปลีย0 นแปลง
สัตว์กดั แทะทีม0 อี ยูใ่ น
ปจั จุบนั มีการเปลีย0 นแปลงทีค0 อ่ นข้างรวดเร็วและมีความไวต่อสภาพแวดล้อมทีเ0 ปลีย0 นแปลงสูง ได้แก่ สัตว์จาํ พวกหนู
ส่วนสัตว์กดั แทะทีเ0 ปลีย0 นแปลงค่อนข้างช้าแม้สภาพแวดล้อมจะเปลีย0 นแปลงไปได้แก่ พวกกระรอก
สภาพแวดล้อมและสภาพภูมอิ ากาศของประเทศไทยในช่วงยุคไพลโอซีน ค่อนข้างแห้งแล้ง มีทงุ่ หญ้าสลับพืน& ที0
่ปา เนื0องจากพบหนูหลายชนิดทีแ0 สดงถึงพืน& ทีอ0 ยูอ่ าศัยแบบทุง่ หญ้า เช่น Ratchaburimys, Saidomys และ
Prohadromys ต่อมาเข้าสูย่ คุ ไพลสโตซีน พืน& ทีป0 า่ จะมีเพิม0 มากขึน& และบางช่วงมีอากาศหนาวเย็น โดยพบกระรอกบิน
และพบหนู Hadromys humei จนเมื0ออากาศอบอุน่ ขึน& พืน& ทีป0 า่ เพิม0 หนูบางชนิด เช่น ในกลุม่ Rattus sensu lato
ประสบความสําเร็จและมีความหลากหลายสูงดังเช่นปจั จุบนั นี&
ตารางที 2. ตารางแสดงความสัมพันธ์ของอายุ แหล่งฟอสซิล และฟอสซิลหลัก
Time (Ma)
0.018

Epoch Age
Holocene
Late

Localities

Fauna

0.125

Pleistocene Middle

Crystal Cave
Khao Tamon 2
Early Khao Tamon 1

0.78

Hadromys
R. n. sp. (larger)

P. n. sp. (larger)

1.8
3.6
5.2

Pliocene

Late Khao Samngam Ratchaburimys
Saidomys
Prohadromys
Khao Anghin
Early Khao Khan Hok R. n. sp. (smaller) S. n. sp. (smaller)
(Monkey&Breccia 98)

ลําดับชัน4 ชีวภาพ (Biostratigraphy)
จากกลุม่ ฟอสซิลทีไ0 ด้จาก
การศึกษาครัง& นี&เรานํามาจัดหาอายุ
สัมพันธ์ (relative age) โดยอาศัย
ลักษณะวิวฒ
ั นาการของฟอสซิลบางชนิด
ทีส0 ามารถพบความเปลีย0 นแปลงได้มา
เปรียบเทียบกัน และดูจากกลุม่ ฟอสซิลที0
สูญพันธุแ์ ละยังมีอยูจ่ นถึงปจั จุบนั นี& ทํา
ให้ทราบอายุคร่าวๆ ดังแสดงในตารางที0 2

บทสรุป
ผลการศึกษาครัง& นี&เป็นทีน0 ่าพอใจเนื0องจากพบแหล่งสะสมตัวเพิม0 ขึน& หลายแหล่ง
และพบฟอสซิลชนิดใหม่
เพิม0 ขึน& หลายชนิด
ฟอสซิลเหล่านี&เป็นหลักฐานสําคัญทีบ0 ่งชีใ& ห้ทราบถึงการเปลีย0 นแปลงทางสภาพอากาศและ
สภาพแวดล้อมในช่วงต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี การค้นพบ evolutionary lineage ของฟอสซิลหนูบางชนิดในครัง& นี& เป็นการ
ค้นพบใหม่ทส0ี าํ คัญ เนื0องจากโดยทั 0วไปหลักฐานทีเ0 ป็ นฟอสซิลยืนยันแน่ชดั หาพบได้น้อยมากมีเพียงสมมติฐานเท่านัน&
การขยายพืน& ทีท0 าํ การศึกษา โดยศึกษาเพิม0 เติมบริเวณแนวเทือกเขาทางด้านตะวันตกของประเทศไทย ซึง0 เป็ นบริเวณ
แนวเขาทีต0 ่อเนื0องจากเทือกเขาหิมาลัยลงไปจนถึงแหลมมลายูน่าจะช่วยไขปริศนาต่างๆ ได้มากมาย เนื0องจากในอดีต
เมื0อเกิดสภาพอากาศหนาวเย็น บริเวณนี&ถกู ใช้เป็ นเส้นทางในการอพยพเคลื0อนย้ายของสัตว์หลายชนิด เพือ0 ลงมาหา
บริเวณทีเ0 หมาะสม และน่าจะมีการค้นพบฟอสซิลสัตว์ชนิดใหม่ๆ ในบริเวณนี&เพิม0 มากขึน& นอกจากนี& การค้นหาแหล่ง
สะสมตัวของฟอสซิลในบริเวณใกล้กบั บริเวณคอคอดกระ เพือ0 ศึกษาชนิดของสัตว์ทมี0 คี วามสัมพันธ์กบั การเปลีย0 นแปลง
ของระดับนํ&าทะเลในยุคนํ&าแข็งก็เป็ นเรือ0 งทีน0 ่าสนใจ เนื0องจากพบว่าสัตว์ปจั จุบนั หลายประเภททีอ0 ยูเ่ หนือคอคอดกระ
ต่างกับสัตว์ทพ0ี บใต้คอคอดกระ ในอดีตบริเวณทีเ0 ป็ นแนวแบ่งนี&อยูท่ ไ0ี หน เหตุการณ์น&ีเกิดขึน& เมื0อไร และเกิดขึน& กีค0 รัง& แล้ว
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ในอดีต และเพือ0 ทราบสภาพแวดล้อมทีเ0 ปลีย0 นแปลงในอดีตจากฟอสซิลสัตว์ทค0ี น้ พบเหล่านี& การหาอายุทแ0ี น่นอนโดย
หลายๆ วิธมี คี วามสําคัญมาก ในการใช้ประกอบกับการตีความหมายของฟอสซิลทีพ0 บเหล่านี&
กิ ตติ กรรมประกาศ
ผลงานวิจยั นี&ได้รบั ทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
ในประเทศไทย ซึง0 ร่วมมือจัดตัง& โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั และศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพ
แห่งชาติ รหัสโครงการ BRT 140033 และกรมทรัพยากรธรณี
เอกสารอ้างอิ ง
Chaimanee, Y. 1998. Plio-Pleistocene rodents of Thailand. Thai Studies in Biodiversity No. 3. Biodiversity Research and Training Program (BRT). 300 p.
Chaimanee, Y. and J.-J. Jaeger. 1993. Pleistocene mammals of Thailand and their use in the reconstruction of the paleoenvironments of Southeast Asia. SPAFA 3 (2): 4-10.
Chaimanee, Y. and J.-J. Jaeger. 1998. Plio-Pleistocene rodents of Thailand and their utility for biochronology and paleoenvironments. In GEOSEA IX pp. 184. Geological
Society of Malaysia, Malaysia.
Chaimanee, Y. and J.-J. Jaeger. 2000a. A new flying squirrel Belomys thamkaewi n. sp. (Mammalia:Rodentia) from the Pleistocene of West Thailand and its biogeography.
Mammalia 64 (3): 307-318.
Chaimanee, Y. and J.-J. Jaeger. 2000b. Occurrence of Hadromys humei (Rodentia: Muridae) during the Pleistocene in Thailand. Journal of Mammalogy 81 (3): 659-665.
Chaimanee, Y., J.-J. Jaeger and V. Suteethorn. 1993a. Pleistocene microvertebrates from fissure-fillings in Thailand. Journal of Southeast Asian Earth Sciences 8 (1-4):
45-48.
Chaimanee, Y., J.-J. Jaeger and V. Suteethorn. 1993b. Pleistocene micromammals of Thailand: contribution to paleoenvironmental changes, biochronology and biodiversity. In T.
Thanasuthipitak (ed.), pp. 125-136. Int. Symp. on Biostratigraphy of Mainland Southeast Asia: Facies & Paleontology, (Chiangmai University, Chiang Mai, Thailand).
Chaimanee, Y., V. Suteethorn, S. Triamwichanon and J.-J. Jaeger. 1996. A new stephanodont Murinae (Mammalia, Rodentia) from the early Pleistocene of Thailand and
the age and place of the Rattus adaptive radiation in South East Asia. C. R. Acad. Sci. Paris 322 (Serie II a): 155-162.
Corbet, G. B. and J. E. Hill. 1992. The mammals of the Indomalayan region: a systematic review. Oxford University Press, Oxford.
Dehm, R. V. 1962. Altpleistocane Sauger von Schernfeld bei Eichstatt in Bayern. Mitt. Bayer. Staatssamml. Palaont. Hist. Geol. 2: 17-61.
Gingerich, P. D., B. H. Smith and K. Rosenberg. 1980. Patterns of allometric scaling in the primate dentition and prediction of body size from tooth size. American
Journal of Physical Anthropology. 52: 231-232.
James, G. T. and B. H. Slaughter. 1974. A primitive new Middle Pliocene murid from Wadi el Natrum, Egypt. Annual Geological Survey Egypt, Cairo 4: 333-362.
Lekagul, B. and J. A. McNeely. 1977. Mammals of Thailand. Association for the Conservasion of Wildlife, Kulusapa, Bangkok.
Marshall, J. T. 1976. Family Muridae: Rats and Mice. Privately printed by the government Printing Office, Bangkok: 396-487.
McKenna, M. C. 1962. Eupetaurus and the livng petauristine Sciurids. American Museum Novitates 2104: 1-38.
Misonne, X. (1969): African and Indo-Australian Muridae: Evolutionary trends. Annales Musee Royal de l'Afrique Centrale, Tervuren, Belgique 172, 1-219.
Musser, G. G. 1972. The species of Hapalomys (Rodentia, Muridae). American Museum Novitates 2503: 1-27.
Musser, G. G. 1987. The occurrence of Hadromys (Rodentia: Muridae) in Early Pleistocene Siwalik Strata in Northern Pakistan and its bearing on biogeographic affinities
between Indian and Northeastern African Murine faunas. American Museum Novitates 2883: 1-36.
Musser, G. G. and M. D. Carleton. 1993. Family Muridae. In Mammal Species of the World: a taxonomic and geographic references, pp. 501-755, Smithsonian Institution
Press, Washington and London.
Robinson, M. F., A. L. Smith and S. Bumrungsri. 1995. Small mammals of Thung Yai Naresuan and Huai Kha Khaeng wildlife sanctuaries in Western Thailand. Natural
History Bulletin Siam Society 43: 27-54.
Sen, S. 1983. Rongeurs et lagomorphes du gisement pliocéne de Pul-e Charkhi, bassin de Kabul, Afghanistan. Bulletin Museum Natural Hisistoire National, Paris Serie 5,
5 (1): 33-74.
Slaughter, B. H. and G. T. James. 1979. Saidomys natrunensis, an arvicanthine rodent from the Pliocene of Egypt. Journal of Mammology 60 (2): 421-425.
Verneau, O., F. Catzeflis and A. V. Furano. 1997. Determination of the evolutionary relationships in Rattus sensu lato (Rodentia: Muridae) using L1 amphification events.
Journal of Molecular Evolution 45: 424-436.
Verneau, O., F. Catzeflis and A. V. Furano. 1998. Determining and dating recent rodent speciation events by using L1 (LINE-1) retrotransposons. Proceedings of National
Academy of Science, U.S.A. 95: 11284-11289.
Watts, C. H. S. and P. R. Baverstock. 1994. Evolution in some South-east Asian Murinae (Rodentia), as assessed by microcomplement fixation of albumin, and their
relationship to Australian Murines. Australian Journal of Zoology 42: 711-722.
Winkler, A. J. 1997. Systematics, paleobiogeography, and paleoenvironmental significance of rodents from the Ibole Member, Manonga Valley, Tanzania. In T. Harrison,
(ed.), pp. 311-332. Neogene Paleontology of the Mononga Valley, Tanzania, Volumn 14 of Topics in Geobiology, Plenum Press, New York.

BRT Research Reports 2001

195

รายงานการวิจยั ในโครงการ BRT 2544

BB RR TT 22000011
รายงานการวิจยั ในโครงการ BRT 2544

Research Reports

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของกระบวนการทางนิ เวศวิ ทยาต่อการเปลียนแปลง
ประชากรของจุลินทรียท์ ีตรึงไนโตรเจน
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Abstract: Effect of Different Ecosystem Processes on Populations of Nitrogen Fixing
Bacteria
The effects of different ecosystem processes on different N2-fixing microbes was investigated by
determining population numbers, population dynamics and appropriate habitats as well as genetic
diversities. Microbial strains were isolated from various soil samples collected from the North, Central
and North-East of Thailand from July 1997 to November 1999. Site selections and soil sample
collection in each region were from the highest elevation at the top of mountains, in the middle and foot
hills of mountains to the flat areas used for the agricultural practices of field crop cultivation, rice
cultivation, rice in rotation with other crops and uncultivated areas. For the purpose of determining the
effects on the population of each group of these bacteria upon changing the environment and cropping
system, soil samples were also collected from undisturbed forest, forest cleared for crop cultivation for
1, 2 and 3 years and from areas where intensive agricultural production using high rates of pesticides
and fertilizers on vegetables was proctised. In the case of rhizobia, it was found that the highest
populations persisted at the foot hills of the mountains and under agricultural areas with of rice in
rotation with leguminous plants. The important factors affecting populations were temperature and
moisture. The most unsuitable area for rhizobia was that used for vegetable cultivation. In this area we
found low amounts or undetectable of rhizobial populations. The dominant native genus was
Bradyrhizobium sp. which mainly nodulate cowpeas not soybean. When these strains were analysed
using RAPD-PCR, the results suggested that these groups of Bradyrhizobia were closely related. For
cyanobacteria, the most suitable ecosystem was rice and rice in rotation with other crops. The important
factors affecting the population were temperature, moisture and organic matter. Most N2-fixing
cyanobacterial strains found in this study were heterocystous in form. The dominant genera were
Nostoc and Anabaena. By using a combination of DAF8.7b, DAF10.6F- and STRR-PCR analyses, we
found the great diversity among the genera. For the free-living N2-fixing bacterial group the most
suitable area was agricultural cultivation. In addition, changing seasons did not effect population
dynamics except in the rainy season which could promote higher growth. Most N2-fixing bacteria were
gram negative. The two important genera mainly found were Azopirillum and Azomonas which were
able to persist across the seasons throughout this study. In terms of the biodiversity of this group, we
found very high divergence at both geneic and species levels. This was confirmed by analyses of nifDPCR patterns which could be differentiated into 48 different groups. In addition, in each of these groups
a high diversity was found when ERIC-PCR analysis was used.
Key words: biological nitrogen fixation, microorganisms, ecosystem

บทนํา
สิง6 ทีม6 ชี วี ติ ทุกชนิดต้องการไนโตรเจนเพือ6 การดํารงชีวติ เพราะเป็ นส่วนประกอบทีส6 าํ คัญของโปรตีนทุกชนิด แต่
ไนโตรเจนทีอ6 ยู่ในโลก นัน< 98% อยู่ในชัน< หินทีไ6 ม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ ส่วนทีเ6 หลืออีก 2% สามารถใช้ประโยชน์
ได้ แต่จะอยูใ่ นรูปแก๊ส 99.96% ส่วนประกอบของฮิวมัส 0.20% ส่วนประกอบของสารอินทรียท์ กี6 น้ ทะเล 0.01% และในสิง6
ทีม6 ชี วี ติ เช่น พืช สัตว์ และจุลนิ ทรียอ์ กี 0.005% (Aldrich, 1980) ไนโตรเจนทีอ6 ยูใ่ นอากาศจะมีถงึ 78% ทัง< พืชและสัตว์ไม่
สามารถนํามาใช้ได้โดยตรง จะต้องผ่านกระบวนการเปลี6ยนแปลงทางเคมีให้เกิดเป็ นสารประกอบไนโตรเจนเสียก่อน ที6
ทราบกันดีคอื ในรูปของปุ๋ยไนโตรเจน การสังเคราะห์ป๋ ุยไนโตรเจนมีข<นึ ครัง< แรกเมื6อปี ค.ศ.1921 โดยตรึงแก๊สไนโตรเจน
(N2) จากอากาศเพือ6 ให้เกิดแอมโมเนีย (NH3) เป็ นการรวม N2 กับแก๊ส H2 ภายใต้อุณหภูมสิ งู 400-500 ◌ํC และความดัน
100-200 บรรยากาศ การผลิตต้องทําในโรงงานอุตสาหกรรมซึง6 มีราคาแพงและใช้พลังงานสูง จึงทําให้มตี น้ ทุนการผลิตสูง
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เป็ นผลให้ป๋ ยไนโตรเจนดั
ุ
งกล่าวมีราคาแพง กระบวนการผลิตปุ๋ยไนโตรเจนอีกวิธหี นึ6ง โดยตรึงแก๊สไนโตรเจนเช่นกัน แต่
ใช้พลังงานตํ6า และมี enzyme ที6มอี ยู่ในสิง6 มีชวี ติ เป็ นตัวรวม N2 กับ H2 ให้เป็ น NH3 และใช้พลังงานในรูป ATP ซึ6ง
กระบวนการนี<เรียกว่า กระบวนการตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ (Biological Nitrogen Fixation หรือ BNF) และ enzyme ที6
สามารถรวม N2 และ H2 เรียกว่า nitrogenase enzyme ซึ6งมีอยู่ในจุลินทรีย์พวก prokaryote บางชนิดเท่านัน< เช่น
bacteria, cyanobacteria และactinomycete จุลนิ ทรียด์ งั กล่าวบางชนิดสามารถอยูใ่ นดินโดยอิสระ และบางชนิดจะต้องอยู่
รวมกับพืชจึงจะสามารถตรึงไนโตรเจนได้ จุลนิ ทรียใ์ นดินโดยอิสระมี aerobic และ anaerobic ทัง< ทีอ6 าศัยอยู่ในนํ<าและบน
บก ส่วนพวกทีอ6 ยูร่ ว่ มกับพืชก็มที งั < ทีเ6 ป็นพืชนํ<าขนาดเล็กจนถึงพืชไร่บนบก และไม้ปา่ ชนิดต่างๆ
กระบวนการ BNF เป็ นกระบวนการที6สําคัญและควรให้ความสนใจอย่างยิง6 เพราะถ้า จัดการให้ถูกต้องจะ
สามารถจัดหาปริมาณไนโตรเจนให้แก่สงิ6 ทีม6 ชี วี ติ ได้อย่างเพียงพอ พิสจู น์ได้จากการทีป6 า่ ดงดิบยังคงมีความอุดมสมบูรณ์
แม้ไม่มกี ารใส่ป๋ ยไนโตรเจน
ุ
Burns and Hardy (1975) ได้ประเมินไว้วา่ จุลนิ ทรียต์ รึงไนโตรเจนสามารถผลิตไนโตรเจน
ให้แก่โลกได้ถงึ 170 ล้านตันต่อปี กลุ่มจุลนิ ทรียท์ ต6ี รึงไนโตรเจนโดยอิสระประกอบด้วย bacteria และ cyanobacteria ใน
กลุ่ม bacteria มีประมาณ 26 สกุล (genera) เป็ น aerobic 4 สกุล และ anaerobic 22 สกุล สําหรับกลุ่ม cyanobacteria
มี 23 สกุล โดยส่วนใหญ่เป็ น aerobic (Burns and Hardy, 1975) การศึกษาเพือ6 นํามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรมีการ
กระทํามากในกลุ่ม aerobic bacteria ได้แก่ Azotobacter, Azospirillum และ Klebsiella ปริมาณไนโตรเจนทีต6 รึงนัน< มี
ความแตกต่างกัน Wani et al. (1985) ได้ทดลองกับข้าวฟา่ งพบว่าบางครัง< สามารถเพิม6 ผลผลิตได้ถงึ 33% แต่บางครัง<
ก็ไม่มคี วามแตกต่างกัน ในทางตรงกันข้าม Okon and Kapulnik (1986) พบว่าในดินทีม6 คี วามสมบูรณ์ต6ํา Azospirillum
spp. สามารถเพิม6 ผลผลิตของธัญญพืชได้ผลทุกครัง< ซึง6 เขาสันนิษฐานว่าผลทีไ6 ด้คงไม่ใช่จากการตรึงไนโตรเจน แต่เป็ น
การสร้างสารเร่งการเจริญเติบโตให้พชื เช่น Gibberelin, Cytokinin และ Auxin (Tien et al., 1979) แต่ Malik and Bital
(1989) ยืนยันว่าเกิดจากการตรึงไนโตรเจนแน่นอน เพราะพบว่าหญ้า Kalla เมื6อมีการ inoculate ด้วยจุลนิ ทรียใ์ นกลุม่ นี<
สามารถตรึงไนโตรเจนได้ถงึ 40-70% เศรษฐาและคณะ (2539) รายงานว่าผลของการใส่เชื<อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน
กลุ่ม Azospirillum และ Kleblosiella ทําให้หญ้าแฝกหอมสายพันธุส์ ุราษฎร์ธานีสร้างปริมาณรากแขนงเพิม6 ขึน< อย่างมาก
ส่งผลให้หญ้าแฝกมีการสร้างมวลชีวภาพมากกว่าการไม่ใส่เชื<อ ในสภาพดินที6ไม่มกี ารรบกวน เช่น ที6รกร้างว่างเปล่า
สวนสาธารณะ และป่าไม้ จุลนิ ทรียต์ รึงไนโตรเจนอิสระมีบทบาทสําคัญในการหมุนเวียนไนโตรเจนจากอากาศลงสู่ดนิ
เพราะสารอินทรียจ์ ากการผุพงั ของชิ<นส่วนของพืชจะกระตุน้ ให้จุลนิ ทรีย์กลุ่มนี<ตรึงไนโตรเจนให้ม ากขึ<น (Ladha and
Boonkerd, 1988) ดังนัน< ถ้ามีการจัดการทีด6 เี พือ6 เอือ< อํานวยให้จุลนิ ทรียก์ ลุ่มนี<ทาํ งานดีขน<ึ ก็สามารถรักษาสภาพดินให้ม ี
ความอุดมสมบูรณ์อยูไ่ ด้ ในกลุ่ม Cyanobacteria ทีต6 รึงไนโตรเจนได้มกี ารพยายามหาวิธนี ํามาใช้ประโยชน์ และพบว่าจุ
ลินทรีย์ในกลุ่มนี< ได้แก่ Anabaena, Nostoc และ Calothix สามารถตรึงไนโตรเจนได้ดเี มื6ออยู่ในสภาพแวดล้อมที6ม ี
ความชื<นสูง Roger et al. (1992) รายงานว่า cyanobacteria สามารถตรึงไนโตรเจนให้แก่ขา้ วได้ประมาณ 10-20
Kg N/ha และส่วนใหญ่เป็ นสกุล Nostoc, Anabaena และ Calothix
จุลนิ ทรียใ์ นกลุม่ ทีต6 รึงไนโตรเจนร่วมกับพืชในปจั จุบนั นี<มกี ารจําแนกอยู่ 2 สกุลใหญ่ๆ คือ Rhizobium และ
Bradyrhizobium (Jordan, 1984) ในทีน6 <ีจะเรียกรวมว่าไรโซเบียมซึง6 แต่เดิมนัน< มีเพียงชื6อเดียว การจําแนก species ของ
ไรโซเบียมส่วนใหญ่จะแยกตามลักษณะความสามารถในการสร้างปมได้กบั ชนิดของพืชตระกูลถัวที
6 อ6 าศัยอยู่
เช่น
Bradyrhizobium japonicum จะสร้างปมรากและตรึงไนโตรเจนร่วมเฉพาะกับถัวเหลื
6 องโดยทัวไปจะใช้
6
Bradyrhizobium
spp. และถ้าเฉพาะกับถัวอะไรก็
6
ใส่ช6อื ถัวลงไปใน
6
Rhizobium เช่น Rhizobium leguminosarum จะรวมกลุ่มถัวลั
6 นเตา
และถัวแดงหลวง
6
(Phesiorus vulgaris) Rhizobium mililoti เป็นถั 6วอาหารสัตว์ เช่น alfalfa, Rihzobium trifolii เป็นถัว6
trifolium พืชอาหารสัตว์น<สี ว่ นใหญ่จะเป็ นพืชถัวในเขตอบอุ
6
น่ ในแต่ละ species ของไรโซเบียม และเฉพาะแต่ละถั 6วจะมี
ความแตกต่างกันในด้านการตรึงไนโตรเจนจึงสามารถแยกย่อยอีกเรียกว่า strain จากการวิจยั การใช้ประโยชน์พบว่าถั 6ว
แต่ละชนิดจะมีไรโซเบียมทีม6 คี วามสามารถตรึงไนโตรเจนได้ต่างๆ กัน (Boonkerd and Promsiri, 1993; Kucey et al.,
1988) และในสภาพแวดล้อมต่างกันก็มอี ทิ ธิพลต่อความเป็ นอยูข่ องไรโซเบียมด้วย (Boonkerd and Weaver, 1982;
Weaver et al., 1987) และ Boonkerd et al. (1993) ยังพบว่าอิทธิพลของระบบการปลูกพืชมีสว่ นเกีย6 วข้องกับ
ประชากรของไรโซเบียม และความสามารถในการตรึงไนโตรเจนของไรโซเบียม
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ใน cyanobacteria ทีอ6 ยู่รว่ มกับพืชพบว่ามีเพียง 2 สกุล คือ Anabaena และ Nostoc สําหรับ Anabaena ที6
อาศัยร่วมกับพืช ได้แก่ แหนแดง (Azolla) และ Anabaena ได้แก่ Anabaena azollae สําหรับ Nostoc พืชทีพ6 บขณะนี<
ได้แ ก่ พวกปรง (cycad) และไลเคน มัก พบอยู่ใ นป่า ชื<น การใช้ป ระโยชน์ ท างด้า นการเกษตรส่ว นใหญ่ จ ะใช้
แหนแดงผลิตปุ๋ยไนโตรเจนในนาข้าว การวิจยั ส่วนใหญ่จงึ เป็ นเรื6องการตรึงไนโตรเจนกับแหนแดงซึ6งมีหลาย species
(Choonluchanon et al., 1988) จุลนิ ทรียใ์ นกลุ่ม actinomycete มีเพียง genus เดียวทีพ6 บว่ามีการตรึงไนโตรเจนและ
เฉพาะกับพืชเท่านัน< คือ Frankia พืชส่วนใหญ่เป็ นไม้ยนื ต้นทีเ6 ป็ นปา่ ไม้ในเขตอบอุ่น สําหรับในเขตร้อนทีพ6 บมีเพียงสกุล
เดียวคือ Casuarina ได้แก่ สนประติพทั และสนทะเล (Boonkerd and Baker, 1989) จุลนิ ทรีย์ทต6ี รึงไนโตรเจนร่วมกับ
พืชมีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนได้สงู มาก และสามารถทีจ6 ะปลดปล่อยไนโตรเจนทีเ6 หลือให้แก่พชื ข้างเคียงได้
ดังจะเห็นได้จากปา่ ธรรมชาติทส6ี มบูรณ์ เพราะประมาณ 60% ของไม้ปา่ จะมีพวกทีต6 รึงไนโตรเจนได้รว่ มอยู่ดว้ ย เช่น ใน
เขตร้อนคือ พืชตระกูลถัว6 และเขตอบอุน่ คือ actinorhizal plant มี Frankia อาศัยอยู่
ในกลุ่มจุลนิ ทรียท์ ต6ี รึงไนโตรเจนโดยอิสระถึงแม้ว่าประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนเฉพาะตัวจะไม่มากนัก แต่
เนื6องจากจุลนิ ทรียก์ ลุ่มนี<มอี ยูม่ ากมายทั 6วทุกแห่ง การเพิม6 และลดของประชากรมีผลต่อการปลดปล่อยไนโตรเจนลงสู่ดนิ
อย่างต่อเนื6อง และในระยะยาวมีการสะสมได้มากพอควร ซึง6 ถ้าได้มกี ารจัดการให้จุลนิ ทรีย์ดงั กล่าวมีอยู่ในดินในปริมาณ
ทีเ6 หมาะสมย่อมเกิดผลดีเป็นอย่างยิง6 แต่การปฏิบตั ใิ นปจั จุบนั ไม่เอือ< อํานวยให้จุลนิ ทรียท์ เ6ี ป็ นประโยชน์ดํารงชีวติ อยู่ได้
เช่น พืน< ทีเ6 กิดความแห้งแล้ง อุณหภูมสิ งู ขาดอินทรียว์ ตั ถุซง6ึ เป็ นอาหารสําคัญของจุลนิ ทรียต์ ่างๆ เหล่านี< เป็ นต้น พืชมี
อิทธิพลต่อการดํารงชีวติ ของแบคทีเรียกลุ่มนี<มาก เพราะแบคทีเรียต้องการสารอินทรียท์ พ6ี ชื ปลดปล่อยออกมาทางราก
(Okon and Kapulnik, 1986 และ Ishac et al. 1986) อินทรียว์ ตั ถุในดิน 2-4% จะสามารถทําให้ปริมาณประชากร
เพิม6 ขึ<น ความแห้งแล้ง ความเป็ นกรด-ด่างของดิน มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช จุลนิ ทรีย์ในกลุ่ม cyanobacteria
ส่วนมากชอบอาศัยอยู่ในทีช6 <นื มีอยู่ประมาณ 1x102 ถึง 8x106 cells ต่อดิน 1 กรัม pH ของดิน และ available P มี
อิทธิพลต่อประชากรจุลนิ ทรียก์ ลุ่มนี< Roger et al. (1987); และ Reddy and Roger (1988) รายงานว่าความแห้งแล้งมี
อิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของ cyanobacteria บางสายพันธุ์ไม่สามารถทีจ6 ะมีชวี ติ อยู่ได้ ดังนัน< การนําไปใช้ประโยชน์
จึงจําเป็ นทีจ6 ะต้องมีการศึกษาถึงลักษณะและศักยภาพของแต่ละสายพันธุ์
นอกจากนัน< พบว่า ความแห้งแล้งมีผลต่อประชากรของไรโซเบียม คือ ถ้าอุณหภูมสิ งู ปริมาณของไรโซเบียม
ในดินจะลดลงอย่างรวดเร็ว Boonkerd and Weaver (1982) และ Graham and Parker (1964) รายงานว่า pH ของดิน
มีผลต่อการมีชวี ติ ของไรโซเบียมในดิน ไรโซเบียมทีเ6 จริญช้าจะทนกรดได้ดกี ว่ากลุม่ ทีเ6 จริญเร็วในสภาพนํ<าท่วมขัง ซึง6
ส่วนใหญ่แล้วปริมาณไรโซเบียมจะลดลง (Weaver et al., 1987)
สําหรับ งานวิจ ัยนี<มวี ตั ถุประสงค์เพื6อศึกษาถึงสภาพแวดล้อมที6เ หมาะสมต่อการดํารงชีวติ ของจุลนิ ทรีย์ตรึง
ไนโตรเจนแต่ละกลุ่ม พลวัตของประชากรจุลนิ ทรียท์ ม6ี อี ยูใ่ นระบบการปลูกพืช และในระบบธรรมชาติทไ6ี ม่ถกู รบกวน การ
เปลี6ยนแปลงของกระบวนการทางระบบนิเวศต่อการเปลี6ยนแปลงของประชากรจุลินทรีย์ และความเกี6ยวเนื6องของ
พันธุกรรมของจุลนิ ทรียใ์ นกลุ่มเดียวกันทีอ6 ยูใ่ นสภาวะแวดล้อมต่างกัน
วิธีการ
การเลือกสถานทีและเก็บตัวอย่าง
เนื6องจากจุลนิ ทรียต์ รึงไนโตรเจนมีอยู่ทวทุ
ั 6 กแห่งตัง< แต่ระดับภูเขาสูงจนถึงทีร6 าบลุ่ม ดังนัน< เพื6อให้ได้ตวั แทนของ
สภาพแวดล้อมครอบคลุมมากทีส6 ดุ จึงแบ่งพืน< ทีศ6 กึ ษาออกเป็ น 3 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ: เลือกเทือกเขาอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ โดยเลือกจุดศึกษา 3 จุด ได้แก่ จุดที6 1 บนยอดสูงสุด จุดที6 2
ระดับส่วนกลาง จุดที6 3 พืน< ทีเ6 ชิงเขา และจุดที6 4 พื<นทีท6 ําการเกษตรและทีร6 กร้างว่างเปล่า ซึง6 มี 4 ลักษณะ คือ พืน< ทีท6 6ี
ทําการเพาะปลูกพืชไร่อย่างต่อเนื6อง พื<นทีท6 ํา การปลูกข้าวอย่างต่อเนื6อง พื<นทีท6 6มี ีการปลูกพืชไร่สลับ ข้าว และพื<นที6
รกร้างว่างเปล่า ภาคกลาง: เลือกพืน< ที6 จ.สระบุร ี หรือนครสวรรค์ทม6ี เี ทือกเขาหินปูน และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
เลือกพื<นที6เ ทือกเขาใหญ่ท 6ี จ.นครราชสีมา โดยจุดที6ศกึ ษาดําเนินการเช่นเดียวกับที6 จ.เชียงใหม่ และในแต่ละจุดที6
กําหนดนัน< ทําการเก็บตัวอย่างดิน 4 จุด โดยมีระยะทางที6ห่างกันพอสมควรเพือ6 ให้ครอบคลุมลักษณะตัวแทนของจุด
เลือกนัน< ๆ เก็บตัวอย่างทุก 2 เดือน เป็ นเวลา 30 เดือน และเก็บตัวอย่างดินในพืน< ทีท6 าํ การเพาะปลูก และพืน< ทีใ6 กล้เคียง
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ทีย6 งั ไม่มกี ารเพาะปลูก เพือ6 ให้ทราบถึงประชากรจุลนิ ทรียท์ ย6ี งั อยูใ่ นสภาพเดิม นอกจากนี< เก็บตัวอย่างในพืน< ทีเ6 พาะปลูก
ทีม6 กี ารใช้ป๋ ยุ ยาปราบศัตรูพชื และวัชพืช เช่น พืน< ทีท6 าํ การปลูกผักต่างๆ ภาคละ 3 แห่ง ทําการเก็บตัวอย่างปีละ 3 ครัง<
เป็ นเวลา 3 ปี
การวิเคราะห์ตวั อย่าง
แบ่งตัวอย่างดินออกเป็ น 4 ส่วนๆ ละ 500 กรัม โดยส่วนแรกนําไปวิเคราะห์ทางเคมีเพือ6 หาลักษณะเนื<อดิน
อินทรียว์ ตั ถุในดิน CEC ปริมาณธาตุอาหารทีส6 าํ คัญ คือ P และ K ส่วนทีเ6 หลือนําไปวิเคราะห์หาจุลนิ ทรียต์ รึงไนโตรเจน
ในกลุ่มแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระ จุลนิ ทรียต์ รึงไนโตรเจนในกลุ่ม cyanobacteria และไรโซเบียม
การวิเคราะห์แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระ: วิเคราะห์หาปริมาณแบคทีเ รียตรึงไนโตรเจนอิสระเฉพาะพวก
aerobic โดยวิธ ี Most Probable Number (MPN) ใช้ nitrogenase activity เป็ นตัวชี<นําตามวิธกี ารของ Roper and
Halsall (1989) ในขณะเดียวกันทําการ isolate แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนดังกล่าวเพื6อการจําแนกหาสกุล (genus) และ
เก็บเชือ< ทีแ6 ยกได้สว่ นหนึ6งส่งไปทีม6 หาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพือ6 ทําการวิเคราะห์หา DNA pattern โดยวิธกี าร PCR
การวิเคราะห์ cyanobacteria ตรึงไนโตรเจน: วิเคราะห์หาจํานวนโดยวิธี MPN nitrogenase activity index
ของ Grant et al. (1985) การบ่มตัวอย่างต้องทําในที6ทม6ี แี สงซึ6งออกแบบมาเพื6องานนี<โดยเฉพาะ ทําการ isolate
cyanobacteria เพือ6 หา genus และ species และนําตัวอย่างทีแ6 ยกได้สง่ ไปทีม6 หาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื6อทําการ
จําแนก DNA pattern
การวิเคราะห์หาปริมาณไรโซเบียม: วิเคราะห์หาปริมาณไรโซเบียมโดยวิธี MPN-plant infection technique
ของ Somasegaran and Hoben (1994) ซึง6 ใช้ถ ั 6วเซอราโตรเป็ น index เพราะเซอราโตรเป็ น promiscuos plant ที6
สามารถสร้างปมกับไรโซเบียมได้ทกุ ชนิด จากนัน< ทําการ isolate ไรโซเบียมจากปมของเซอราโตรเพือ6 จําแนกต่อไป และ
ส่งตัวอย่างเชื<อส่วนหนึ6งไปทีม6 หาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีเพือ6 ทําการวิเคราะห์หา DNA pattern
การวิจยั ทีใ6 ช้เทคนิค PCR ได้แก่ การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของแบคทีเรียกลุ่ม Aectobacter ที6
อาศัยอยูก่ บั อ้อย โดยศึกษาขนาดและจํานวนของพลาสมิดทีพ6 บ และ DNA hybridization pattern โดยใช้ nifHDK จาก
Rhizobium elti CFN42 เป็ น probe ตามวิธกี ารของ Mellado and Romeo (1994) หรือการศึกษาความหลากหลายของ
ประชากร Bradyrhizobium japonicum ในโปแลนด์ โดยใช้เทคนิค PCR และใช้ REP เป็ น primer (Madrzak et al.,
1995) การศึกษาของ Rhizobia ในปมพืช Phaseolus vulgaris L. ในเคนยาโดยใช้เทคนิค Southern blot hybridization
กับ nifH gene (Anyango et al., 1995) หรือการศึกษาของ actinomycete Frankia โดยใช้เทคนิค PCR ร่วมกับ RFLP
(Jamann et al.,1993) และการวิเคราะห์ phylogenetic ของกลุ่มจุลนิ ทรียใ์ นดินในแปลงถั 6วเหลืองโดยใช้เทคนิค PCR
โดยมี primer เป็ น small subunitns ของ RNA gene (Veda et al., 1995) เป็นต้น
ข้อมูล ของประชากรจุลนิ ทรีย์ท6วี ิเคราะห์ได้ท งั < หมด นํามาหาความสัมพันธ์กบั สภาวะแวดล้อมต่างๆ เช่น
คุณสมบัตขิ องดิน อุณหภูม ิ ความชื<น ปริมาณฝน ระดับความสูง พืชที6ขน<ึ อยู่ และระบบการปลูกพืช โดยใช้วธิ กี ารทาง
สถิติ คือ multiple regression
ผลการวิจยั
ไรโซเบียม
จากการศึกษาการเปลีย6 นแปลงทางระบบนิเวศต่อการเปลีย6 นแปลงประชากรไรโซเบียมในดินพืน< ทีต6 ่างๆ กัน
ของภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าพืน< ทีท6 ถ6ี กู รบกวนน้อย เช่น พืน< ทีป6 า่ ไม่ถกู รบกวน พืน< ที6
ยอดเขามีประชากรไรโซเบียมน้อยกว่าพืน< ทีท6 าํ การเกษตร ส่วนพืน< ทีท6 ท6ี าํ การเกษตรโดยปลูกพืชไร่สลับข้าวมีประชากร
ไรโซเบียมสูงสุด เช่นเดียวกับพืน< ทีร6 กร้างว่างเปล่าแต่มพี ชื ขึน< ปกคลุมอยูห่ นาแน่น สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ
Singleton et al. (1990) ซึง6 พบว่าปริมาณไรโซเบียมมีสงู ในสภาพพืน< ทีป6 ่าและมีพชื ตระกูลถั 6วอยูห่ นาแน่น การเพิม6 ขึน<
หรือลดลงของประชากรโดยเฉลีย6 เป็ นไปตามฤดูกาล คือ ในฤดูหนาวปริมาณไรโซเบียมในดินลดลงอย่างมาก เนื6องจาก
สภาพแห้งแล้ง ความชืน< ในดินตํ6า อุณหภูมติ 6าํ และไม่มพี ชื ปกคลุมดิน เมื6อถึงฤดูรอ้ นและฤดูฝน อัตราของประชากรไร
โซเบียมก็เพิม6 สูงขึน< สอดคล้องกับการค้นพบของ Boonkerd and Weaver (1982) เช่นกัน สําหรับปจั จัยแวดล้อมอืน6 ๆ
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ทีม6 ผี ลต่อการเปลีย6 นแปลงประชากรไรโซเบียม เช่น คุณสมบัตทิ างเคมีบางประการของดิน เช่น pH, EC, Ca, K, P และ
อินทรียว์ ตั ถุในดิน มีผลต่อการเปลีย6 นแปลงประชากรบางพืน< ที6 แต่บางพืน< ทีก6 ไ็ ม่มผี ลกระทบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
Beck and Muns (1985) และ O’ Hara et al. (1988) พบว่าไรโซเบียมต้องการฟอสฟอรัสในการเจริญเติบโตค่อนข้างตํ6า
(0.5-0.06 ppm) รวมถึงธาตุอ6นื ๆ เช่น โพแทสเซียมและแมกนีเซียม ปจั จัยทางกายภาพทีส6 าํ คัญ ได้แก่ ความชืน< ของดิน
มีผลกระทบต่อประชากรไรโซเบียมในพืน< ทีท6 ท6ี าํ การเกษตร เช่น พืน< ทีป6 ลูกพืชไร่สลับข้าว และพืน< ทีร6 กร้างว่างเปล่าทีม6 ี
พืชขึน< ปกคลุมอยูห่ นาแน่น ส่วนพืน< ทีป6 ลูกผักมีการเปลีย6 นแปลงน้อยมากและประชากรมักมีน้อยเนื6องจากไม่มกี ารปลูก
ถั 6ว จากการศึกษาของ Palmer และ Young (2000) พบว่าในดินทีเ6 หมาะสมแก่การเพาะปลูกทีม6 กี ารปลูกถัวลั
6 นเตาอย่าง
ต่อเนื6องจะพบจํานวนประชากรของ R. leguminosarum และความหลากหลายของไรโซเบียมสูงกว่าบริเวณทีท6 าํ การ
ปลูกหญ้าแต่อย่างเดียว และยังพบว่าดินทีม6 กี ารใช้ป๋ ุยไนโตรเจนในอัตราทีส6 งู หรือมีปริมาณฟอสเฟตทีม6 ากหรือดินทีม6 คี า่
pH ตํ6าจะส่งผลให้ไรโซเบียมลดความหลากหลายลงด้วย
จากการสํารวจทัง< หมดพบว่าประชากรส่วนใหญ่ของกลุ่มไรโซเบียมถึง 99% จัดเป็นกลุ่มทีเ6 จริญช้า (slow
grower) หรืออาจจัดอยูใ่ นจีนัส Bradyrhizobium ส่วนอีก 1% อยูใ่ นกลุ่ม fast grower ซึง6 อาจอยูใ่ นกลุ่มจีนสั Rhizobium
ในกลุม่ slow grower พบว่า 36% ของจํานวนไอโซเลตทัง< หมดสามารถสร้าง IAA ได้ ในขณะทีม6 เี พียง 1% ในกลุ่ม fast
grower สามารถสร้าง IAA ได้ ลักษณะนี<สอดคล้องกับการศึกษาของ Fuhrmann (1993) ทีว6 า่ ในส่วนจีนสั
Bradyrhizobium ไม่สามารถสร้าง IAA ซึง6 คาดว่าเป็ นประชากรส่วนใหญ่ในการศึกษาครัง< นี<น่าจะมีความสัมพันธ์กบั
B. japonocum ทีส6 ามารถตรึงไนโตรเจนให้กบั ถั 6วเหลืองซึง6 เป็นพืชเศรษฐกิจ (Nuntagij et al., 1997)
จากการศึกษารูปแบบการต้านสารปฏิชวี นะทัง< 8 ชนิด พบว่าสามารถจําแนกรูปแบบของความแตกต่างได้ 123
กลุ่ม โดยประชากรส่วนใหญ่มคี วามสามารถในการต้านสารปฏิชวี นะ trimetroprim และ sensitive ต่อ kanamycin ยิง6 ไป
กว่านัน< เป็ นทีน6 ่าสังเกตว่าไอโซเลตทีแ6 ยกได้จากระบบนิเวศทีม6 าจากภูเขาที6 อําเภอภูเรือ จ.เลย จํานวน 7 ไอโซเลต มี
รูปแบบการต้านทานสารปฏิชวี นะรูปแบบเดียวกัน วิธกี ารศึกษานี<ได้มกี ารใช้บา้ งพอสมควรในการจัดจําแนก (Beynon
and Josey, 1980; Eaglesham, 1987 และ Mueller et al., 1988) ซึง6 พบว่าผลทีไ6 ด้จากการศึกษาครัง< นี<สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ Elkan (1992) ทีว6 า่ กลุ่มทีเ6 ป็ น slow grower ส่วนใหญ่ไม่คอ่ ย sensitive ต่อสารปฏิชวี นะ และจาก
การศึกษาแบคทีเรียในกลุ่มจีนสั Bradyrhizobium sp. และ B. japonicum จํานวน 38 สายพันธุ์ ทีส6 ร้างปมได้ในถัวเขี
6 ยว
ถั 6วลิสง และถั 6วเหลืองก็ให้ผลทํานองเดียวกันด้วย (Teaumroong et al., 1998) การใช้ PCR-RAPD (random amplified
polymorphic DNA) ในการจําแนกความแตกต่างของสายพันธุใ์ น
จุลนิ ทรียใ์ นปจั จุบนั เป็ นทีน6 ิยมอย่างกว้างขวาง
เนื6องจากเป็น
เทคนิคทีส6 ามารถวิเคราะห์ genetic polymorphism ในแต่ละกลุ่ม
ของจุลนิ ทรียไ์ ด้เป็นอย่างดี (Fani et al., 1993) นอกจากนี<การใช้
RAPD ในการศึกษาความหลากหลายของไรโซเบียมโดย De
Bruijn (1992) ก็ยงั พบว่าให้ผลการทดลองทีน6 ่าเชื6อถือได้อกี ด้วย
ดังนัน< ในการศึกษาครัง< นี< จึงได้นําเทคนิคมาใช้เพือ6 ตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ในระดับชีววิทยาของสายพันธุ์ไรโซเบียมว่ามี
ปรากฏในฤดูกาลใดบ้างในระบบนิเวศแต่ละแบบ
ภาพที6 1. แสดง dendrogram ของไรโซเบียมกลุม่ เจริญช้าที6
จากภาพแสดง Dendrogram (ภาพที6 1) จะเห็นว่าไร สร้างจาก PCR-RAPD หมายเลข 1 = B. Japonicum หมายเลข
2-18 = เป็ นสายพันธุข์ องไรโซเบียมทีแ6 ยกจากทุกภาคของ
โซเบียมกลุม่ เจริญช้าทีแ6 ยกได้จากดินในประเทศทัง< หมดไม่ได้
ประเทศ
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เป็ น B. japonicum (หมายเลข 1 ในภาพ) นอกจากนี<เมือ6 นํา RAPD pattern ทัง< หมดมาสรุปวิเคราะห์เทียบกับแหล่งดิน
ต่างๆ ในฤดูฝนและฤดูแล้ง พบว่ากลุม่ ไรโซเบียมทีใ6 ห้ RAPD pattern แบบที6 2 พบได้ทวไปในทุ
ั6
กภาคและทุกฤดูกาล
ในขณะทีส6 ่วนระบบนิเวศทีเ6 ป็ นภูเขา ซึง6 มิได้ถกู รบกวนจากการกระทําของมนุษย์พบว่า มีความหลากหลายของไรโซ
เบียมสูงทีส6 ดุ รองลงมา คือ บริเวณปา่ ในขณะทีร6 ะบบนิเวศทีม6 กี ารทําลายปา่ เพือ6 การเพาะปลูกรวมไปถึงแปลงปลูกผัก
พบว่ามีความหลากหลายน้อยทีส6 ดุ
ผลของการศึกษาพบว่าไรโซเบียมในประเทศไทยน่าจะเป็น Bradyrhizobium sp. ซึง6 เป็ นกลุม่ ทีม6 ี
ความสามารถในการสร้างปมกับ cowpea (Vigna) เป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่สามารถสร้างปมได้กบั ถั 6วเหลือง สอดคล้องกับ
งานวิจยั ทีว6 า่ ถั 6วเหลืองเป็ นพืชดัง< เดิมในบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของจีนและแพร่กระจายตัวไปยังญีป6 นุ่
เกาหลี
ไต้หวัน และรัสเซีย ในขณะทีพ6 ชื ตระกูลถัวกลุ
6 ม่ Vigna, Desmodium และ Sesbania มีการแพร่กระจายตัวอยูม่ ากใน
ประเทศไทย (Duke, 1981) ประกอบกับมีการพบว่าไรโซเบียมในกลุ่ม Bradyrhizobium มีความหลากหลายในกลุม่ สูง
มาก (Heterogenous group) (Jordan, 1984) ดังเช่น ในการศึกษากลุ่ม Bradyrhizobium ทีไ6 ด้แยกจากถัวเหลื
6 องใน
่
ประเทศไทยกับญีป6 นุ โดย Yokoyama et al. (2000) ซึง6 ใช้เทคนิค RELP และการอ่านลําดับเบส ในการตรวจสอบกลุ่ม
nod gene และ 16S rRNA พบว่ากลุม่ Bradyrhizobium ทีพ6 บในประเทศไทยมีลกั ษณะทางพันธุกรรมต่างไปจากกลุ่มที6
พบในญีป6 นุ่ อย่างเห็นได้ชดั หรือแม้แต่ Bradyrhizobium ทีส6 ร้างปมได้ในพืชกลุ่ม Vigna ในประเทศไทยเองก็พบว่ามีสาย
วิวฒ
ั นาการแยกออกมาจาก B. japonicum และ B. elkanii ซึง6 ให้ผลสอดคล้องกับการศึกษาครัง< นี<
อย่างไรก็ตาม เมื6อไม่นานมานี<พบว่ามี Bradyrhizobium sp. อีกสปีชสี ห์ นึ6งทีม6 คี วามสามารถในการสร้างปมได้
ในถัวเหลื
6 อง ได้แก่ B. liaoningense (Xu et al., 1995) โดยพบว่ามีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมใกล้เคียงกับ
B. japanicum มากกว่า B. elkanii เมื6อมีการพิจารณาจากลําดับเบสบนยีน 16S rRNA แต่ปจั จุบนั มีการพบชุดของยีนทีม6 ี
ความ conserve น้อยกว่าส่วน 16S rRNA ซึง6 ได้แก่ บริเวณทีเ6 รียกว่า Internally Transcribed Spacer (ITS) ซึง6 อยู่ใน
ระหว่างชุดยีน 16S และ 23S rRNA (Young et al., 1996) จึงทําให้มกี ารค้นพบใหม่ว่าทีแ6 ท้ B. Liaoningense มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชดิ ต่างไปจากเดิมเมื6อเทียบกับ B. japonicum (Van Berkum et al., 2000) ดังนัน< จะเห็นว่าเทคนิคทาง
ชีววิทยาอณูในการศึกษาความหลากหลายของไรโซเบียมได้มกี ารพัฒนาวิธกี ารใหม่ๆ ขึน< มาตลอดเวลา ประกอบกับมีการ
ทดลองหลายอย่างแสดงให้เห็นว่า ความหลากหลายในกลุ่ม Bradyrhizobium sp. มีมากกว่าทีเ6 คยคาดกันไว้ เฉพาะในกลุ่ม
fast grower คณะผูว้ จิ ยั มีแนวคิดว่าการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของจุลนิ ทรียก์ ลุ่ม Bradyrhizobium sp. ใน
ประเทศไทย มีโอกาสพบสายพันธุใ์ หม่ๆ อีกมาก จึงควรมีการศึกษาต่อด้วยเทคนิค เช่น การจําแนกตามลักษณะลําดับชุด
ยีนทีค6 วบคุมการสร้างปม ถ้าจําแนกโครงสร้างของ nod factor ทีเ6 ป็น Polysaccharide ชนิดต่างๆ หรือการอ่านลําดับเบส
บริเวณ ITS รวมไปถึงยีนทีค6 วบคุมการสร้างเอนไซม์ gyrase ทีพ6 บว่ามีความแปรปรวนน้อยมาก เหมาะทีจ6 ะใช้ศกึ ษากับ
แบคทีเรียในกลุ่มทีส6 ามารถเกิด Horizotal gene transfer ได้งา่ ยอย่างไรโซเบียม
ไซยาโนแบคทีเรีย
จากการศึกษาการเปลีย6 นแปลงประชากรไซยาโนแบคทีเรีย ในระบบนิเวศทีแ6 ตกต่างกันพบว่า พืน< ทีท6 ถ6ี กู รบกวนจาก
มนุษย์น้อยหรือไม่มกี ารรบกวน ได้แก่ บริเวณภูเขามีประชากรไซยาโนแบคทีเรียน้อยกว่าบริเวณพืน< ทีท6 าํ การเกษตรอย่าง
ชัดเจน และการเพิม6 ขึน< หรือลดลงของประชากรโดยเฉลีย6 เป็ นไปตามฤดูกาล กล่าวคือ ในช่วงฤดูฝนปริมาณเพิม6 ขึน< มากกว่าใน
หน้าแล้ง สําหรับปจั จัยแวดล้อมทีเ6 ข้ามาเกีย6 วข้องกับการเปลีย6 นแปลงจํานวนประชากรไซยาโนแบคทีเรีย คุณสมบัตทิ างเคมี
ของดินบางประการ เช่น Ca, K, P, Organic matter และ pH มีผลต่อการเปลีย6 นแปลงประชากรในบางพืน< ทีแ6 ต่ในบางพืน< ที6
ปจั จัยเหล่านี<ไม่มผี ลกระทบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ดังเช่น การศึกษาผลของปริมาณ P ต่ออัตราการเจริญของ A. oryzae
พบว่าในปริมาณของ P ทีป6 รากฏเพียง 20 ppm ก็เพียงพอต่อการเจริญแล้ว (สมพร และคณะ, 2523) เป็ นต้น ส่วนปจั จัยทาง
กายภาพ ได้แก่ ความชืน< ของดิน ก็มผี ลเป็ นบางพืน< ทีเ6 ช่นเดียวกัน นอกจากนี<พบว่า ในบริเวณทีป6 ลูกพืชไร่ในทุกภาค ในภาค
อีสานจะมีประชากรโดยเฉลีย6 ตํ6าทีส6 ดุ ซึง6 อาจเป็ นเพราะเป็ นบริเวณทีม6 ลี กั ษณะเป็นดินทรายมากกว่าภาคอื6นๆ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Liu et al. (1998) ทีศ6 กึ ษาการแพร่กระจายของไซยาโนแบคทีเรียในดินบริเวณตอนกลางของแม่น<ําเหลือง
ประเทศจีน ซึง6 พบว่าในดินร่วนและดินเหนียว มักพบการแพร่กระจายตัวของไซยาโนแบคทีเรียมากในขณะทีด6 นิ ทรายพบว่ามี
น้อยทีส6 ดุ
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จากการสุม่ แยกเชื<อ cyanobacteria จากดินในระบบนิเวศต่างๆ กันของภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคกลางของประเทศไทยได้ทงั < สิน< 102 ตัวอย่าง (จากทัง< หมด 853 ตัวอย่าง) แล้วทําการศึกษาความหลากหลาย
ในลักษณะทางสัณฐานวิทยา เช่น การจัดเรียงตัวของเซลล์, ลักษณะโคโลนีบนอาหารแข็งและการเจริญของ
cyanobacteria บนอาหารเหลว ได้ทงั < สิน< 102 ตัวอย่าง ทีเ6 ป็ น heterocystous cyanobacteria โดยพืน< ทีย6 อดเขาจะมี
ความหลากหลายของ cyanobacteria สูงเมื6อเปรียบเทียบกับพืน< ทีท6 ท6ี าํ การเพาะปลูก จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาจะเห็นได้วา่ กลุม่ ของ Nostoc sp. และ Anabaena sp. เป็น genus ทีพ6 บในดินของประเทศไทยเป็ นส่วนใหญ่ ซึง6
เมื6อใช้วธิ ี Acetylene reduction assay (ARA) ศึกษาประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจน พบว่า cyanobacteria สามารถ
ตรึงไนโตรเจนได้ทงั < ในสภาวะมืดและสว่าง โดยจะตรึงในสภาวะทีส6 ว่างได้สงู กว่าทีม6 ดื ยกเว้นบางสายพันธุ์ เช่น INM3-13 ทีส6 ามารถตรึงไนโตรเจนในสภาวะทีม6 ดื ได้สงู กว่าทีส6 ว่าง
การศึกษาความหลากหลายของ cyanobacteria ในระดับ DNA โดยเทคนิค PCR มี DNA fingerprint ทีไ6 ด้จาก
primer ดังนี< เริม6 จาก nifH-PCR product จะแบ่ง cyanobacteria ได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ โดยที6 cyanobacteria บางชนิด
ยังไม่สามารถจําแนกความแตกต่างได้ อย่างไรก็ตามจากความสัมพันธ์ในลักษณะ dendrogram (ภาพที6 2) ด้วย primer
ชุดนี<สามารถแบ่งกลุ่มของ cyanobacteria ทีต6 รึงไนโตรเจนในระดับสูงได้ จากนัน< ใช้ random primers เพือ6 จําแนกความ
หลากหลายได้มากขึน< ได้แก่ STRR, DAF8.7b และ DAF10.6 ซึง6 แต่ละ primer ยังคงไม่สามารถจําแนก cyanobacteria
แต่ละตัวได้อย่างชัดเจน โดยแบ่งได้เป็น 2, 6 และ 7 กลุ่มใหญ่ๆ ทีแ6 ตกต่างกันตามลําดับ แต่เมื6อนํา PCR product ของ
แต่ละ primer มารวมกันสามารถแบ่ง cyanobacteria ได้เป็ น 5 กลุม่ และแต่ละสายพันธุส์ ามารถจําแนกความแตกต่าง
ได้อย่างชัดเจน นั 6นคือ วิธนี <ีสามารถจําแนก cyanobacteria ทัง< หมดได้ในระดับ intraspecies
เมื6อพิจารณาการใช้ nifH เป็ น primer ในการสํารวจดูความหลากหลายพบว่าจะมีกลุม่ หนึ6งปรากฏใน
dendogram ใน cluster ที6 2 พบว่ากลุ่มเชือ< ใน cluster นี<มไี ซยาโนแบคทีเรียทีม6 คี วามสามารถตรึงไนโตรเจนได้สงู กว่า
ไซยาโนแบคทีเรียใน cluster อืน6 ๆ และเมื6อพิจารณาดูความสัมพันธ์ระหว่างชนิดจีนสั กับแหล่งทีแ6 ยกเชือ< ได้พบว่า การ
กระจายตัวของกลุ่มทีม6 คี วามสามารถในการตรึงไนโตรเจนได้สงู พบได้เกือบทุกภาคและทุกฤดูกาล เช่น มีกลุ่ม Nostoc ที6
มีลกั ษณะ nifH product เหมือนกัน ในบริเวณปลูกผัก ทํานา และเชิงเขาในภาคกลางจะเหมือนกับทีพ6 บในทีน6 าในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หรือในกรณีทใ6ี ช้ STRR เป็ น primer ในการตรวจสอบก็พบ Nostoc สายพันธุเ์ ดียวกันในพืน< ทีป6 ลูก
พืชไร่ และทีม6 กี ารทําลายปา่ เพือ6 การเกษตร 1-2 ปี ในภาคกลางและพืน< ทีป6 ลูกพืชไร่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ
Anabaena สายพันธุเ์ ดียวกันในบริเวณเชิงดอยอินทนนท์กบั พืน< ทีป6 ลูกพืชไร่ภาคเหนือ และยิง6 ไปกว่านัน< การใช้ STRR
บางครัง< พบว่าลักษณะของ DNA ทีไ6 ด้ระหว่าง 2 สายพันธุ์ แม้จะเหมือนกันแต่เมื6อเปรียบเทียบกับข้อมูลทางสัณฐาน
วิทยาพบว่าไม่ใช่ตวั เดียวกัน เช่น Anabaena และ Nostoc เหตุการณ์น<ีทาํ ให้ตงั < สมมติฐานได้ถงึ การมีสายวิวฒ
ั นาการของ
ทัง< 2 สกุลทีใ6 กล้เคียงกันมาก ในส่วนกรณีของการใช้ชุด DAF เป็น primer ก็ให้ผลไปในทํานองนองเดียวกับการใช้ STRR
ดังนัน< เมื6อทําการรวบรวมลักษณะ DNA ทีไ6 ด้จาก primer ทัง< สามเข้าด้วยกัน สามารถบอกได้วา่ เชือ< ทัง< หมดที6
ทําการสุม่ มาศึกษามีความหลากหลายทางพันธุกรรมระดับ DNA สูง คือ ไม่มตี วั ใดซํ<ากันเลย จึงอาจกล่าวได้วา่ ดินใน
ประเทศไทยมีความหลากหลายของไซยาโนแบคทีเรียสูงมาก และการแพร่กระจายตัวเป็ นไปอย่างกว้างขวางไม่จาํ เพาะ
เจาะจงต่อระบบนิเวศ เช่น ในกลุ่ม Anabaena และ Nastoc ทีพ6 บว่าเป็น dominant genera ของดินในประเทศไทย
สามารถพบได้ในทุกภาคและทุกฤดูกาลด้วยความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงมาก
เพือ6 ก่อให้เกิดประโยชน์ขนั < ต่อไปน่าจะมีการศึกษาในเชิงลึก ซึง6 อาจพิจารณาเฉพาะกลุ่มของไซยาโนแบคทีเรีย หรือ
วิเคราะห์ในระบบนิเวศใดระบบหนึ6ง เช่น การนํามาใช้เพือ6 เป็นปุ๋ยชีวภาพมีโอกาสทีจ6 ะได้สายพันธุ์ทท6ี นต่อสภาพแวดล้อมที6
กดดัน และมีประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนได้สงู แต่ควรมีการคํานึงถึงปจั จัยการแก่งแย่ง (จะเห็นได้จากดินในประเทศมี
ความหลากหลายสูงจึงมีความเป็ นไปได้ทจ6ี ะเกิดโอกาสการแก่งแย่งสูง) เช่น มีการพบว่าไซยาโนแบคทีเรีย Fischerella
สามารถสร้างสารพิษทีช6 6อื Fischerellin ไปยับยัง< กระบวนการสังเคราะห์แสงของไซยาโนแบคทีเรียตัวอืน6 ได้ เป็ นต้น หรืออาจมี
การคัดเลือกสายพันธุไ์ ซยาโนแบคทีเรียทีต6 รึงไนโตรเจน ทีม6 บี ทบาทในการลดโลหะหนักในบ่อบําบัดนํ<าเสียก็เป็ นอีกแนวทาง
หนึ6ง หรือการศึกษาการผลิตก๊าซไฮโดรเจนทีม6 กั เกิดควบคูก่ บั ขบวนการตรึงไนโตรเจน เพือ6 นําไปใช้เป็นแหล่งพลังงานสํารอง
ต่อไป
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แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระ
ผลการวิจยั พบว่า พืน& ทีเ) ก็บตัวอย่างดินทีแ) ตกต่างกันของแต่ละภูมภิ าคมีจํานวนเซลล์แบคทีเรียตรึงไนโตรเจน
แบบอิสระทีแ) ตกต่างกัน พืน& ทีเ) กษตรกรรมจะมีจํานวนแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนแบบอิสระต่อกรัมดินแห้ง มากกว่าพืน& ที)
รกร้างว่างเปล่าและพืน& ทีบ) ริเวณภูเขาซึง) เป็ นพืน& ทีป) ่า Boonkerd and Weaver (1982) แสดงให้เห็นว่าความชื&นมีผลใน
ทางบวกต่อประชากรของกลุ่มแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระ ในขณะทีผ) ลการทดลองของ Watanabe (1981) ก็ให้ผล
สอดคล้องกับการศึกษาครัง& นี& ซึ)งมักพบจํานวนประชากรในพืน& ที)เกษตรกรรมที)ค่อนข้างสูง กล่าวคือ แบคทีเรียตรึง
ไนโตรเจนแบบอิสระเช่น Azospirillum sp. และกลุ่ม Enterobacteriaceae จํานวนมากมักอาศัยอยู่บริเวณรอบรากของ
ต้นข้าว เป็นต้น พืน& ทีท) ม)ี กี ารเปลีย) นแปลงกระบวนการทางนิเวศทีแ) ตกต่างกัน จะมีปริมาณแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนแบบ
อิสระต่อกรัมดินแห้งแตกต่างกัน ซึง) ภูมภิ าคต่างกันก็มจี ํานวนแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนแบบอิสระแตกต่างกันด้วย โดย
จํานวนแบคทีเรียอยู่ในช่วง 2.75 ถึง 3.71 log number ของเซลล์ต่อกรัมดินแห้ง โดยเฉลี)ยแล้วพืน& ทีท) มี) กี ารเพาะปลูก
หรือมีการเปลีย) นแปลงกระบวนการทางนิเวศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวนแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ
มากกว่าพืน& ทีป) า่ ซึง) ไม่ถกู รบกวนไม่ทาํ ให้นิเวศวิทยาสูญเสียไป สามารถกล่าวได้ว่าการไถพรวนเปลี)ยนแปลงโครงสร้าง
ดินมีการเปลีย) นแปลงไป การใส่ป๋ ยเคมี
ุ หรือสารเคมีกาํ จัดวัชพืชและศัตรูพชื ตลอดจนชนิดของพืชทีป) ลูกในพืน& ทีน) ัน& ๆ มี
ผลทําให้จํานวนแบคทีเ รียตรึงไนโตรเจนแบบอิส ระต่อกรัม ดินแห้งเพิม) ปริมาณมากขึ&น เมื)อเปรียบเทียบกับพื&นทีป) ่า
ดัง& เดิมซึง) สอดคล้องและเป็ นไปตามการศึกษาของ Borneman et al. (1996) ทีแ) สดงให้เห็นว่าแบคทีเรียกลุ่มนี&สามารถ
ดํารงชีวติ อยูร่ อดและปรับตัวได้ด ี แม้ว่าบางครัง& ยาฆ่าวัชพืชและยากําจัดศัตรูพชื จะทําให้การหายใจของแบคทีเรียลดลง
แต่แบคทีเรียมีการปรับตัวในระดับยีนเกิดขึน& นอกจากนี&พบว่าพืชยังมีอทิ ธิพลต่อการดํารงชีวติ ของแบคทีเรียกลุ่มนี&มาก
เพราะแบคทีเรียสามารถได้รบั ประโยชน์จากสารอินทรียท์ พ)ี ชื ปลดปล่อยออกมาทางราก (Okon and Kapulnik, 1986;
Ishac et al., 1986)
จากการศึกษาขนาดและรูปร่างของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระทีแ) ยกได้จากตัวอย่างดินทัง& หมด
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ไอโซเลต พบว่าทุกไอโซเลตเป็นแบคทีเรียแกรมลบ มีลกั ษณะรูปร่างเป็ น rod shape ถึง 63.51% ของประชากรทัง& หมด
และมีลกั ษณะเป็ น short-rod 31.98% นอกจากนี&ผลการทดลองครัง& นี&ยงั คล้ายคลึงกับการค้นพบของ Archan (1986) ที)
ศึกษาแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระในบริเวณดินทีเ) ป็ นกรดในประเทศไทยจํานวน 259 ไอโซเลต ซึง) เป็นกลุ่มของ
แบคทีเรียทีพ) บบริเวณดินเค็มตอนเหนือของอเมริกาจํานวน 339 สายพันธุ์ ซึง) อาศัยอยูบ่ ริเวณรากของ Spartina
alternitlona (smooth cord grass) เป็ นกลุม่ แบคทีเรียแกรมลบทัง& หมดเช่นเดียวกัน
เมื)อทําการตรวจสอบความสามารถในการตรึงไนโตรเจนของแบคทีเรียทุกไอโซเลตพบว่า ค่ากิจกรรมของ
เอนไซม์ไนโตรจีเนสอยูใ่ นช่วงทีก) ว้างตัง& แต่ 1-9,500 นาโนโมล C2H4/มก. โปรตีน/วัน โดยพบว่ามีเพียง 1 ไอโซเลตที)
สามารถตรึงไนโตรเจนได้สงู สุดคือ มีคา่ ARA ในช่วง 9,001-9,500 นาโนโมล C2H4/มก. โปรตีน/วัน รองลงมามี 2
ไอโซเลต ซึง) มีคา่ ARA ในช่วง 4,001-4,500 นาโนโมล C2H4/มก. โปรตีน/วัน ในขณะทีส) ว่ นใหญ่อกี 194 ไอโซเลต
พบว่ามีความสามารถตรึงไนโตรเจนได้ต)าํ คือ อยูใ่ นช่วงค่า ARA 1-500 นาโนโมล C2H4/มก. โปรตีน/วัน ซึง) ผลการ
ทดลองนี&แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทีม) มี ากในแบคทีเรียกลุ่มนี& นอกจากนี&ผลการศึกษายังคล้ายคลึงกับการศึกษา
แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนบริเวณรากต้นอ้อยทีพ) บว่ามีหลายจีนสั ทีม) คี วามสามารถในการตรึงไนโตรเจนต่างกันไป
(Siripin, 1986) รวมไปถึงลักษณะคล้ายคลึงกับทีพ) บบริเวณรากของต้นข้าวด้วย (Archan, 1986)
ในการจําแนกกลุม่ แบคทีเรียโดยใช้หลักการทางชีวเคมี เช่น Voges-Poskraver reaction การใช้อาหารแหล่ง
คาร์บอนแบบต่างๆ เช่น กลูโคส แมนิทอล แรมโนส เบนโซเอท อราชิโนส และ PDA ผลการทดสอบสามารถจําแนก
แบคทีเรียได้ดงั นี& Beijerinkia 16 สายพันธุ์, Klebsiella sp. 4 สายพันธุ์, Azotobacter sp. 1 สายพันธุ์, Azomonas sp.
18 สายพันธุ์, Azospirillum sp. 17 สายพันธุ์ และไม่สามารถจําแนกได้ดว้ ยวิธนี &ี 166 สายพันธุ์ จากการทดลองของ
Archan (1986) ทีศ) กึ ษา Chemotaxanomy ของแบคทีเรียกลุ่มตรึงไนโตรเจนบริเวณรากข้าว พบว่ามีกลุม่ จีนสั ได้แก่
Klebsiella oxytoca และ Azospirillum sp.
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เมื)อนํา nifD primer มาทําการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค PCR กับแบคทีเรียทุกไอโซเลต พบว่าสามารถจําแนกได้
ออกเป็น 48 กลุ่ม (ภาพที) 3) แต่ละกลุ่มเมื)อจําแนกตามภาคพบแบคทีเรียสายพันธุ์อา้ งอิง Azospirillum lipoferum CCM
3863, Azospirillum sp. UPMB 10 และ UPMB 13 จัดอยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน (กลุ่มที) 15) ในขณะที) Azospirillum sp. 7 จะ
ต่างจากพวก (อยูใ่ นกลุ่ม 28) ส่วน Beijerinkia sp. และ Azotobacter sp. จะแตกต่างกันด้วย (อยูใ่ นกลุ่ม 25 และ 42
ตามลําดับ) ในขณะทีแ) บคทีเรียกลุ่มใหญ่จดั อยู่ในกลุ่มที) 6 ซึง) ไม่ใกล้เคียงกับสายพันธุ์อา้ งอิงทีใ) ช้ในการศึกษาครัง& นี&เลย
เนื)องจาก nifD gene ทําหน้าทีค) วบคุมการสร้าง α-subunit ของ nitrogenase ในกลุม่ แบคทีเรียกลุ่มนี& (Young, 1993)
ดังนัน& จึงได้นํามาใช้ในการจําแนก (เช่นเดียวกับการวิจยั ของ Ueda et al., 1995) อย่างไรก็ตาม ผลทีไ) ด้จากการจําแนก
โดยใช้วธิ นี &ีกบั วิธที างชีวเคมีมไิ ด้ให้ผลสอดคล้องกัน เมื)อพิจารณาถึง nifD pattern กับลักษณะการปรากฏของแบคทีเรีย
ในแต่ละระบบนิเวศในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง พบว่ากลุม่ จุลนิ ทรียท์ ค)ี าดว่าเป็ น dominant native strain ในทัง& 2 ฤดู
สามารถพบบนยอดและกลางดอยอินทนนท์
พืน& ทีป) ลูกพืชไร่สลับข้าวในภาคกลาง
พืน& ทีร) กร้างในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปา่ ในภาคเหนือและพืน& ทีท) ผ)ี า่ นการบุกรุกทําลายปา่ และทําการเกษตรมากกว่า 3 ปี ในภาคเหนือ
เมื)อนําแบคทีเรียในแต่ละกลุ่มทีจ) ําแนกตาม nifD pattern ทัง& 48 กลุ่ม มาทําการศึกษาความหลากหลายใน
แต่ละกลุ่มโดยใช้ EPIC primer ซึง) เป็ น primer ทีถ) กู ออกแบบมาจากแบคทีเรียแกรมลบ และได้มกี ารทดสอบแล้วว่า
เหมาะสมทีจ) ะใช้ศกึ ษาความหลากหลายของแบคทีเรียกลุ่มนี& (Frans, 1992) และจากการทดลองนี&พบว่าเมื)อทําการ
จําแนกดูความหลากหลายภายในแต่ละกลุม่ ของ nifD พบว่า nifD กลุม่ ที) 1 มีเพียง 2 คูส่ ายพันธุท์ ม)ี โี อกาสเป็ นสายพันธุ์
เดียวกัน คือ ICA16 และ IVCR 21 กับ INECR 44 และ INEB 11 ซึง) ICA 16 เป็ นแบคทีเรียทีแ) ยกได้จากภาคกลางใน
พืน& ทีป) า่ ในฤดูฝน ส่วน IVCR 21 เป็ นแบคทีเรียทีแ) ยกได้จากภาคเดียวกันในบริเวณทีท) าํ การปลูกข้าวสลับพืชไร่ในฤดู
แล้ง ในขณะที) INECR 44 เป็ นแบคทีเรียทีแ) ยกได้จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณทีป) ลูกข้าวสลับกับพืชไร่ในฤดูฝน
และ INEB 11 เป็ นแบคทีเรียทีแ) ยกได้จากภาคเดียวกันในพืน& ทีบ) ริเวณทีผ) า่ นการทําลายปา่ และทําการเกษตรมาแล้ว 1-2
ปี
ซึง) จากผลการทดลองนี&เองทําให้เห็นถึงการกระจายตัวของแบคทีเรียว่าในสายพันธุ์เดียวกันอาจแพร่กระจายและ
ดํารงชีวติ อยูไ่ ด้ในสิง) แวดล้อมต่างๆ กันในแต่ละภูมภิ าคได้ ส่วน nifD กลุ่มอืน) ทีเ) หลือพบว่าในแต่ละกลุ่มมีความ
หลากหลายสูง ไม่มสี ายพันธุใ์ ดทีม) แี นวโน้มจะเป็ นสายพันธุ์เดียวกันเลย ดังนัน& อาจกล่าวได้วา่ แบคทีเรียกลุม่ นี&แยกได้
จากดินในประเทศทีม) คี วามหลากหลายสูงกว่ากลุ่มอืน) ทีไ) ด้ทาํ การศึกษามา
การทดสอบความเกีย) วเนื)องทางพันธุกรรมของแบคทีเรียกลุ่มนี& เมื)อใช้วธิ กี ารตรวจสอบทางชีวเคมีพบว่า
กลุ่มทีค) าดว่าจะอยูใ่ นจีนสั Beijerinkia มีการกระจายตัวในเกือบทุกภาคและระบบนิเวศเกือบทุกประเภท ยกเว้นภาค
กลางซึง) พบน้อยและพบเพียงในระบบนิเวศทีม) กี ารปลูกแต่พชื ไร่ ผลการทดลองนี&สอดคล้องกับการวิเคราะห์โดยใช้ nifD
primer ส่วนแบคทีเรียในกลุ่มจีนสั Klebsiella ไม่พบในภาคเหนือเลย แต่กลับพบในพืน& ทีท) าํ การเกษตรแบบทําไร่หรือทํา
ไร่สลับกับการทํานาในภาคกลาง ในภาคอีสานพบเพียงบริเวณเชิงเขา แบคทีเรียในกลุ่มจีนสั Azotobacter พบว่ามี
ความหลากหลายน้อยมากพบเป็ นเพียงบางบริเวณ เช่น บริเวณทีท) าํ การปลูกผักในภาคอีสานเท่านัน& ในขณะทีเ) มื)อ
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของ nifD gene กับแบคทีเรียกลุม่ นี&พบว่ากลุ่มทีม) ี nifD gene ทีส) มั พันธ์กบั Azotobacter พบ
เป็ นส่วนใหญ่ในภาคอีสาน ในภาคเหนือพบบริเวณพืน& ทีเ) ขา พืน& ทีป) า่ และทีม) กี ารปลูกผัก แต่ไม่พบในพืน& ทีภ) าคกลาง
เลย ส่วนแบคทีเรียในกลุ่มจีนสั Azomonas พบว่ามีความหลากหลายน้อยมากในภาคอีสานเมื)อเปรียบเทียบกับ
Beijerinkia แต่พบในระบบนิเวศเกือบทุกประเภทในภาคเหนือและภาคกลาง ส่วนอีกกลุม่ ได้แก่ Azospirillum พบว่ามี
ความหลากหลายน้อยมากในภาคอีสาน แต่พบมากในภาคเหนือและภาคกลาง เมื)อพิจารณาจากกลุ่มทีม) ี nifD gene
สัมพันธ์กบั A. brasillense sp. 7 พบว่าในภาคอีสานกลับมีความหลากหลายค่อนข้างสูงโดยเฉพาะพืน& ทีท) ม)ี กี ารทํา
การเกษตร และพบว่ามี 1 สายพันธุ์ จากบริเวณภูเรือทีม) ี nifD สัมพันธ์กบั A. lipoferum
เมื)อพิจารณาจากกลุม่ แบคทีเรียทีม) ลี กั ษณะของ nifD ทีม) คี วามใกล้เคียงกันกับลักษณะของระบบนิเวศเพือ) ทีจ) ะ
ดูวา่ ระบบนิเวศใดสามารถพบแบคทีเรียกลุ่มนี&ทส)ี ามารถดํารงชีวติ ข้ามฤดูได้ ระบบนิเวศต่างๆ นี&ได้แก่ บริเวณดอย
อินทนนท์ บริเวณภูเรือ พืน& ทีท) าํ การเกษตรภาคกลาง, ภาคอีสาน และภาคเหนือ แต่เมื)อใช้ ERIC เป็ น primer จะเห็นได้
ว่าแบคทีเรียกลุม่ นี&ในประเทศไทยมีความหลากหลายอยู่สงู มาก
และไม่พบว่ามีความสัมพันธ์แบบจําเพาะเจาะจงกับ
ระบบนิเวศแต่ละระบบโดยตรงเมื)อพิจารณาจาก ERIC-PCR products
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จากการศึกษาครัง& นี&พบว่าถ้าอาศัยเกณฑ์การศึกษาสรีรวิทยาของเชือ& ระบบนิเวศจะเป็นตัวกําหนดการปรากฏ
ของกลุม่ จีนสั ของแบคทีเรียได้ระดับหนึ)ง และบางครัง& การใช้ลกั ษณะของ nifD gene ในการร่วมพิจารณาก็ให้ผล
สอดคล้องกันในบางประการ อย่างไรก็ตาม แบคทีเรียในกลุ่มนี&มคี วามหลากหลายสูง เช่น มีมากกว่า 37 genera และมี
ความหลากหลายในระดับสปีชสี ส์ งู มาก ดังนัน& ถ้าต้องการจะทราบความหลากหลายในระดับจีนสั และสปีชสี ์ จําเป็นต้องมี
การใช้เทคนิคการอ่านลําดับเบสของยีนกลุ่ม 16S rRNA ซึง) เป็นวิธที มี) คี า่ ใช้จ่ายสูง ข้อเสนอแนะในการศึกษาขัน& ต่อไป
ควรทําในเชิงลึกเช่นเดียวกับการศึกษาในไซยาโนแบคทีเรีย
บทสรุป
ไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารทีม) คี วามสําคัญต่อการดํารงชีวติ ของสิง) ทีม) ชี วี ติ ทุกชนิด และแหล่งของธาตุไนโตรเจนที)
สามารถนํามาใช้ได้ 99.96% อยูใ่ นรูปของแก๊สไนโตรเจน ดังนัน& ส่วนประกอบของอากาศจึงมีไนโตรเจนถึง 76% จุลนิ ทรีย์
ทีต) รึงไนโตรเจนสามารถเปลีย) นไนโตรเจนในอากาศให้อยูใ่ นรูปสารประกอบทีส) งิ) ทีม) ชี วี ติ อื)นๆ สามารถใช้ได้ถงึ ประมาณ
170 ล้านตันต่อปี ในขณะทีก) ารผลิตโดยมนุษย์ได้เพียงประมาณ 60 ล้านตันต่อปี การวิจยั ครัง& นี&จงึ ต้องการทราบว่า
สภาพแวดล้อมหรือ ecosystem ใดทีเ) อือ& อํานวยให้จลุ นิ ทรียท์ เ)ี ป็ นประโยชน์ในกลุ่มนี&ดาํ รงชีวติ อยู่ได้ด ี และเมื)อ
สภาพแวดล้อมนัน& ๆ เปลีย) นไปจะมีผลกระทบต่อประชากรของจุลนิ ทรียเ์ หล่านัน& มากน้อยเพียงใด จากการวิจยั พบว่า
ประชากรของจุลนิ ทรียต์ รึงไนโตรเจนไม่มกี ารเปลีย) นแปลง เมื)อสภาพแวดล้อมไม่เปลีย) นแปลง แต่เมื)อสภาพแวดล้อม
เปลีย) น เช่น พืน& ทีป) า่ ถูกนํามาใช้ทาํ การเกษตร จะมีผลต่อจุลนิ ทรียต์ รึงไนโตรเจนในแต่ละกลุ่มต่างกัน ขึน& อยูก่ บั ระบบการ
ทําการเกษตรนัน& ๆ กล่าวคือ ในระบบทีม) กี ารปลูกพืชไร่ตระกูลถั )วอย่างต่อเนื)อง หรือสลับข้าวจะทําให้ประชากรจุลนิ ทรีย์
ในกลุ่มไรโซเบียมสูงสุด และตํ)าสุดเมื)ออยูใ่ นระบบการปลูกข้าวหรือพืชไร่อ)นื ๆ ทีไ) ม่ใช่ถวอย่
ั ) างต่อเนื)อง ในขณะทีจ) ลุ นิ ท
รียใ์ นกลุ่ม cyanobacteria มีการเจริญเติบโตได้ดมี ากในระบบนาข้าว และการปลูกผักทีม) คี วามชืน& สูง สําหรับจุลนิ ทรียท์ )ี
ตรึงไนโตรเจนอิสระจะไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พืชทีป) ลูกโดยตรง แต่จะขึน& อยูก่ บั การทําการเกษตรและสิง) แวดล้อมทัวๆ
) ไป
เช่น ความชืน& ในดินและอุณหภูมใิ นดิน กล่าวคือ ในพืน& ทีท) าํ การเกษตรทีม) คี วามชืน& และอุณหภูมทิ เ)ี หมาะสมจุลนิ ทรีย์
กลุ่มนี&จะชอบมาก แต่เมื)ออุณหภูมดิ นิ สูงขึน& มีความแห้งแล้ง ประชากรจะลดลงอย่างรวดเร็ว เมื)อนําจุลนิ ทรียใ์ นกลุม่
ดังกล่าวมาทําการศึกษาทางพันธุกรรม พบว่า มีความหลากหลายสูงแม้อยูใ่ นภาคหรือสิง) แวดล้อมเดียวกัน ดังนัน& โอกาส
ทีจ) ะทําการคัดเลือกของจุลนิ ทรียใ์ นกลุ่มดังกล่าวเพือ) พัฒนาไปใช้ประโยชน์จงึ มีความสูงมาก
กิ ตติ กรรมประกาศ
ผลงานวิจยั เรือ) งนี&ได้รบั ทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากร
ชีวภาพในประเทศไทย
ซึง) ร่วมจัดตัง& โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
และศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและ
เทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ รหัสโครงการ BRT 240001 และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกรมวิชาการเกษตรทีไ) ด้อนุญาตให้อาจารย์และนักวิจยั ในหน่วยงานเข้า
ร่วมวิจยั ในโครงการนี& และขอบคุณ คุณกุลฒี สูบโคกสูง และคุณอภิญญา รัตนะจิตร ทีไ) ด้จดั การด้านธุรการ จัดพิมพ์
รายงานและประสานงานของโครงการนี&
เอกสารอ้างอิ ง
เศรษฐา ศิรพิ นิ ทุ,์ อภิชยั ธีรธร, อนันต์ มินตารักษ์ และอภิชาติ สวนคํากอง. 2539. อิทธิพลของการใส่เชือ& แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนต่อ
การเจริญเติบโตของหญ้าแฝกบางพันธุ.์ การประชุมทางวิชาการครัง& ที) 2. สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้. เชียงใหม่
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Abstract: The framework species method of forest restoration is designed to restore diverse forest
ecosystems on degraded forestland for biodiversity conservation or environmental protection. It
involves planting 20-30 tree species to rapidly re-establish basic forest structure and ecological
functioning, whilst accelerating natural forest regeneration. Framework tree species are those with high
growth and survival rates when planted out in degraded areas. They should have dense spreading
canopies to shade out herbaceous weeds and should provide resources to attract seed-dispersing
wildlife. Tree planting restores basic ecosystem structure and function, whilst seed-dispersing wildlife
re-establishes biodiversity and the original tree species composition of the forest.
Key words: forest restoration, tree species selection, seasonally dry tropical forest, frameworks tree species.

Introduction
This paper presents results from experimental plots established to test this technique in a
watershed at 1,207-1,310 m elevation in Doi Suthep-Pui National Park, northern Thailand. The area had
formerly been evergreen forest and subsequently cleared and cultivated by Hmong hill-tribe people.
Saplings, 50-60 cm tall, of 39 tree species were planted 1.6-1.8 m apart over 6 rai in 1998 and 1999 to
test their potential to act as framework tree species. The planted trees were monitored for survival,
growth, canopy width, evidence of flowering or fruiting and use by birds.
In the 1998 plots, five species maintained a 75% survival rate through to the end of the third
growing season: Bischofia javanica, Castanopsis calathiformis, Ficus altissima, Melia toosendan and
Spondias axillaris. In 1999, a short period without rain immediately after planting enabled
identification of drought-tolerant species. Such species (with higher than 75% survival after the first
growing season) were Ficus benjamina, Ficus glaberrima, Ficus hispida, Ficus racemosa, Heynea
trijuga, Hovenia dulcis and Rhus rhetsoides. Fourteen species achieved a mean height of 1.5 m by the
end of the second growing season: Acrocarpus fraxinifolius, Balakata baccata, Castanopsis
calithiformis, Erythrina subumbrans, Ficus hispida, Gmelina arborea, Hovenia dulcis, Macaranga
denticulata, Melia toosendan, Michelia bailonii, Nyssa javanica, Prunus cerasoides, Rhus rhetsoides
and Spondias axillaris. Nine species achieved a canopy width of 1.8 m or more by the end of the
second growing season, enabling them to close canopy with neighbours: Acrocaprus fraxinifolius,
Balakata baccata, Castanopsis calithiformis, Erythrina subumbrans, Ficus subulata, Macaranga
denticulata, Melia toosendan, Prunus cerasoides and Spondias axillaris. Four species (Prunus
cerasoides, Quercus semiserrata, Erythrina subumbrans and Ficus subulata) produced flowers or
fruits likely to attract seed-dispersing wildlife within 3 years. Tree species most commonly used as
perches by birds were Melia toosendan, Spondias axillaris, Prunus cerasoides, Balakata baccata,
Gmelina arborea and Rhus rhetsoides.
Considering all criteria combined, 16 species were classified as the most suitable framework
tree species: Balakata baccata, Castanopsis calithiformis, Erythrina subumbrans, Eugenia albiflora,
Ficus hispida, Ficus racemosa, Gmelina arborea, Hovenia dulcis, Macaranga denticulata, Melia
toosendan, Michelia bailonii, Nyssa javanica, Prunus cerasoides, Rhus rhetsoides, Sarcosperma
arboreum and Spondias axillaris.
One of the greatest threats to biodiversity in Thailand is undoubtedly destruction of the
nation's once vast forests. Logging for timber and forest clearance to provide agricultural land has not
only reduced the total area of wildlife habitat, but has also fragmented remaining forest into tiny
patches, which are often incapable of supporting viable populations of wild animals and plants. One
obvious remedy to deforestation is to replant denuded areas with native forest trees. Within national
parks and wildlife sanctuaries, where conservation of biodiversity is the primary objective, tree
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planting should aim to restore the original forest ecosystems as closely as possible. Although it is
impractical to plant all tree species that may once have been present, it is possible to restore similar
levels of tree species richness and ecosystem structure and function that were originally present before
deforestation occurred. This is termed "forest restoration", in contrast to "reforestation", which refers
to any kind of tree planting including establishment of commercial plantations, agro-forestry, social
forestry, etc. (Elliott, 2000).
One technique that has been successfully employed to restore tropical forests to degraded areas
in Queensland, Australia, is the "framework tree species" method of forest restoration (Goosem and
Tucker, 1995; Lamb et al., 1997; Tucker and Murphy, 1997). In this method, 20 to 30 native forest tree
species are planted to shade out herbaceous weeds and attract wildlife into planted areas. Such trees reestablish basic forest structure, whilst “catalysing” the recovery of biodiversity by attracting seeddispersing wildlife and creating conditions favourable for seed germination of forest plants.
Framework tree species must be able to perform well, with high survival and growth rates, in
the sunny, hot and dry conditions that prevail in open deforested sites. They must also be able to
compete well with herbaceous weeds, by having dense spreading canopies that rapidly shade out the
weeds. Framework tree species should also provide resources for wildlife, such as fruits, nectar,
nesting sites or roosting sites for birds or mammals, preferably at an early age (Goosem and Tucker,
1995). Wildlife attracted into the plots will bring seeds with them of many other tree species. When
those seeds germinate, they gradually increase tree species richness in the planted plots and restore the
original species composition of the tree community. Another desirable characteristic of framework
tree species is resilience to fires, which are common in deforested areas in northern Thailand. Finally,
framework tree species should be easy to propagate in nurseries, so that they can be readily included
in reforestation programs.
Although tree selection for commercial plantations has been extensively researched, selecting
tree species to restore diverse tropical forests for environmental protection has only recently received
attention. In Brazil, Knowles and Parrotta (1995) devised a semi-quantitative scoring system to rank
160 tree taxa in order of their suitability for mixed tree species plantings to restore open-cast bauxite
mines, based on 3 criteria: seed germination treatment requirements, alternatives for the production of
planting stock and early growth and survival. Goosem and Tucker (1995) presented the basic criteria
of framework species and published lists of 12 groups of framework species for planting in the 12
ecological mapping units of the Queensland Wet Tropics World Heritage Area, defined by altitude,
climate and geology. The criteria listed for the selection of framework species included tolerance of
the harsh conditions in deforested sites, growth rate, canopy density, attractiveness to wildlife, ease of
propagation, regenerative ability and limited seed-dispersal mechanisms. However, no data
quantifying the extent to which the listed species met the criteria specified were presented. In
Queensland, the successfulness of the framework species method in rapidly increasing forest tree
species richness was clearly demonstrated by Tucker and Murphy (1997). They reported that
framework species plots, under various site conditions, became colonised by 15-49 naturally
establishing tree species by 5-7 years after planting.
The paper presented here describes an experiment to test the framework tree species method
of forest restoration in a conservation area in the highlands of northern Thailand. It represents the first
published quantitative assessment of the degree to which tree species meet framework species criteria
and suggests standards for species selection for forest restoration.
Methods
Study Site
The locations of experimental plots to test the framework species method of forest restoration
were decided in collaboration with staff of Doi Suthep-Pui National Park Headquarters and the
villagers of Ban Mae Sa Mai, an Hmong hill tribe community in the north of the park. After
discussions, the plots were positioned in a degraded watershed area 3-5 km from the village (18° 52’N,
94° 51’E), 1,207-1,310 m above sea level. The villagers were also closely involved with planting,
maintaining and monitoring the plots.
Originally the study site had been covered with evergreen forest, which was cleared
approximately 20 years previously and the area cultivated for cabbages, corn, potatoes etc. Frequent
fires caused additional degradation. Although a few scattered mature trees remained, at the beginning
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of the experiment, the area was dominated by herbaceous weeds such as Pteridium aquilinum (L.)
Kuhn (Dennstaedtiaceae), Bidens pilosa L. var. minor (Bl.) Sherf, Ageratum conyzoides L.,
Eupatorium odoratum L. and E. adenophorum Spreng. (all Compositae), Commelina diffusa Burm. F.
(Commelinaceae) and grasses e.g. Phragmites vallatoria (Pluk. ex L.) Veldk., Imperata cylindrica (L.)
P. Beauv. var. major (Nees) C.E. Hubb. ex Hubb. & Vaugh. and Thysanolaena latifolia (Roxb. ex
Horn.) Honda (both Gramineae). Compared with soil in undisturbed evergreen forest at a similar
elevation, soil in the study site was significantly more acidic and it had significantly less organic
matter, less nitrogen, more sand and less silt and clay (Table 1, p<0.05).
Table 1. Soil characteristics of the study site (degraded area) (n=16) compared with those in undisturbed evergreen forest
(Tum Reusi, elevation 1,100 m about 9 km from the study site) (n=20).
Degraded Area
Mean
SD
ph
5.44
0.423
Organic Matter (%)
5.35
0.997
Nitrogen (%)
0.26
0.045
Potassium (ppm)
274.84
137.637
Moisture at field capacity (%) 34.76
2.571
Sand (%)
68.52
6.290
Silt (%)
18.26
3.090
Clay (%)
13.22
3.880
1
Two-tailed Student’s t-test, variances assumed equal, 2ns
= not significant at p>0.05

t-test1
p values
0.001
0.010
0.002
ns2
ns2
0.010
0.020
0.010

Evergreen Forest
Mean
SD
6.22
0.545
7.30
2.480
0.37
0.121
295.67
72.093
35.35
4.363
52.13
17.872
22.04
5.473
25.83
16.343
800
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The area has two main seasons: the wet
season (May - October) and the dry season (mean
monthly rainfall below 100 mm, November - April).
The dry season is subdivided into the cool-dry
season (November to January) and the hot- dry
season (February to April). Average annual rainfall,
recorded at the nearest weather station to the study
site at similar elevation (Kog-Ma Watershed
Research Station), was 2,094.9 mm. Temperatures
varied from a minimum of 4.5°C in December to a
maximum of 35.5°C in March (Fig. 1).
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Selecting the Potential Framework Tree Species
maximum temperatures at Kog-Ma Watershed Research
The tree species selected for the Station (elevation 1,400 m) approximately 9 km from the
experiment were those judged to have the highest study site (1966-83).
potential to act as framework species, as defined
in the introduction, based on existing data from FORRU’s research on the indigenous trees of Doi
Suthep-Pui National Park collected since 1994. Such data included germination and early seedling
growth characteristics of over 400 tree species and phenology and fruit characteristics of more than
100 species (Pakaad et al, 1999). Studies of seedling growth in the nursery enabled compilation of
species production schedules (Kuarak et al, 2000, Elliott et al.(in press), Blakesley et al.(inpress),
whilst pilot planting trials in 1995-1997 enabled identification of some species likely to perform well
in deforested sites.
Establishing the Plots
The saplings planted were grown from seed collected from trees within Doi Suthep-Pui National
Park. Seeds were germinated in open plastic trays and potted into 9 x 2.5 inch black plastic bags in a
medium of forest soil, coconut husk and peanut husk mixed in the ratio of 2:1:1. Saplings were grown
for 3-18 months (depending on species) at FORRU’s research nursery at the national park headquarters
(at about 1,000 m above sea level) or at the community tree nursery established by FORRU at Ban Mae
Sa Mai in the north of the park. They were mostly 50-60 cm tall at the time of planting.
Saplings were planted at a density of 500 per rai, averaging a mean distance between plants of 1.8
metres, with 29 or 30 species planted in each plot. The planting mixture varied from year to year as species
with unreliable performance in previous years were removed from the planting list and replaced with new
species considered to be potential framework species on the basis of newly acquired data.
The data presented in this paper come from plots planted in mid-June in 1998 and 1999; three
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replicated 1-rai plots were established in each year. About 1 month before planting, the plots were
demarcated with large wooden poles and the weeds slashed with hand tools to reveal any naturally
established trees or saplings. About a week after cutting the weeds, the area was sprayed with a single
application of the non-residual herbicide, glyphosate to kill weed roots and prevent immediate regrowth.
During all weeding operations, care was taken to avoid cutting or spraying natural trees or saplings.
June was selected, as the optimal planting month, because usually the rains had become regular by
then and planted saplings would have the maximum time for growth and development (especially the root
system) before the onset of the dry season. Saplings were transported from FORRU’s research nursery and
from a community tree nursery at Ban Mae Sa Mai to the upper watershed planting area in baskets loaded
onto a small truck. Each time, planting was carried out in a single day with up to 180 people participating,
including Ban Mae Sa Mae villagers, RFD officers, CMU students and FORRU staff and volunteers. One
hundred grams of fertiliser (NPK 15-15-15, Rabbit Brand) was mixed in with loose soil at the bottom of
each planting hole when each tree was planted. Subsequently, weeding with hand tools was carried out 3
times during the rainy season at 4-6 week intervals. Immediately after weeding, further 100-g doses of
fertiliser were applied in a ring around each tree (at least 30 cm away from the stem to avoid chemical
burning). Full details of the nursery propagation, transport, planting and maintenance procedures used have
already been published by the Forest Restoration Research Unit (1998 & 2000).
Monitoring
All trees were labelled in the nursery before planting. The labels used were thin bands of
aluminium, manufactured for bundling electrical cables and capable of being fastened into a circle
about 3 cm in diameter. Unique identification numbers were punched into the labels, which were then
placed around the stems of the seedlings to be planted. As the trees grew, they often began to stretch
the labels, at which point the labels were removed, straightened out and re-attached to the tree trunks
at breast height with a nail.
Planted trees were monitored about 2 weeks after planting and at the end of the rainy season,
cool season and dry season in the first year and annually at the end of the rainy season thereafter.
Measurements included height (distance from ground level to the highest meristem measured
by tape measure or telescopic measuring pole); root collar diameter (measured using callipers with a
vernier scale); canopy width (at widest point using a tape measure); health score (3 = perfect or nearly
perfect health, 2 = slight insect damage or discoloration, 1 = severe insect damage or discoloration and
0 = believed to be dead); weed score (also measured on a 3 point scale indicating zero to full cover of
weeds in a 1 m circle around the base of the tree) and shade score (from 3 = canopy of planted tree
totally shade by other vegetation to 0 = canopy of planted tree totally exposed). Not all parameters
were measured at every survey, but each parameter was measured at least once per year.
Attractiveness to wildlife was assessed by direct observation of flowering and fruiting of the
planted trees and provision of other wildlife resources during routine monitoring. In addition, a survey
of birds was undertaken in January 2001. During a total of 60 hours of observation, evenly spread
amongst the six plots (10 h per plot), any birds perching in any of the planted trees were recorded.
Results
Here we present data on four of the most important characteristics of framework species: survival,
growth, canopy width and attractiveness to wildlife, for all tree species planted in 1998 and 1999 that maintained
a sufficiently large sample size until the end of 2000 to enable meaningful analysis (Tables 2 and 3).
Survival
In plots planted in 1998, survival through the first growing season was very high. Only 3 (13%)
(Diospyros glandulosa, Gmelina arborea and Manglietia garrettii) of the 23 species with sufficiently large
sample sizes for analysis failed to attain 75% survival. Further reductions in mean percentage survival
averaged across species, in subsequent years were only 10.7% (SD 14.72) between the end of the first and
end of the second growing seasons and 13.5% (SD 6.86) between the end of the second and end of the
third growing seasons. In particular, Garcinia mckeaniana suffered a 60% reduction in survival between
the first and second growing seasons with only 15% of saplings planted surviving until the end of the third
growing season. This shade-loving, climax tree species was clearly unable to withstand the dry, sunny
conditions in open deforested areas and should be rejected as a framework species.
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Table 2. Relative performance of tree species planted in 1998.
End of 1st Growing
Season
Species
Aglaia lawii (Wight) Sald. & Rama.
Alseodaphne sp.
Bischofia javanica Bl.
Castanopsis calathiformis
(Skan) Rehd. & Wils.
Cinnamomum caudatum Nees
Diospyros glandulosa Lace
Erythrina subumbrans (Hassk.)
Merr.
Eugenia albiflora Duth. ex Kurz
Ficus altissima Bl.
Garcinia mckeaniana Craib
Gmelina arborea Roxb.
Helicia nilagirica Bedd.
Heynea trijuga Roxb. Ex Sims
Hovenia dulcis Thunb.
Manglietia garrettii Craib
Melia toosendan Sieb. & Zucc.
Nyssa javanica (Bl.) Wang.
Phoebe lanceolata (Nees) Nees
Prunus cerasoides D.Don
Quercus semiserrata Roxb.
Sapindus rarak DC.
Sarcosperma arboreum Bth.
Spondias axillaris Roxb.

Family

%
Mean
survival Height

End of 2nd Growing Season

SD

%
survival

Mean
Height

SD

End of 3rd Growing
Season

Mean
%
Mean
Canopy survival Height
Width

SD

Meliaceae
Lauraceae
Euphorbiaceae
Fagaceae

78.87
88.89
94.05
95.83

29.31
41.50
44.29
68.83

8.82
9.15
9.74
21.93

54.93
83.33
86.90
95.83

36.94
110.29
86.90
213.50

13.28
25.77
23.34
83.40

34.75
87.57
87.90
182.00

25.35
69.44
80.95
79.17

42.20
210.00
147.20
409.50

27.93
75.72
26.45
88.35

Lauraceae
Ebenaceae
Papilionoideae

87.50
69.44
95.83

59.83
45.55
117.00

7.33
15.51
28.86

83.33
37.04
89.58

91.60
126.40
258.73

19.37
56.29
87.43

83.00
85.30
261.55

70.83
30.56
66.67

139.33
247.91
458.57

32.70
84.77
124.56

Myrtaceae
Moraceae
Guttiferae
Verbenaceae
Proteaceae
Meliaceae
Rhamnaceae
Magnoliaceae
Meliaceae
Nyssaceae
Lauraceae
Rosaceae
Fagaceae
Sapindaceae
Sapotaceae
Anacardiaceae

75.00
93.88
83.33
70.83
84.38
95.83
81.67
52.29
98.33
82.61
91.67
88.33
90.00
88.24
89.41
95.88

67.50
38.00
30.27
82.55
42.95
49.17
85.33
58.29
141.03
66.90
43.76
109.17
53.35
59.75
51.74
89.83

24.75
16.08
6.41
20.49
8.17
13.17
24.22
18.55
33.58
17.90
13.30
33.61
10.76
23.91
14.58
23.64

75.00
85.71
23.33
70.83
67.71
87.50
76.67
46.79
98.33
73.91
83.33
88.33
73.33
75.29
75.29
93.81

124.50
117.11
71.50
160.80
74.06
113.08
155.10
145.55
535.15
153.75
74.80
241.00
104.50
107.93
100.60
255.68

13.44
51.26
13.44
42.26
36.78
56.45
49.27
41.25
180.03
14.98
25.08
66.65
47.48
46.76
21.25
70.92

100.00
91.56
71.50
146.30
57.50
66.17
133.90
124.36
255.23
163.50
57.20
188.70
68.20
77.73
100.67
213.53

66.67
75.51
15.00
54.17
57.29
66.67
65.00
38.53
86.67
65.22
62.50
61.67
48.33
55.29
64.71
81.44

170.00
204.25
119.50
283.22
119.00
242.50
242.50
288.20
780.00
287.50
120.20
463.75
186.75
240.54
181.60
529.56

42.43
85.48
50.20
92.76
51.44
45.73
51.97
92.51
113.53
62.92
19.38
123.40
65.61
92.75
31.72
102.75

Table 3. Relative performance of tree species planted in 1999.
Species

Acrocarpus fraxinifolius Wight ex Arn.
Balakata baccata (Roxb.) Ess.
Calicarpa arborea var. arborea
Castanopsis acuminatissima (Bl.) A. DC.
Cinnamomum caudatum Nees
Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr.
Ficus benjamina L. var. benjamina
Ficus glaberrima Bl. var. glaberrima
Ficus heterophylla L. f. var. heterophylla
Ficus hispida L. f. var. hispida
Ficus racemosa L. var. racemosa
Ficus subulata Bl. Var. subulata
Glochidion kerrii Craib
Gmelina arborea Roxb.
Heynea trijuga Roxb. ex Sims
Hovenia dulcis Thunb.
Lithocarpus fenestratus (Roxb.) Rehd.
Macaranga denticulata (Bl.) M.-A.
Melia toosendan Sieb. & Zucc.
Michelia baillonii Pierre
Nyssa javanica (Bl.) Wang.
Phoebe cathia (D. Don) Kosterm.
Prunus cerasoides D. Don
Quercus semiserrata Roxb.
Rhus rhetsoides Craib
Sapindus rarak DC.

Family

Caesalpinioideae
Euphorbiaceae
Verbenaceae
Fagaceae
Lauraceae
Papilionoideae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Euphorbiaceae
Verbenaceae
Meliaceae
Rhamnaceae
Fagaceae
Euphorbiaceae
Meliaceae
Magnoliaceae
Nyssaceae
Lauraceae
Rosaceae
Fagaceae
Anacardiaceae
Sapindaceae

End of 1st Growing Season
%
Mean
SD
survival Height
27.08
54.17
45.83
64.58
39.58
60.42
77.08
81.63
68.75
87.50
79.17
60.42
47.92
62.50
77.08
91.67
37.50
35.42
68.75
62.50
52.08
20.83
52.08
56.25
77.78
39.58

65.10
97.25
48.27
75.18
45.13
78.67
55.09
56.64
47.58
62.47
77.20
44.08
43.38
75.07
44.46
119.40
55.45
88.25
150.14
79.27
76.78
46.63
92.00
58.67
93.93
53.00

24.86
18.39
24.09
13.27
13.20
27.66
11.89
17.36
22.15
25.06
24.26
20.65
12.97
13.01
16.55
16.62
11.18
29.00
41.43
10.76
13.30
19.64
41.57
11.33
26.99
19.05

End of 2nd Growing Season
%
Mean
SD
Mean
survival Height
Canopy
Width
16.67
39.58
18.75
47.92
18.75
41.67
50.00
63.27
31.25
60.42
58.33
27.08
22.92
37.50
52.08
66.67
20.83
20.83
52.08
56.25
50.00
16.67
29.17
37.50
65.08
25.00

210.00
309.45
118.86
135.21
102.11
281.50
77.73
117.08
77.40
159.64
140.80
72.29
75.00
180.11
100.92
223.08
109.88
259.00
705.83
205.47
219.83
79.63
303.33
114.89
306.75
126.50

107.11
67.65
71.67
41.33
32.36
51.04
44.95
45.95
51.12
85.46
47.95
66.83
29.50
53.36
41.72
44.42
30.39
106.46
309.47
71.47
37.24
19.03
37.24
24.92
94.30
45.56

192.57
253.91
94.43
112.14
111.11
280.20
81.00
110.50
65.10
126.91
115.90
182.25
61.22
159.89
62.58
148.46
70.88
200.86
235.25
156.20
165.83
77.13
241.67
66.00
135.75
92.30

By the end of the second growth season, 15 (65%) out of the 23 species maintained excellent
survival (>75%), whilst an additional 3 species maintained an acceptable survival rate of >50% Table 2.
Five species exhibited unacceptably low survival by the end of the third growing season
(<50%): Aglaia lawii, Diospyros glandulosa, Garcinia mckeaniana, Manglietia garrettii and
marginally Quercus semiserrata. Particularly high-performing species that maintained a 75% or
higher survival rate through to the end of the third growing season were Bischofia javanica,
Castanopsis calathiformis, Ficus altissima, Melia toosendan and Spondias axillaris.
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For all species planted in both 1998 and 1999, except Hovenia dulcis, percentage survival was
lower in 1999 than in 1998 (Tables 2 and 3). This was due to a 5-day period with no rain, immediately
after planting. Since the plots are well above any springs or streams, and difficulty of access makes
transportation of large quantities of water impractical, we rely on rain falling shortly after planting, to
help establish the trees. The results show that even a few days without rain, immediately after
planting, can dramatically increase mortality.
However, the situation also enabled identification of species that are particularly resistant to
drought immediately after planting. Such species (with higher than 75% survival after the first
growing season) were Ficus benjamina, Ficus glaberrima, Ficus hispida, Ficus racemosa, Heynea
trijuga, Hovenia dulcis and Rhus rhetsoides. The hardiness of the figs, Ficus spp, was a notable
feature of these data. Reduction in percentage survival during the second growing season averaged
19.2% (SD 8.25) ranging from only 2.1% for Nyssa javanica up to 37.5% for Ficus heterophylla.
Ten (38%) of the 26 species with sufficiently large sample sizes tested in 1999 had acceptable
survival rates (50% or more at the end of the second growing season): Ficus benjamina, Ficus
glaberrima, Ficus hispida, Ficus racemosa, Heynea trijuga, Hovenia dulcis, Melia toosendan,
Michelia baillonii, Nyssa javanica and Rhus rhetsoides. Although other species planted in 1999 had
unacceptably low percentage survival, they should not be automatically rejected as framework species,
because the unusually dry period after planting increased mortality that year (Table 3).
Growth
Deciding on an acceptable standard of height growth to meet framework species criteria can
only be arbitrary and could vary with site or climatic conditions. For the purposes of this analysis, we
considered that a mean height of 1.5 m or more by the end of the second growing season was an
acceptable size. This amounts to a more than doubling or trebling of seedling height within 18 months.
Fourteen species met this standard in one or both of the 1998 or 1999 plantings: Acrocarpus
fraxinifolius, Balakata baccata, Castanopsis calithiformis, Erythrina subumbrans, Ficus hispida,
Gmelina arborea, Hovenia dulcis, Macaranga denticulata, Melia toosendan, Michelia bailonii, Nyssa
javanica, Prunus cerasoides, Rhus rhetsoides and Spondias axillaris (Table 1 and 2).
Melia toosendan was consistently the fastest growing tree in both the 1998 and 1999
plantings. At the end of the second growing season after planting in the 1998 plot, Melia toosendan
had the highest mean height (535.15 cm), followed by Erythrina subumbrans (258.73 cm), Spondias
axillaris (255.68 cm) and Prunus cerasoides (241.00 cm). In the 1999 plot, Melia toosendan also had
the highest mean height (705.83 cm), followed by Balakata baccata (309.45 cm), Rhus rhetsoides
(306.75 cm) and Prunus cerasoides (303.33 cm).
All species planted in both 1998 and 1999 grew more rapidly in 1999 than in 1998. This might
have been due to the selective effects of the post-planting dry period, which killed off weakened
seedlings in 1999, leaving only the more vigorous ones for growth measurement at the end of the
second growth season. Death of seedlings that succumbed to the dry spell thinned out the plots. This
might have reduced competition amongst the remaining trees, enabling more vigorous growth.
Canopy Width
Canopy width, measured at the widest point, provides a convenient index of the ability of a
species to close canopy and shade out weeds. In this case, a standard does present itself. Since the
trees were planted 1.8 m apart (494 per rai), a canopy width of 1.8 m or more, by the end of the second
growing season, would enable a tree to close canopy with its nearest neighbours.
Only 9 species met this standard in either or both the 1998 and 1999 plantings: Acrocaprus
fraxinifolius, Balakata baccata, Castanopsis calithiformis, Erythrina subumbrans, Ficus subulata,
Macaranga denticulata, Melia toosendan, Prunus cerasoides and Spondias axillaris (Tables 2 and 3).
At the end of the second growing season after planting, species with the highest mean canopy
width were Erythrina subumbrans (280.20 cm in the 1999 plot and 261.55 cm in the 1998 plot),
followed by Melia toosendan (255.23 cm in the 1998 plot and 235.25 cm in the 1999 plot), Balakata
baccata (253.91 cm in the 1999 plot), Prunus cerasoides (241.67 cm in the 1999 plot) and Spondias
axillaris (213.53 cm in the 1998 plot).
Potential Attractiveness to Wildlife
Since trees usually take a long time to reach maturity and produce flowers or fruits likely to
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attract wildlife, it was not possible to fully assess the likely attractiveness to wildlife of all the species
within the time frame of this project. However, four species did start to produce flowers and fruits
likely to be attractive to animals within 3 years. Prunus cerasoides produced fruit (red, fleshy drupes)
2.5 years after planting; Ficus subulata produced figs almost continuously from the time of planting
onwards; Erythrina subumbrans produced nectar-rich flowers 2.5 years after planting and one
specimen of Quercus semiserrata produced acorns 1.5 years after planting.
During the bird survey the following trees were most commonly used as perching sites were
Melia toosendan, Spondias axillaris, Prunus cerasoides, Balakata baccata, Gmelina arborea and
Rhus rhetsoides. Other species occasionally used were Diospyros glandulosa, Sarcosperma arboreum,
Bischofia javanica, Erythrina subumbrans, Ficus altissima, Acrocarpus fraxinifolius, Ficus racemosa,
Ficus hispida, Hovenia dulcis, Phoebe lanceolata, Macaranga denticulata and Sapindus rarak.
Discussion
There can be no inviolable absolute standards to determine whether or not a tree species meets
framework criteria. Tree species meeting framework standards on one site might fail to do so on
another due to variations in site conditions. Large differences in the survival rates of the same tree
species planted in 1998 and 1999 highlighted the strong influence of even minor fluctuations in local
climatic conditions on the ability of tree species to meet framework standards. Therefore, the process
of selecting framework species should be based on comparisons among species at each particular site
planted at the same time and the standards applied could be varied to take into account variations in
climatic or site conditions. One analogy is the way that pass marks of school exams are varied among
years or among classes based on the average performance of students in each year.
The data also demonstrated that it is uncommon for one tree species to exceed all framework
standards. The aim should be to plant a mixture of 20-30 relatively high performing tree species that
collectively create the essential elements of a framework forest. Practitioners of forest restoration
should always bear in mind that the ultimate aim is to re-create diversity and ecological functioning. If
all tree species planted met all framework species standards, the result might be a uniform canopy
formed by fast growing, similarly structured, broad-crowned trees. Therefore, some tolerance of tree
species that fail to meet one of the framework standards can be accepted or even encouraged, if they
are suitable in most other respects.
Survival rate is the most important criterion. Low percentage survival necessitates expensive
re-planting and is the most important reason for rejecting a tree species as a framework species.
Growth rate is secondary to survival. Most of the trees planted must be able to grow rapidly in order
to over-top the weeds. However, some tolerance of slow growing species can be accepted in order to
diversify the canopy structure and create understorey niches for wildlife. Although an ability to shade
out weeds, by having a dense, broad canopy is necessary for most tree species, to reduce weeding
costs, some trees with narrow crowns can be accepted in the planting mixture, if they perform well in
other respects. One example of this was Melia toosendan. This species was consistently the fastest
growing of all those planted, with high survival rates. Relative to its height, the tree maintained a
narrow monopodial crown, which was very inefficient at shading out weeds, but which provided
excellent perching sites for birds to detect prey and display, being so high above the rest of the
vegetation. In the third growing season after planting, however, the crown began to branch, creating
an emergent layer of very broad tree crowns. If all framework species criteria had been strictly
imposed, this very useful species might have been rejected on the basis of its narrow crown in the first
two years after planting. This example also illustrates the need for long-term studies to determine the
ultimate contributions of planted framework tree species to the ecology of forest recovery.
The ability of trees to attract wildlife into planted plots was one of the weakest aspects of this
study. Attractiveness to wildlife is a property that develops over time and can only be assessed by
direct observation, once the trees mature and begin to flower and fruit. The ability of attracted wildlife
to deposit seeds and the extent to which such seeds would germinate and enhance forest plant
diversity requires more detailed research, outside the scope of the study presented here. This again
emphasises the need for long-term studies of planted areas, to assess the outcome of forest restoration
plantings. It also identifies a need for further studies of interactions between wildlife and mature
individuals of potential framework tree species in natural forest.
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Conclusions
Considering the full combination of the criteria described above, the following 6 species exceeded
all the standards and can, therefore, be regarded as the ones most likely to act as framework species:
Balakata baccata, Castanopsis calathiformis, Erythrina subumbrans, Melia toosendan, Prunus cerasoides
and Spondias axillaris. An additional 10 species came very close to attaining most of the framework
species standards or failed to achieve just one. They can also be regarded as framework species, if planted
in combination with the 6 previously mentioned species. They were Eugenia albiflora, Ficus hispida var.
hispida, Ficus racemosa var. racemosa, Gmelina arborea, Hovenia dulcis, Macaranga denticulata ,
Michelia baillonii, Nyssa javanica, Rhus rhetsoides and Sarcosperma arboreum.
Finally, the following species had high survival rates but marginally failed to meet several of
the other framework criteria. They might be useful as framework species after further research to
improve the quality of the planting stocking and to improve silvicultural practices. They were
Bischofia javanica, Castanopsis acuminatissima, Cinnamomum caudatum, Ficus altissima, Ficus
benjamina var. benjamina, Ficus glaberrima var. glaberrima, Ficus subulata var. subulata, Helicia
nilagirica, Heynea trijuga, Phoebe lanceolata, Quercus semiserrata and Sapindus rarak.
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Abstract: In 1996 a project on plant-animal relations, with particular emphasis on gibbon diet and
seed dispersal of trees, was initiated in the Mo Singto area of Khao Yai National Park, an area in which
gibbons (Hylobates lar) had been studied since 1979. The major activity in this project has been the
establishment of a forest dynamics plot on which all food-producing trees would be identified, counted,
and mapped. The establishment of the plot is greatly facilitating the study of gibbon diet and ranging
behavior, and is now permitting new studies of the effects of seed dispersal on forest dynamics. The Mo
Singto forest dynamics plot has now had a complete inventory of trees ≥ 10 cm in dbh, and the vines
(primarily woody climbers) and ground flora are now also being compiled. There are 181 species of
trees ≥ 10 cm dbh, in 59 families and 135 genera. The most abundant families are Lauraceae (11.54% of
stems), Elaeocarpaceae (6.97% of stems), Aquifoliaceae (6.70% of stems), Meliaceae (6.16% of stems)
and Icacinaceae (5.74% of stems). The ground flora includes 116 identified species, and so far 86
species of woody climbers have been identified. The 28.6-ha plot has been mapped with GIS and both
trail maps and elevation maps with 5-m contours are being prepared. Studies of seed dispersal in
selected tree species, gibbon ranging, dung beetle ecology, and population dynamics of Aquilaria
crassna (mai hom tree) have been in progress.
Key words: Hylobates lar, Khao Yai National Park, forest dynamics, gibbons, seed dispersal

Introduction
The earliest work relating to the present project at the Mo Singto site began around 1979,
when the principal investigator and his colleagues and students began studies of gibbon (Hylobates lar)
ecology and behavior (Brockelman and Srikosmatara, 1984). Jeremy and Patricia Raemaekers
(Raemaekers and Raemaekers, 1984, 1985a, 1985b; Raemaekers et al., 1984) soon developed the area as
a gibbon behavioral study site and put in the initial trail network, most of which has been maintained to
this day. Several students, both Thai and foreign, have continued gibbon research on the site, but
particular mention should be made of Ulrich Reichard (a student of Dr. Volker Sommer, then at the
Univ. of Goettingen), who did both his M.Sc. and Ph.D. research on the site and was able to habituate
several more groups in addition to the main study group A. The Mo Singto site has become perhaps the
most long term and the most active wild gibbon study site in the world. Other Ph.D. projects on gibbon
ecology and behavior have been completed by Thad Q. Bartlett, Anouchka Nettelbeck and Nicola Uhde
Although most researchers at Mo Singto have worked on some aspect of social behavior and
group dynamics, a few have initiated studies of gibbon diet and foraging (Whitington, 1992;
Whitington and Treesucon, 1991; Bartlett, unpublished). These studies have revealed that gibbons
appear to be the most important dispersers of the seeds of a larger number of tree and liana species,
which has opened up opportunities for much additional research on foraging, seed dispersal, and plantanimal relations in general.
A constant problem in the study of gibbon diet and foraging behavior has been the
identification of plants in the study area. Every year new food species are discovered, and because the
flora of Khao Yai Park has never been inventoried thoroughly, a large number of species could not be
reliably identified. If only the name of each tree were inscribed on its trunk, the study area would
become a tremendously useful resource for the study of foraging, plant-animal relations, tree
population dynamics, phenology, and many other topics. This is exactly what was being done in
tropical forest plots in a few other parts of the world—a complete inventory and mapping of all trees
in the forest!
The first large forest dynamics research plot was established on Barro Colorado Island in the
Panama Canal Zone in the 1970s, primarily for the study of tree population and community dynamics (eg.
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Hubbell, 1979, 1980; Hubbell, et al., 1991; Condit, 1995). The major problem researched was how tree
reproduction and recruitment dynamics influence the long term species richness of the forest. During the
past 10 years, large, 50-ha, “Forest dynamics plots” (FDP) have been established in all major tropical
biomes in the world, and the methodology for establishing large plots is now relatively well standardized
(Manokaran et al., 1990; Dallmeier, 1992; Lee et al., 1995; Condit, 1998). A world-wide network of large
forest dynamics plots is being coordinated by the Center for Tropical Forest Science (CTFS) of the
Smithsonian Tropical Research Institute, Washington, D.C., with collaboration from the Harvard Institute
for International Development, University of Georgia (Department of Botany), and several foreign regional
coordination centers. The CTFS has published a newsletter (Inside CTFS) since 1994 and maintains an email
communication
network
at
<elosos@stridc.si.edu>
and
a
website
at
http://www.si.edu/organiza/centers /stri/forest/ctfs.htm. The Khao Yai FDP has recently joined this network
and an article about the Thai network of plots has appeared in the summer 1999 issue of Inside CTFS.
Establishment of such a plot in very species-rich, broad-leaved tropical evergreen forest
requires full time work in collecting herbarium specimens and the help of the country’s most capable
plant taxonomists. In 1994, the principal investigator decided that establishment of such a forest plot
in the Mo Singto area over the territory of gibbon group A would offer tremendous advantages in the
study of foraging, seed dispersal and plant ecology, and so a plot was laid out and survey was initiated.
Collaboration was established with The Forest Herbarium of the Royal Forest Department and with
the National Park Division. The Khao Yai plot is notable for being the first to be established primarily
for the study of wildlife-plant relations (Brockelman, 1998).
Establishment of Long Term Forest Dynamics Plot
Survey of Plot and Tree Census
The survey of the plot was completed in May of 1998. The total size of the plot is now 714
quadrats (each 20×20 m) in an area 500×600 m, for a total of 28.6 hectares. It was desirable to add a
couple of rows of quadrats on the east side of the southern edge of the plot, because the range of group
A has moved a bit south a bit, and its foraging home range is not entirely covered on the south edge.
Each quadrat is marked by an orange plastic stake at each corner, which has its 4-digit column and
row number imprinted in its head The measuring, tagging, and mapping of all trees at least 10 cm dbh
was completed at the end of 1998. A total of 13,689 trees were tagged, or 518.5 trees per hectare. All tree
locations, sizes other special characters (e.g., leaning, prone, broken, irregular bole, buttressed, etc.) have
been input to the database. Some of these trees, of course, have started to fall and die off on the plot.
The first census had some problems which would make the determination of tree growth and
mortality rates less precise than desired. These were that the census was carried out over a period of 3
years, and that the point of measurement was not marked on each tree. In 2000 it was desired to
remeasure all trees on the plot and mark the point of measurement with red paint. This task was
finished in July of this year. In addition, new recruits (trees reaching 10 cm dbh after the first census)
were included. The total number of trees measured is now more than 15,000.
In the latest census of the Mo Singto plot, only trees ≥10 cm dbh were included. On other
FDPs normally all trees ≥1 cm dbh are included as the youngest class of recruits. It is desirable to
include the small trees in a later recensus if at all possible. This will depend on whether the TreeXY
program works as easily in the field as anticipated, and on the budget and manpower available.
Plot Database Software
One of the unique features of the Mo Singto FDP is its database software. The program, called
TreeXY, was created anew in Visual FoxPro and Basic for the Mo Singto plot by Mr. Chen Nan of
BIOTEC/NSTDA (Chen Nan and Brockelman, in press). Because it was felt that existing software in
use on CTFS large plots was too inflexible and obsolescent in many ways. Existing software did not
use the features of modern relational databases effectively and did not have very user friendly
interfaces. TreeXY has a number of advances over existing databases: (1) It permits mapping of trees
by any of four different methods, and does all the necessary calculations of x-y coordinates internally;
(2) It permits entry of dbh and mapping data into a small notebook computer in the field, and allows for
immediate visual checking of tree locations from a quadrat map shown on the user interface on the
screen; (3) It has a superior method of coding of tree species in the files, doing away completely with the
6-digit codes. These features also reduce the amount of data copying and hence the numbers of errors.
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During the current phase of the project, some improvements and extensions are developed
which will improve TreeXY and make it more universally useful to other plots. One of these is to
create files and input options for storing data on woody climbers, both ramets (vines ascending trees)
and genets (vines as they leave the ground where they presumably germinated and started to grow).
Another desirable development is to have the capacity of multiple user collection and input of data in
the forest, preferably be separating the input module from the main database and adapting it for use on
a hand-held computer.
Collection and Inventory of Plants
All species of trees of trees on the plot have been collected and mounted for storage in the
Forest Herbarium at the RFD, a small herbarium in the Institute for Science and Technology for
Research and Development, and other herbaria in Thailand. Virtually all specimens have been
identified by botanists collaborating with the project. Some species have not yet been identified to
species, and a few not yet to genus. Approximately 5 duplicates of each species have been collected.
A summary of the specimens follows:
number of specimens of reproductive material:
>1,200
number of species identified:
384
number of tree species identified on plot:
181
number of woody climbers identified:
86
number of identified species of ground flora
116
The goal of the inventory is to identify all species of flowering plants on the plot, because many life
forms besides trees are also important foods for gibbons and other wildlife species. Much work remains
to be done with woody climbers, and work on shrubs, ground flora and epiphytes has just started.
The 181 species of trees ≥ 10 cm dbh represent 59 families and 135 genera. The most
abundant families are (by percent of total stems): Lauraceae (11.54% of stems), Elaeocarpaceae
(6.97%), Aquifoliaceae (6.70%), Meliaceae (6.16%), Icacinaceae (5.74%)
Gibbon Social Behavior
Work on the demography, social structure, and genetic relations of the gibbons is continuing
and with each year, more new and often surprising relevations about gibbon biology emerge.
(Brockelman et al., 1998; Reichard, 1995; Reichard and Sommer, 1997; see also Palombit, 1994). The
most interesting relevations are that (1) gibbon groups frequently are not nuclear families consisting of
mated adults and their offspring, (2), development is slower than previously believed, requiring about
12 years to the age of first breeding, (3) natal dispersal distance is usually less than 1 km, suggesting a
relatively inbred population, (4) dispersal of maturing young may be delayed, with some subadult
males remaining in their natal groups until at least 14 years of age, (5) subadults often find mates by
replacing adults in existing groups, (6) extra-pair copulations occur at least occasionally, suggesting
that paternity of young by the resident male in the group is less than 100%. These results call for a
general reevaluation of our whole understanding of gibbon social structure, based more on
neodarwinian evolutionary principles. The observations however, will need to be replicated in time
and space to gain wider support. It is also essential to investigate the genetic relations of the
individuals in social groups through analysis of DNA obtained noninvasively.
Four groups in the Mo Singto study area are habituated (A, B, C, and R) and several others are
partially so (E, H, N). As A is the main group on the plot, and is the one which is used to study diet and
seed dispersal its composition is given below. The group consisted of four members in 1998, as follows:
ID
A0fL
F1mD
A3mD
A5fL

Sex
female
male
male
female

Name
Andromeda
Fearless
Amadaeus
Akira

Color phase
light
dark
dark
light

Age class
adult
adult
subadult
juvenile

In late 1997, the older juvenile Aran had disappeared, and presumably died. The adult female
has not given birth since 1993—she is about 5 years overdue. The subadult Amadeus finally dispersed
from the group in September of 1999 and mated with Brenda of group B, forming new group T. Eva,
the adolescent female of group E, has joined this group. They settled in the western part of group E’s
territory, where the southern part of the Nature Trail ascends the Mo Singto Ridge.
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In late 2000, an exciting change occurred. Christopher, a subadult male in group C, decided to
leave his home group and invade the territory of neighboring group A. Fearless, the adult male of
group A, tried to drive him out at first, but realizing that he could not do so, soon had to tolerate him.
Both the adult female Andromeda and her maturing daughter Akira seem to welcome the new young
male, but Fearless just sulked and stayed away from the family most of the time. During early 2001,
Christopher became the partner of the much older resident female Andromeda and has been duetting
and copulating with her ever since. The most surprising thing is that this invasion has occurred without
the new male trying to fight or drive out the old male. Finally, Fearless left the area and joined group T
to the south. The composition of group T is not entirely settled and drastic changes are occurring there
also.
The changes in these groups bolster our previous findings that gibbon groups are not as stable as
previously thought, and are not always nuclear family groups. Competition for mates is strong in the
dense population which occurs in the Mo Singto area, but behavioral relations appear to be quite flexible.
Diet and Foraging of Gibbons
Diet
A complete inventory of the plant species consumed by gibbons, and the characterization of
all fruit species consumed in terms of structure, size and shape, color, position in the canopy, etc. has
been completed by Ms. Chuti-On Kanwuttanakid, a M.Sc. student at Mahidol University. Gibbons
have been seen to consume a total of 61 species of plants, representing 30 plant families.
The species list lacks a number of species listed by Whitington and Treesucon (1990), as the
period of observation lasted only about 1 year. The majority of species were recorded as seeds in the
feces of the gibbons, and a seed collection has been made.
The frequency of different plant life forms in the diet has been analyzed. Trees supply the bulk
of food at 72% of species consumed, but woody climbers and creepers supply a substantial 26%.
These are almost certainly underestimated because the approximately 10 unidentified types of seeds
found in feces are likely to be mostly climbers, which are difficult to identify and see in the canopy.
An analysis of external color of the fruit was carried out. Gibbons showed no strong
preference for any particular color, although the most common color was yellow (37%), followed by
dark blue/purple (28%) and then orange and red (13% each). Most of the yellow fruits were species of
figs, but some highly prized non-fig fruits were also yellow (e.g., Sandoricum, Alphonsea,
Aphananthe). A number of other yellow or yellowish green fruits (Choerospondias, Prunus,
Diospyros) typically fell of the tree at the peak of ripeness and were consumed by deer and wild pigs
in addition to arboreal frugivores. None of these fruits have covers that need to be removed before
consumption. Virtually all succulent fruits in the forest are consumed by gibbons; therefore it cannot
be determined if they select fruits of some colors over others.
Gibbons are not highly selective when it comes to size class, either, as they consume fruits of
all available sizes. Eight fruit species (18%) are larger than 40 cm in length; all of these are pealed and
consumed piece by piece instead of being pealed and swallowed whole.
How can the gibbons’ preferred fruits be characterized? While most fruits are succulent, there
are 10 species consumed that have rather dry pulp, mostly figs. Fig moisture content varies somewhat
with species and with season, sometimes being quite high. The hardness of gibbon foods also varies
considerably. Ten species of fruits eaten have such hard covers that a person cannot easily open them
with a knife. These are easily opened by the sharp, dagger-like canine teeth of gibbons.
Fig species are consumed in all months of the year. Two other species (Gnetum, mostly
montanum and Balakata baccatum) were consumed in 6 months of the year. Ten species were found
in only a single month. The number of non-fig species consumed per month ranged from one (June,
Nephelium melliferum) to 11 or 12 (August–October). Woody climbers tended to be more available
from August to January than during other times of the year.
Overall, fruit species made up 77% of the diet, leaf species 20%, and other plant parts about
8%. Only 3 species provided more than one type of food. About 69% of the fruits consumed were
swallowed whole, and 25.5% were consumed by swallowing the flesh and seed after removing the
rind or external cover. Only one species was consumed by chewing on the flesh but not swallowing
the seed. This remarkable finding shows the great potential of gibbons as seed dispersal agents.
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Nutritional Characteristics
A total of 6 species of fruits and 1 species of leaves consumed by gibbons have been sent for
analysis of nutritional qualilties, including energy content, moisture content, protein, fat, carbohydrate,
dietary fiber, ash, and vitamin C. Most succulent fruits have a very high moisture content, and could be
used as a source of water. They are all moderately high in energy content. The Ficus analyzed had a
very low water content, but was relatively high in energy, protein and carbohydrate. The leaves of
Polyalthia viridis had a relatively high protein content and were moderately high in usable carbohydrate.
Gibbon Ranging and Seed Dispersal
Dispersal of Nephelium melliferum
Pimpanas Vimuktayon, a M.Sc. student in biology at Mahidol University, carried out a study
of the dispersal and germination of seeds of the wild rambutan on the plot. The aim of this study was
to determine the “seed shadow” of rambutan seeds as dispersed by gibbons, which are the only
animals that regularly swallow and defecate large quantities of seeds. During April and May of 1997,
the researcher followed group A and marked and mapped the locations of 1,785 seeds in 336 stools.
These were individually staked for monitoring of seedling survival over the next year. In December
1997, 30 seedlings (1.7% of seeds dropped) were still alive. The researcher intended to carry out more
germination tests during the 1998 fruiting season, but unfortunately the rambutan trees completely
failed to fruit this year.
Seed Dispersal in the Forest Tree Choerospondias axillaris
This study was begun in July, 1987, by Pranom Kunsakorn and was finished in Sept. 1998.
Both arboreal and terrestrial animals consume fruits and seeds of this common forest tree over a period
of many months during May–November. Most ripe yellow fruits fall to the ground and are consumed
by sambar deer and regurgitated at their bedding sites in piles. Late in the season, however, when
fruiting tree species are generally scarce, gibbons rely heavily on these fruits still hanging on the tree.
The aim of the project was to determine the period of fruit-fall, and to determine the pattern of
distribution of the seeds as affected by both gibbons and deer. In May of 1998 there was a large new
green crop of fruits on the trees, and many of them were attacked by variable squirrels which are seed
predators. The fruits were dropped after being neatly circumcised to remove the seeds.
Gibbon Ranging Behavior
Ranida Touranont, a visiting student in biology from Harvard University, studied tree use by
the gibbon Group A, and found that they used trees of all size classes above 10 cm dbh, but for all
activities trees above 35 cm dbh were used about half of the time, even though only about 12 percent
of trees on the plot were above this size. Large trees were clearly preferred by gibbons.
Ranida was able to obtain an estimate of dispersal distance for seeds of a particularly rare tree,
Aphananthe cuspidata (Ulmaceae). Only one individual of this species was in fruit during August–
October, 1999, during the study. A total of 16 fecal stools containing seeds of Aphananthe were found,
at an average distance of 194 m from the parent tree. Maximum distance was 420 m.
Other Projects Carried Out on the Plot
One of the most important benefits from the establishment of the biodiversity research and
monitoring plot is the opportunities it provides for student training and research projects. Since its
inception in about 1980, the Mo Singto site has hosted research on gibbon behavior leading to at least
10 postgraduate degrees, and the biodiversity plot has permitted research on animal-plant relations
leading to at least three postgraduate degrees and two senior theses. This year, at least three new
graduate research projects have been initiated.
The Mo Singto plot is available for use by other researchers from any university whose
projects have the approval of the Royal Forest Department. Prospective researches must submit a
request to the principal investigator (Brockelman) and coordinate their activities with other researchers
currently using the plot. If needed, such researchers can be given a map of the whole plot and quadrat
maps which show the locations of all trees on the plot, with their dbh and identity. A species list for
the plot may be given if this is needed. Quadrat maps and species lists are now completed and can be
obtained from the Center for Conservation Biology, ISTRD, Salaya Campus.
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Several research projects and other activities were carried out on the plot during the project
period, or are planned to begin soon. A list of these is as follows:
1. The role of subadults in gibbon groups (Hylobates lar), by Udomlux Suwanvecho, for M.Sc.
degree in Biology; completed in 1997.
2. Study of gibbon breeding structure and paternity, by Dr. Ulrich Reichard, M.P.I. for Evolutionary
Anthropology, Leipzig, Germany, begun in 1999. Dr. Reichard is observing group structure and
collecting fecal samples for analysis of DNA using PCR, to determine genetic relations and
paternity within and between groups.
3. Mating behavior and social structure within groups of gibbons on and around the plot, by Nicola
Uhde, doctoral student, University of Goettingen, Germany. Started in 1999.
4. Effect of cover by the forest herb Strobilanthes sp. (Acanthaceae), on growth and survival of seedlings, a
senior project by Supanee Hirunkanokpun and Kannaporn Ruenpanich, completed in 1998.
5. Ecology and distribution of lichens on tree trunks, by Chanpen Wongsriphuak for senior projects;
completed in 1999.
6. Harvest and population structure of the aromatic wood tree Aquilaria crassna (Thymelaeaceae),
by Christie Young, School of Forestry and Environmental Studies, Yale University, New Haven,
CT, U.S.A., completed in 1999.
7. Effects of white-handed gibbon (Hylobates lar) on habitat, spatial distribution and seed dispersal
of trees, by Ranida Touranont, Biology Extension Studies Program, Harvard University, MA,
USA., completed in 1999 (described above).
8. Ecology of woody climbers on the Mo Singto plot, by Kanok Lertpanich, begun as a Ph.D. project.
9. Population dynamics of the “mai hom” tree Aquilaria crassna, by Zhang Lixin, just begun as a
Ph.D. project.
10. Seed dispersal and natural secondary succession of forest near the Mo Singto plot, by
undergraduates Chalita Kongrit and Yingluck Ratanapongsai, and by M.Sc. student Supreeda
Tangprasertsiri.
Conclusions
Initially, the Mo Singto area was primarily used for studying white-handed gibbons, and research
on their population dynamics and social behavior is still progressing. We are beginning to understand how
social behavior affects birth and death rates, and how these may regulate the population, which has
remained remarkably stable over a period of at least 20 years. Long term study of groups of individuals that
are individually known has led to many new insights about mating behavior, dispersal, and group
dynamics.
The study of feeding ecology and ranging behavior has also progressed, but not not as fast as
it should have, partly due to shortage of personnel. We have a reasonably good picture of the diet of
gibbons, and some knowledge (most of it unpublished) about how and where they find feeding sites. It
is clear that the gibbons have detailed knowledge of the locations of their preferred, high quality foods.
These are also the fruit types that appear to be dispersed by gibbons, as part of what we interpret as
fruiting tree – frugivore seed dispersal mutualisms. There is much more research to be carried out in
this area, to determine the gibbons’ unique role in the regeneration of the suite of tree and woody
climber species that they are the prime consumers and dispersers of.
The mapping of every tree, and the planned mapping of all woody climbers, will permit an
unprecedented analysis of how the frugivore – plant mutualisms and other interactions influence the
regeneration of plants and the maintenance of plant species diversity. For this to be realized fully,
however, trees must be censussed down to the sapling stages (to 1 cm dbh). This is being done for
selected species and in selected areas at present, but a community-wide analysis will require all
species to be included. The mapping of terrain features using GIS technology will also be important to
analyze the ecological and spatial patterns of recruitment and how they are influenced by animal-aided
dispersal. This is now being initiated by our team.
The long term goal of this project is to accumulate the diverse types of knowledge that will
allow us to understand how gibbons and plants survive as components of the forest ecosystem and
how they affect the survival of each other. This is an ambitious goal that requires long term team
research on aspects that have traditionally been studied in quite different disciplines that did not
interact. We have made the assumption that nothing important in the forest can be thoroughly
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understood without understanding almost everything else.
During the last few years the most time consuming and difficult part of establishing a
permanent study site is identifying all the trees and vines present. The preparation and identification of
voucher specimens has taken longer than expected and work will continue until every species is
adequately collected. Several important tree and vine families have not been treated in the Flora of
Thailand and there are many uncertain identifications, and many new records to find.
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Abstract: Habitat fragmentation involves the reduction and isolation of natural areas, and is a serious
threat to wildlife. An important objective for wildlife managers is to identify species that are sensitive to
fragmentation and the specific ecological consequences of fragmentation to which each species is
sensitive. Large mammals are targeted by poachers and are among the first wildlife to disappear from
forests following fragmentation. In this study, the distributions of large mammals and the composition
of mammal assemblages were compared across forest conditions ranging from small fragments to
extensive transboundary areas. Interview surveys of rangers and local people were used to determine
where large mammals were concentrated inside reserves. Systematic camera-trapping and sign surveys
were done in these areas for carnivores, ungulates and other large mammals. Encounter rates of signs
and capture rates from camera-traps showed that large mammal composition and abundance varied
between sites. Transboundary rainforests on the Thai-Malaysia border had the most abundant
populations of focal species (elephants, wild cattle and tigers), the highest traffic of large mammals, and
were species rich for ungulates. Forests that are narrow and internally fragmented by roads have the
poorest large mammal faunas and lowest traffic mammal traffic. Geographic Information System (GIS)
databases were used to map distributions of large mammals within two study areas, and assess how
different species are affected by human disturbances in the landscape. At rainforest sites, carnivore
abundance was influenced by factors such as proximity to roads, drainages, and levels of prey. Large
ungulates (sambar and gaur) distributions were highly predictable inside another large reserve,
suggesting close affinities with habitats, including saltlicks and grasslands managed by annual burning.
Bear and elephant distributions were less predictable and possibly more influenced by the patterns of
hunting inside the reserve. In general, poaching inside Thai reserves and the internal fragmentation of
reserves by roads that facilitates access to poachers, are arguably the most serious threats to large
mammals, especially those with commercial value either alive or dead. The research was conducted in
collaboration with Royal Forest Department staff, students and local people. Field methods developed
during the project were taught to these individuals through on-the-job training and special training
courses.
Key words: habitat fragments, large mammals, forest complex, protected area

Introduction
Habitat fragmentation is the process by which natural areas are reduced in size and isolated
into what is termed habitat fragments or remnants. This process can have significant effects on
wildlife diversity and ecosystem function (Laurance et al., 1997; Robinson et al., 1992; Lynam and
Billick, 1999). In a perfect world, planned landscape development would preserve wildlife
populations, ecosystems and ecological processes in their natural states. In reality, habitat
fragmentation driven by human disturbance often results in critical wildlife habitats and hotspots of
biodiversity being altered or destroyed.
During the 20th century Thailand’s forest cover decreased from 70% to less than 30%
(Arbhabhirama et al., 1988). Concomitant with this loss was the transformation of large tracts of
forest to smaller isolates surrounded by human-modified lands. For example, in southern Thailand, all
remaining forests exist as isolates, mostly <100 square kilometres in size (Brockelman and Baimai,
1993). Habitat remnants of this size are unable to support intact communities of wildlife species. Of
particular concern are large birds and mammals that have large area requirements (Poonswad, 1993;
Woodroffe and Ginsberg, 1998), are of economic importance, or are indicators of ecological
conditions, flagship species, and species that have restricted distributions or are vulnerable or
endangered (Brockelman and Baimai, 1993). The internal fragmentation of forests by road and
powerline construction further breaks up wildlife habitat (Goosem, 1997) and can lead to reductions
and loss of species, especially by increasing access to hunters (Auzel and Wilkie, 1999). The effects
of habitat fragmentation on individual species may be varied (Lynam, 1997) and not easily predictable
(Lynam, 1995).
Currently, efforts to manage biodiversity in Thailand focus on forest complexes. This has
stemmed from the realization that conservation in protected areas should be more effective if they are
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managed as whole ecosystem complexes. Nineteen protected area complexes-seventeen comprising
terrestrial areas, and two marine complexes - are recognized for Thailand (Prayurasiddhi et al., 1999).
The terrestrial complexes range in size from 1,448 to 18,730 square kilometres with a mean and
standard error of 5,364 ± 1,063 square kilometres. These remnant habitats will in future become the
target of conservation and management activities.
Project Objectives
1. To document the status and distribution of ground-dwelling large mammals in selected forest
remnants that represent the range of landscape settings in Thailand. Large mammals (> 1kg in
body weight) are considered to be highly sensitive to habitat fragmentation and susceptible to
hunting, by virtue of their physiological and demographic characteristics, and are therefore at
greatest risk of extinction in habitat remnants;
2. To provide training for Thailand Royal Forest Department staff in techniques of survey and
assessment of large mammals;
3. To determine how environmental variation, as measured by habitat structure, forest condition,
size of forest remnants, and other variables, influences mammal abundance inside these
forests;
4. To archive information on mammal status and distributions, and their habitats in GIS
databases for use in wildlife management activities;
5. To determine the status and distribution of Indochinese tigers (Panther tigris corbetti) and
prey species in forest remnants;
6. To assess the extent to which the occurrence of tigers is predicted by environmental
characteristics of forest remnants, including fragment size, shape, levels of human disturbance
and prey abundance;
7. To assess the utility of tigers as indicators of intact mammal communities;
8. To prioritize forest areas in terms of their future potential for supporting large mammal
communities, including Indochinese tigers.

Study Areas
The six areas selected for study are shown in Fig. 1:
1. Queen Sirikit Reserve Forest (now Bang
Lang National Park), Yala Province;
2. Halabala Wildlife Sanctuary, Narathiwat
Province;
3. Phu Khieo Wildlife Sanctuary,
Chaiyaphum Province;
4. Khao Yai National Park, Nakhon
Ratchasima Province;
5. Thap Lan National Park, Prachinburi
Province; and
6. Taphyra National Park, Sakaew Province.

Area 3
Phu Khieo WS

Area 5
Thap Lan NP

Area 4
Khao Yai NP

Area 6
Taphyra NP

Methods
Field surveys for large mammals were
made
at
two
different
spatial
scales:
(1) comparisons of the distributions and
abundances of large mammals between 6 forest
complexes (Areas 1-6), and (2) assessment of the
distributions of large mammals within forest
Area 1
Area 2
Bang Lan NP
Halabalo WS
complexes (Areas 1 and 4). Field methods were
developed for these investigations during 1996 and
Figure 1. Location of large mammal study sites.
1997. While direct census methods are available
for use in open habitats, this study developed
survey methods for use in closed habitats that typify the conditions experienced by large mammals in
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most forests in Indochina and Indoburma. An underlying goal of this research was to produce
standardized survey methods that could be applied by trained field staff.
Interview surveys and other background information Indirect evidence for focal species was
gained by reviewing published literature, species lists, and reports. Royal Forest Department staff and
local people were asked questions about the occurrence of large mammals. Information was classified
according to its reliability; direct observations were coded high reliability, observations of track and sign
were coded medium reliability, and third hand reports from other sources were treated as low reliability.
Areas where interviews suggested the occurrence of intact ecological mammal communities, i.e.,
presence of carnivores and prey species, were targeted for direct field survey. Two techniques were used
for the direct survey of large mammals; sign detection methods and automated camera-traps.
Sign surveys Tracks, scat, scrapes, scratches, rubbings or other sign of large mammals can
indicate the presence of large mammals along wildlife trails and places where wildlife aggregate for
example salt licks, waterholes and caves (Wilson et al., 1996). The reliability of this method depends
upon the skill of the observer in resolving mammal signs, and the conditions of weather, substrate and
the age of sign deposited. In general, because of the variation in detectability of signs at a site, usually
only species presence can be confirmed. In some cases encounter rates of signs of some large
mammals can be used as an index of their abundance.
Camera-trapping Camera-traps have been available since the early 1900’s (Chapman, 1927)
but only recently have they been seriously employed for wildlife inventory and ecological
investigation (Cutler and Swann, 1999). Camera-traps have been used to detect everything from
rodent predators of bird nests (Laurance and Grant, 1994) to rhinos (Griffiths and van Schaik, 1993)
and for estimating densities of large carnivores (Karanth, 1995). Camera-traps may take a variety of
shapes and forms. In their simplest construction, they are devices triggered by pressure-plates set on
trails, or baits tied to the end of a string. The most recent development in the field is infrared-based
camera traps (Fig. 2). These are self-contained units that run off alkaline or lithium cells. Two broad
types are those which use active or passive infrared monitors.
Active infrared requires an animal to pass through a beam
transmitted between a sender and a receiver unit. Passive infrared
involves a single sensor unit that detects a differential between
ambient conditions and the body heat and motion of animals
passing in front of the sensor. In this study, surveys for large
mammals were done using commercially available passive infrared
devices (Camtrakker , Camtrak South Inc. Georgia, USA; Fig. 2).
At each study area, camera-traps were either arranged in large plots
or along animal trails to detect large mammals. ANOVA and
logistic regression, along with Geographic Information System
(GIS) databases were used to analyse mammal data and construct Figure 2. Setting a camera-trap for
detecting large mammals.
predictive models of mammal distributions.
Results
Comparisons of mammal assemblages
• Species richness of mammals at camera-trap locations varied significantly among sites
(ANOVA: F=2.28, p<0.05). Species richness from camera-trapping in study plots ranged
from 9 species at Thap Lan to 19 species at Phu Khieo.
• Levels of wildlife traffic at individual camera-traps varied among sites but not significantly
so (ANOVA: F=0.88, P>0.05. Levels of mammal traffic varied though not significantly so
among sites (ANOVA: F=1.98, p=0.07).
• The abundance of focal large species – elephant, tiger and gaur – was highest at a rainforest site in
southern Thailand (Hala), and lowest at a dry forest site in eastern Thailand (Taphyra) (Fig. 3).
• The composition of wildlife traffic as recorded by camera-traps varied between sites (Fig. 4).
Carnivores accounted for over 30% of wildlife traffic recorded at two sites–Khao Yai
(Khlong E-Tow) and Taphrya-and less than 20% at two sites–Bala and
Phu Khieo. Ungulates represented more than 60% of traffic at two sites (Bala and Phu
Khieo) and less than 20% at one site (Thap Lan). Primates represented > 25% of fauna
recorded at Thap Lan.
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• The composition of carnivores
4.00
varied among sites. Southern
3.50
rainforest sites supported
3.00
only cats and bears while
2.50
Gaur
other sites supported lower
2.00
Elephant
percentages of cats and up to
1.50
Tigers
3 other groups of carnivores.
1.00
Dhole (Cuon alpinus) was
0.50
found at three sites-Khao
0.00
Hala
Phu
Bala
KY Thap
KY - KET Taphrya
Yai, Taphyra and Phu Khieo.
Khieo
Khao
Lan
Civets and mongoose were
Laem
recorded at all sites except
the southern sites. Overall, Figure 3. Abundance of focal large mammal species across study sites.
(y-axis is average no.captures/100 camera- trap nights/trap)
most carnivores recorded by
camera-traps were felids.
100%
• Ungulate assemblages ranged
Pheasant sp.
80%
from two species at Thap Lan
Other small mammals
to seven species at Hala. Red
60%
Porcupines
muntjac, elephant and wild
40%
Primates
boar were almost ubiquitous,
Ungulates
each occurring at six of seven
20%
Carnivores
sites. Tapir were found only
0%
at two rainforest sites-Hala
and Bala.
Figure 4. Composition of wildlife traffic from camera-trapping.
• Two large mammals–the
Malayan porcupine and pigtailed macaque-as well as
pheasants were ubiquitous
across all study sites.
• Camera-traps recorded the
presence and activity of
human visitors at forest sites.
Two sites-Bala and Taphrya
sites had the highest levels of
villager traffic. Bala villagers
were most often phototrapped
with long-tailed macaques.
The macaques are trained for
climbing “luuk niang” trees.
5. Study plots used for surveys of tigers and other large
Some
photos
recorded Figure
mammals in the Balahala Forest Complex (taken from GIS database).
poachers carrying shotguns.
Taphyra
villager
traffic
included individuals and groups of individuals carrying ricesacks, rattan, and weapons into
and out of the forest, on foot and on motorcycles. Human traffic at Phu Khieo was mostly of
tourists and vehicles. Human traffic at Hala was entirely of indigenous tribal Sakai or Jahai
people. Some photos recorded these people in the process of hunting with blowpipes and
spears
Mammal Distributions within Forest Complexes
Balahala Forest Complex-a GIS database was used to determine the relationship between
carnivore abundance and environmental or landscape parameters in the Balahala Forest Complex (Fig. 5).
For example, tigers tended to be found close to water, far from roads and in areas with high traffic of
prey species. These results suggest that to conserve tigers reserve managers should try to preserve
natural drainages, reduce road construction and reduce poaching.
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Khao Yai National Park – Mammals species richness tended to be greatest at the center of the
park near park headquarters. Mammal abundance varied between the survey sites. Capture rates of
mammals near the park headquarters (Mo Sing To) were nearly four times those of areas in the parks
extreme south (Prachantakham) and nearly 15 times those in the extreme east (Wan Luang).
Camera-traps recorded the activity patterns of wildlife and humans. Mammal activity occurred
throughout the day and night but was lowest between 11.00-17.00 hrs (Fig. 6). Poachers were active
mostly during the day but also during evening hours when they spotlighted wildlife for hunting with
guns. Poachers use all areas of the park, including areas close to park headquarters. Poacher activity is
heavy towards the east of the park, from the Sai Yai River south to the Prachantakham substation, and
between the Sai Yai and Klongpa Gung substations. Poacher traffic was inversely related to ranger
traffic (Fig. 7). In places where ranger patrols are infrequent, poacher traffic was high. Where patrols
were frequent, poachers ventured only seldomly in the forest.
Mammal abundance was related to poacher numbers (Fig. 8). Prachantakham has the lowest mammal
capture rate and one of the highest poacher capture rates. Likewise in the Sai Yai area, which has the
highest poacher capture rate and a relatively low mammal capture rate. In the extreme southeast of the
park (Wan Luang area), capture rates of poachers and their dogs, and capture rates of wildlife were
similar.
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Time

Figure 6. Activity budgets for mammals in Khao Yai NP, from camera trap data.

Information on large mammals recorded via camera-trapping during January 1999 – August
2000 was compared with models of species distribution generated from track and sign surveys in
1995/6. For example, the observed distributions of both sambar and gaur from camera-trapping were
correlated with predicted distributions (R= 0.87 and 0.86, respectively, both p<0.05) (Trisurat and
Lynam manuscript). This suggests that the distributions of these ungulates may be relatively stable
and are possibly influenced by habitat features such as saltlicks and vegetation, factors that do not vary
much between seasons or years. Annual burning of grasslands near the headquarters area maintains
food resources for sambar. The distribution of a male tiger was centred around the area where
grasslands are managed in the park, and sambar are concentrated (Fig. 9). Ungulates should be
relatively easy to protect and patrols should be directed to the areas where these species are
concentrated.
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Figure 9. Tiger observations and predicted sambar distribution.

Conclusions
Habitat loss and fragmentation have caused the reduction and loss of wildlife populations in
tropical forests (Laurance and Bierregaard, 1997), including Thailand (Lynam, 1995; Lynam, 1996;
Lynam, 1997; Rabinowitz, 1993). The most intact Thai mammal faunas now persist only in the largest,
most intact forest tracts, especially transboundary forest areas (Lynam, 1999a, b; Wikramanayake et al.
1998). However, poaching has reduced populations of large mammals in Thai reserves (Dobias, 1987;
Griffin, 1994; Lynam et al. in press; Smith et al., 1999; Srikosamatara and Suteethorn, 1995), and
elsewhere in the region (Karanth and Stith, 1999; Madhusudan and Karanth, 2000), and some species
may be close to local extinction in reserves e.g. tigers in Khao Yai (WCS/RFD, 2000), or regional
extinction across all reserves e.g. Sumatran rhino in Borneo (Rabinowitz, 1995). Consequently, it is
appropriate to address these problems by targetting reserves for site-specific conservation actions
designed to counter these effects (Galster and Eliot, 1999), and by expanding research programs to
improve the understanding of wildlife responses to fragmentation and hunting.
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Recommendations for Follow-up Action
• Future research needs to address the question of sustainability of hunting in Thai reserves.
Comparisons of rates of harvest of wildlife with the productivity of forests can address this
question (Robinson and Redford, 1994) and hunting studies of the type undertaken in
Africa and other parts of Asia (Robinson and Bennett, 1999) should be encouraged and
implemented.
• Results of wildlife inventories and research should be applied towards practical wildlife
management in protected areas. This will be most effective if researchers collaborate with
government institutions concerned with management. The current project has had some
success in this area. In 1998, the Royal Forest Department invited the author to participate
in the development of a management plan for the Upper Eastern Forest Complex, which
contains Khao Yai, Thap Lan, Taphrya National Parks and Dong Yai Wildlife Sanctuary.
Information gained from the BRT funded surveys in the former two areas, and additional
survey efforts in the complex involving bird surveys are currently being compiled in a
report for the RFD (Lynam and Round, in preparation). The RFD will be encouraged to
use this report towards developing a comprehensive management plan for the forest
complex. Special training for policy level staff in methods for compiling, analysing and
incorporating wildlife data may need to be done to ensure appropriate use of the
information.
• Some Thai forest reserves or parts of them cannot support viable large mammal
populations. Most existing large forest tracts have already been incorporated in the
protected area system (Prayurasiddhi et al., 1999). Additional areas proposed for
incorporation in the future are either small or isolated (or both) parcels that add no
significant value to the system for large fauna. To staff these new areas, the current trend
is to transfer forestry staff from existing large areas into the small areas thus diluting the
effective protection for wildlife across the system. The allocation of budgets, personnel
and other resources towards protected areas should be strongly related to the degree of
importance of an area for wildlife. For example, areas that are less than 100 km2 in size
hold no long-term value for the largest mammals (Brockelman and Baimai, 1993). Areas
that have lost connections to adjacent forest tracts may need habitat restoration, and labor
forces to undertake this, in order to regain these vital connections. Future research should
examine the degree to which large mammals use habitat that link reserves, e.g., riverine
forest, as movement corridors.
• Thai reserves lack buffer zones so that wildlife populations are in contact with humanforest edges but the effects of these interfaces on wildlife are poorly understood. Large
mammals may go rapidly extinct in small reserves and those where there are no established
buffer areas, where wildlife encounter humans frequently. The effects of reserve edges and
road edges on wildlife need to be addressed with further research. This has begun at Khao
Ang Ru Nai Wildlife Sanctuary (Wanghongsa, 2000) but needs to be done elsewhere,
especially in smaller reserves.
• Survey efforts required to detect presence of endangered species. The study contributed
information concerning the survey efforts required to detect one endangered carnivore, the
tiger. Information from 4 Thai forests was combined with data from 15 other areas across
Asia (Carbone et al., 2001). Where tigers occur at low density, survey efforts with cameratraps need to be at least 1,000 trapnights in order to record their presence.
• Field research methods should be translated to protected area staff via training programs.
Wildlife researchers have a responsibility to train and develop the capacity of policy
makers, protected area managers, and young potential conservationists in techniques for
documenting and conserving wildlife, especially those they have developed while working
in protected areas. Regular training courses should be conducted by researchers with the
support of conservation agencies. The Thai government should be promoting these kinds
of endeavours and actively seeking support, collaborations, and funding for them.
• High school and university curricula need to include conservation science modules. In the
future, landscape development, especially that which potentially affects wildlife, will by
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law need to be based on environmentally sound practices and there will be a demand for
the services of trained, highly skilled environmental professionals. Colleges and
universities that are ahead of the game will already be producing these kinds of graduates.
• Improved protection is needed to save dwindling populations of endangered species.
Protected area management in Thailand currently focusses on attracting tourists and
generating income from gate sales, food, accommodation and amusements. The value of
wildlife is ignored in the process. Without the protection afforded to wildlife by park
rangers, there will be no wildlife for the next generation to see. Special training in
techniques of antipoaching, patrolling and outreach should be a part of standard ranger
training course in protected areas in the future.
• Site based wildlife protection programs should be implemented in areas deemed important
for the long-term preservation of large mammals. A new conservation initiative - The
Khao Yai Conservation Project - was implemented in March 2000 (Spencer, 2000) partly
as a result of the findings of the study reported here, assessments of park needs and a
survey of attitudes towards natural resource conservation in local communities surrounding
the park (WCS/GSN, 1999). Khao Yai National Park was chosen for special attention
because it is Thailand’s oldest National Park, because it is familiar to Thai and foreign
visitors, and because the problems there typify the kinds of problems facing wildlife in
other areas. It also supports populations of elephant, tigers, wild cattle, hornbills, gibbons
and other endangered fauna. These populations are potentially self-sustaining with
appropriate management intervention. The objectives of the three-year project are to
reduce poaching of wildlife at Khao Yai. This will be done by mobilizing park staff in two
directions. Firstly, a Wildlife Protection Team consisting of 30 park rangers, and trained
by professional wildlife protection professionals and Royal Border Patrol Police, will patrol
the park and enforce wildlife laws. A separate 10 member strong Outreach Team will work
towards changing attitudes of local people to nature conservation, including schoolchildren,
and finding alternative forms of employment for forest poachers.
Monitoring of species sensitive to hunting – ungulates, primates, large rodents and
birds - will be conducted at places in the park that were identified by this study as high,
medium, and low human use sites (WCS/RFD, 2000). Teams of researchers, trained
rangers and ex-poachers will monitor these areas to detect trends in abundance of sensitive
species as the management changes introduced with the project are implemented. Hunting
of wild meat is widespread in tropical forests (Robinson and Bodmer, 1999) but is rarely
sustainable (Robinson and Bennett, 1999). Monitoring of local wildlife markets and
interviews with hunters will be attempted to establish the rates of consumption of wildlife
from Khao Yai. Information from line transect surveys in the park will be used to estimate
standing biomass of hunted species in the park, and to determine whether hunting is
sustainable, or moreover, the degree to which consumption exceeds forest productivity.
The wildlife protection program if successful may become a model for protected area
management that might be replicated in other places in Thailand, and elsewhere in the region. The
BRT program, through a grant from BIOTEC, is financially supporting the ecological monitoring
program associated with the Khao Yai Conservation Project.
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Research Reports

การท่องเที ยวเชิ งนิ เวศ
ยศ สันตสมบัติ
ศูนย์ศกึ ษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมปิ ญั ญาท้องถิน! เพื!อการพัฒนาอย่างยั !งยืน คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ 50202
Abstract: Ecotorism
This research project is part of a larger “Ecotourism Project” initiated by Mae Hong Son Province and BRT.
The scope and purpose of this project are to examine the local knowledge and resource management systems of
various ethnic groups in Mae Hong Son, the impact of tourism and cultural adaptation of these ethnic groups
and to find ways and means to strengthen community organizations. It is hoped that research findings will be
fruitful for policy planning on ecotourism with special emphasis on active participation of the local community
in the sustainable management of ecotour programs and the natural environment. This paper contends that the
context of tourism in Northern Thailand is closely related with the problem of underdevelopment and
marginalization of various ethnic groups who have been the victims of exploitation by the tourism industry.
The basic problem of ecotourism development is closely related to the issues of local empowerment, the
strengthening of local organization in the management of natural resources, the reproduction of conservation
ethics and the pride in cultural roots, the initiation of learning processes especially in terms of tourism
management and the equitable distribution of income and benefits among all stakeholders. In this context,
ecotourism as a development concept has a great deal of potential in providing motives for sustainable use and
management of natural resources.
Key words: ecotourism, biodiversity, cultural diversity, resource management

บทนํา
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็ นดินแดนทีส! วยงามตามธรรมชาติ มีผนื ปา่ ทีค! งสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ อุดมด้วยความ
หลากหลายของระบบนิเวศ พันธุ์พชื ไม้ปา่ กล้วยไม้ เฟิรน์ และสิง! มีชวี ติ ประจําถิน! นานาชนิด เป็ นแหล่งรวมนํ8าตก และ
ถํ8าสวยงาม กลุม่ ชาติพนั ธุต์ ่างๆ ทีห! ลากหลายทางวัฒนธรรม วิถชี วี ติ ขนบธรรมเนียมประเพณี และการแต่งกาย เหมาะ
แก่การท่องเทีย! วในลักษณะการเดินปา่ และพักผ่อน จํานวนนักท่องเทีย! วมีทงั 8 ชาวไทยและต่างประเทศ และมีเพิม! มากขึน8
(ตารางที! 1) จนสัดส่วนระหว่างประชากรของจังหวัดกับจํานวนนักท่องเทีย! วส่งผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ ค่า
ครองชีพ ปญั หามลภาวะ และสภาพแวดล้อมมากขึน8
ตารางที! 1. เปรียบเทียบจํานวนนักท่องเที!ยว และรายได้ทไ!ี ด้รบั จากการท่องเทีย! วของประเทศไทย
ทังประเทศ
8
เชียงใหม่
แม่ฮอ่ งสอน
ปี พ.ศ.
จํานวนนัก
รายได้
จํานวนนัก
รายได้
จํานวนนัก
รายได้
ท่องเทีย! ว (คน)
(ล้านบาท)
ท่องเทีย! ว (คน)
(ล้านบาท)
ท่องเทีย! ว (คน)
(ล้านบาท)
2537
6,166,496
145,211
2,375,968
17,380
171,165
593.57
2538
6,951,566
190,765
2,670,357
16,040
178,896
568.88
2539
7,192,145
219,364
3,042,117
21,006.29
199,770
679.96
2540
7,221,345
220,755
3,052,118
21,388.37
214,990
813.06

การศึกษาวิจยั ผลกระทบจากการส่งเสริมการท่องเทีย! วต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติ
และคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชน ทําให้จงั หวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับโครงการพัฒนาความรูแ้ ละศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพใน
ประเทศไทย (BRT) จัดทําโครงการวางแผนเพือ! พัฒนาการท่องเทีย! วเชิงนิเวศ (Ecotourism) ของจังหวัดขึน8 โดยใน
ส่วนย่อยของโครงการนี8 เป็ นการวิจยั ว่าชุมชนท้องถิน! หรือกลุ่มชาติพนั ธุต์ ่างๆ ทีม! หี ลากหลายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มี
ระบบและภูมปิ ญั ญาท้องถิน! ในการจัดการทรัพยากรอย่างไร การท่องเทีย! วมีผลกระทบต่อการปรับตัวทางวัฒนธรรมและ
ศักยภาพของชุมชนในการจัดการทรัพยากรอย่างไร จะเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน และระบบการจัดการ
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ทรัพยากรเพือ! รองรับการท่องเทีย! วเชิงนิเวศได้อย่างไร ผลของโครงการจะนําไปสูก่ ารวางแผนการท่องเทีย! วเชิงนิเวศ
โดยทีช! ุมชนท้องถิน! มีบทบาทสําคัญในการวางแผน การบริหารจัดการ และจัดสรรผลประโยชน์จากท่องเทีย! ว เพือ! ให้เกิด
การพัฒนาในลักษณะทีเ! ป็ นธรรม และใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมธรรมชาติอย่างยังยื
! น
การท่องเทีย! วได้รบั ขนานนามว่าเป็นอุตสาหกรรมทีม! ขี นาดใหญ่ทส!ี ดุ ของโลก เป็นช่องทางในการสร้างรายได้
และหมุนเวียนเงินตราระหว่างประเทศ มีความสําคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาเป็ นอย่างยิง!
(Hall, 1994) ขณะเดียวกันเริม! เป็ นทีย! อมรับกันว่าการท่องเทีย! วเป็นปจั จัยสําคัญทีส! ร้างผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรม
และสภาพแวดล้อม โคลิน ฮอล (Hall, 1994) นักวิชาการออสเตรเลียผูเ้ ชีย! วชาญปญั หาการท่องเทีย! ว เสนอว่านโยบาย
และแผนการท่องเทีย! วมักถูกกําหนดโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ ซึง! ตอบสนองต่อความคิดเห็นและความต้องการ
ของกลุม่ ผลประโยชน์ แต่ไม่เคยสนใจกับปญั หา ผลกระทบ และความต้องการของชุมชนท้องถิน! อุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย! วจึงมิได้มนี ยั สําคัญต่อการพัฒนาท้องถิน! ดังทีม! กั ถูกนํามาเป็นประเด็นอวดอ้าง (Pleumarom, 1994) หากแต่
เป็ นเพียงการดึงดูดให้ชมุ ชนท้องถิน! เข้าเป็ นส่วนหนึ!งของระบบ
การบุกเบิกธุรกิจทัวร์ป่า เพือ! ชักนํานักท่องเทีย! วให้ช!นื ชมกับความงามของผืนปา่ พันธุไ์ ม้ ถํ8า นก สรรพสัตว์
และกลุ่มชนทีม! วี ถิ ชี วี ติ การแต่งกาย และวัฒนธรรมประเพณีทห!ี าชมได้ยาก ซึง! เป็ นจุดขายของการท่องเทีย! วในเขต
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ทําให้ทวั ร์ปา่ เป็ นธุรกิจที!
ได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐทัง8 จากส่วนกลาง และระดับท้องถิน! แต่งานวิจยั หลายชิน8 (ปุสตี, 2535;
ประเสริฐ
และ
่
อิฐศักดิ ], 2534) แสดงให้เห็นว่า รายได้ของทัวร์ปา ไม่ได้กระจายผลประโยชน์อย่างทัวถึ
! ง ส่วนใหญ่ตกอยูก่ บั
ผูป้ ระกอบการ ในขณะทีช! าวบ้านท้องถิน! ได้รบั ค่าตอบแทนเฉลีย! คนละ 20-30 บาทต่อวันเท่านัน8 แต่ตอ้ งรับผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ ซึง! ส่งผลให้สนิ ค้าเครือ! งอุปโภคบริโภคและอาหารมีราคาแพงขึน8
งานทางวิชาการทีศ! กึ ษาผลกระทบของทัวร์ปา่ ในเขตภาคเหนือของไทย เช่น Durst (1987), Judd (1988),
Mirante (1991) และ Dearden (1993) ต่างได้วจิ ารณ์บทบาทของทัวร์ปา่ ทีม! ตี ่อการเปลีย! นแปลงของวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิน! อย่างรุนแรง งานวิจยั บางชิน8 เช่น Dearden (1993) ให้ความสําคัญกับบทบาทของทัวร์ปา่ ต่อการกระจาย
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในชุมชน แต่ประเด็นทีไ! ด้รบั ความสนใจค่อนข้างน้อยหรือแทบไม่มเี ลย คือ บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของชุมชนท้องถิน! ต่อการวางแผนและการจัดการท่องเทีย! ว
ซึง! เป็ นทีย! อมรับว่ามีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ั
เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนท้องถิน! มากทีส! ุด ปญหาดังกล่าวทําให้งานศึกษาวิจยั ในช่วงหลังเริม! ให้ความสําคัญกับการ
ท่องเทีย! วจากมุมมองของชุมชนเป็นสําคัญ McIntosh and Goeldner (1986) เสนอให้วางแผนและจัดการการท่องเทีย! ว
โดยมีชุมชนเป็นจุดศูนย์กลาง (Community-oriented tourism) ในการควบคุมจัดการ และจัดสรรผลประโยชน์ Murphy
(1985) เน้นการใช้มมุ มองเชิงนิเวศในการวางแผนการท่องเทีย! ว โดยให้ความสําคัญกับอํานาจของชุมชนเช่นกัน
ความแตกต่างระหว่างการท่องเทีย! วจากแง่มมุ ของรัฐและภาคธุรกิจเอกชน กับการท่องเทีย! วจากแง่มมุ ของ
ชุมชนอยูต่ รงทีว! า่ มุมมองด้านแรกเป็นแบบการสังการจากบนลงล่
!
าง เน้นความพึงพอใจของนักท่องเทีย! ว และเม็ดเงิน
จากรายได้เป็นสําคัญ ในขณะทีม! ุมมองแบบหลังเน้นการวางแผนจากเบือ8 งล่างสูบ่ น โดยเน้นตอบสนองความพึงพอใจทัง8
นักท่องเทีย! วและชุมชนท้องถิน! อีกทัง8 ยังให้ความสําคัญกับกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชนท้องถิน! ทัง8 ในระดับการ
วางแผน การบริหารจัดการ และการแบ่งปนั ผลประโยชน์อย่างยุตธิ รรม นักวิชาการบางท่านเสนอว่า ชุมชนเป็ นแหล่ง
ท่องเทีย! วสําคัญสําหรับนักเดินทาง ดังนัน8 ชุมชนจึงต้องมีบทบาทสําคัญในการจัดการ และการพัฒนาการท่องเทีย! ว
เพื!อให้กจิ กรรมต่างๆ มีสว่ นตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง (Blank, 1989)
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิน! ในการจัดการท่องเทีย! ว และสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ทําให้แนวคิดเรือ! ง “การ
ท่องเทีย! วเชิงนิเวศ” (Ecotourism) เริม! เป็ นทีส! นใจอย่างจริงจัง ยิง! ไปกว่านัน8 ในรอบทศวรรษทีผ! า่ นมา การท่องเทีย! วเชิง
นิเวศได้กลายมาเป็ นธุรกิจทีเ! จริญเติบโตรวดเร็วทีส! ดุ ในแวดวงของอุตสาหกรรมการท่องเทีย! ว การสัมมนาระดับนานาชาติ
เรือ! ง “การท่องเทีย! วเชิงนิเวศเพือ! การอนุรกั ษ์ปา่ และการพัฒนาชุมชน” ทีจ! งั หวัดเชียงใหม่ เมื!อเดือนมกราคม 2540 การ
ท่องเทีย! วเชิงนิเวศได้รบั นิยามว่า
“การท่องเทีย! วไปยังแหล่งธรรมชาติโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ! เรียนรูท้ าํ ความเข้าใจกับ
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พัฒนาการทางวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศ และใน
ขณะเดียวกันก็ชว่ ยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เพือ! ให้ชาวบ้านในท้องถิน! ได้รบั ประโยชน์โดยตรงจากการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ
แวดล้อม” (Bornemeier et al., 1997) Gail Nash (1997) นักวิจยั จากสมาคมการท่องเทีย! วเชิงนิเวศ (The Ecotourism
Society) เสนอหลักพืน8 ฐาน 7 ประการของการท่องเทีย! วเชิงนิเวศไว้ดงั นี8คอื 1) ต้องหลีกเลีย! งการสร้างผลกระทบทางด้าน
ลบทีจ! ะก่อให้เกิดความเสียหายหรือการทําลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของพืน8 ทีท! อ่ งเทีย! ว 2) ต้องให้
นักท่องเทีย! วตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรกั ษ์ธรรมชาติแวดล้อมและวัฒนธรรม 3) รายได้จะต้องนําไปสูก่ าร
อนุรกั ษ์ธรรมชาติแวดล้อม และการจัดการเขตอนุรกั ษ์ 4) ชุมชนท้องถิน! รวมทัง8 ชุมชนใกล้เคียงจะต้องเป็นผูไ้ ด้รบั
ผลประโยชน์โดยตรง 5) ต้องเน้นความสําคัญของการวางแผน และการเติบโตของการท่องเทีย! วอย่างยั !งยืน โดยจํานวน
นักท่องเทีย! วต้องอยูใ่ นขอบเขตของศักยภาพการรองรับ (Carrying capacity) ตามธรรมชาติของระบบนิเวศท้องถิน! 6)
รายได้สว่ นใหญ่จะต้องตกอยูก่ บั ประเทศผูเ้ ป็ นเจ้าของแหล่งท่องเทีย! ว ด้วยเหตุน8ีจงึ เน้นการใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการของ
ท้องถิน! เป็นสําคัญ และ 7) ต้องให้ความสําคัญกับการใช้ทรัพยากร ลด/ละการใช้น8ํามันเชื8อเพลิง อนุรกั ษ์พนั ธุพ์ ชื พืน8 บ้าน
และจัดการท่องเทีย! วให้สอดคล้องกับธรรมชาติแวดล้อมอย่างแท้จริง
นอกจากนี8 การท่องเทีย! วเชิงนิเวศยังเน้นความสําคัญของการผสมผสานจุดมุง่ หมายของการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ
แวดล้อม และการพัฒนาชุมชนไว้เป็นเรือ! งเดียวกัน (Lindberg et al., 1995) อีกทัง8 ให้ความสําคัญกับมิตขิ องการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาอย่างยั !งยืน (Cater, 1997; McCool, 1994) อย่างไรก็ตาม Pleumarom (1997) ได้
ตัง8 คําถามเกีย! วกับแนวคิด นโยบาย และวิถปี ฏิบตั ขิ องการท่องเทีย! วเชิงนิเวศว่าจะช่วยให้เกิดการอนุรกั ษ์ธรรมชาติแวดล้อม
และการพัฒนาได้จริงหรือไม่ โดยเสนอว่าการท่องเทีย! วเชิงนิเวศไม่ควรมีรปู แบบหรือนโยบายทีม! มี าตรฐานเดียว หาก
แต่ควรเป็นส่วนหนึ!งของทางเลือกในการพัฒนา และก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรูอ้ ย่างแท้จริง คณะวิจยั ของโครงการ
ศึกษาการท่องเทีย! วเชิงนิเวศกับการปรับตัวทางวัฒนธรรม และศักยภาพในการจัดการทรัพยากรชุมชนของกลุ่มชาติพนั ธุ์
ต่างๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เห็นว่าการประเมินศักยภาพขององค์กรชุมชนจะต้องพิจารณาอย่างเป็ นองค์รวม ครอบคลุม
ถึงเงือ! นไขและการปรับตัวต่อการเปลีย! นแปลงความสัมพันธ์ต่างๆ ระหว่างชุมชนกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ และชุมชน
กับสังคมภายนอกอย่างรอบด้าน และเป็นพลวัต ด้วยเหตุน8ีเองกรอบคิดในการศึกษาวิจยั การท่องเทีย! วเชิงนิเวศ
จึงประกอบไปด้วยแนวคิดหลัก 5 ประการดังนี8
1. การมองการท่องเทีย! วเชิงนิเวศในบริบทของการเปลีย! นแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง และ
สภาพแวดล้อมธรรมชาติ เป็นแนวคิดทีช! ่วยให้สามารถเชื!อมโยงปรากฎการณ์ในท้องถิน! กับเงือ! นไขภายนอก และ
ชีใ8 ห้เห็นทิศทางของการพัฒนาประเทศทีม! ผี ลต่อวิถชี วี ติ ของชุมชนท้องถิน! อย่างชัดเจน การทีภ! าคเอกชนเข้ามาผูกขาด
ธุรกิจท่องเทีย! วซึง! เน้นการสร้างรายได้
และความเจริญเติบโตของธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว
อาจทําให้ภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย! วได้ประโยชน์ แต่ขณะเดียวกันก็มผี ลในด้านของการทําลายวัฒนธรรมท้องถิน! ก่อให้เกิดความ
เสื!อมโทรมของสภาพแวดล้อมธรรมชาติและความยากจน เพราะชุมชนท้องถิน! ขาดอํานาจในการจัดการ และไม่สามารถ
พัฒนาศักยภาพการพึง! ตนเองได้ การพิจารณาการท่องเทีย! วในบริบทของการพัฒนาทีเ! น้นทิศทางเดียว คือ การ
เจริญเติบโตขยายตัวทางเศรษฐกิจนัน8
ช่วยให้เข้าใจปญั หาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนท้องถิน! กับสังคมภายนอกได้
อย่างชัดเจน
2. การมองการท่องเทีย! วเชิงนิเวศจากมิตขิ องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ เพือ! ให้ชุมชนท้องถิน!
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยังยื
! นและเป็ นธรรม โดยเน้นรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า นํ8า
ปลา นก และสัตว์ปา่ ไว้ให้นกั ท่องเทีย! วได้ช!นื ชม และชุมชนได้ประโยชน์จากกิจกรรมการท่องเทีย! ว
3. การมองการท่องเทีย! วเชิงนิเวศจากมิตทิ างวัฒนธรรม เป็นการให้ความเคารพแก่อตั ลักษณ์ และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ ซึง! มีวถิ ชี วี ติ และจารีตประเพณีแตกต่างกันออกไป มุมมองนี8เน้นการ
ให้ความเคารพแก่ศกั ดิ ]ศรี และสิทธิในความเป็ นมนุษย์ของกลุม่ ชาติพนั ธุต์ ่างๆ
4. การมองการท่องเทีย! วเชิงนิเวศในฐานะเป็ นขบวนการทางสังคม
หรือความพยายามของชุมชนในการ
ปรับตัวภายในบริบท และสภาวะการณ์ทเ!ี ปลีย! นแปลงไปอย่างต่อเนื!อง เพือ! สร้างดุลยภาพระหว่างการผลิตในภาคเกษตร
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การประกอบอาชีพของชาวบ้านกับระบบนิเวศ ตลอดจนการสร้างสรรค์ความเป็ นธรรมภายในสังคม และการรวมตัวกัน
เพื!อต่อสูก้ บั การเอารัดเอาเปรียบจากบริษทั นําเทีย! ว
5. การมองการท่องเทีย! วเชิงนิเวศในบริบทของการพัฒนาชนบท
และการอนุรกั ษ์ฟ8ืนฟูธรรมชาติแวดล้อม
อย่างยังยื
! น เพือ! กําหนดทิศทางการพัฒนาตนเอง บนพืน8 ฐานของวัฒนธรรมและจารีตประเพณีอนั หลากหลายของชุมชน
และกลุ่มชาติพนั ธุต์ ่างๆ เป็ นแนวคิดทีใ! ห้นํารายได้จากการท่องเทีย! วมาใช้พฒั นาชุมชนในรูปแบบต่างๆ เช่นการสร้าง
กองทุนชุมชน การพัฒนาอาชีพ และฝีมอื แรงงานในการประดิษฐ์หตั ถกรรมพืน8 บ้าน การพลิกฟื8นกระบวนการเรียนรูข้ อง
ั
ชุมชนในแง่การจัดการทรัพยากรพันธุกรรม การอนุรกั ษ์ และพัฒนาสายพันธุพ์ ชื พืน8 บ้าน การเชื!อมต่อภูมปิ ญญาท้
องถิน!
กับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เป็ นต้น
ภายใต้กรอบความคิดดังกล่าวข้างต้น เราจึงอาจนิยาม การท่องเทีย! วเชิงนิเวศ ว่าเป็ นการรวมตัวกันของ
องค์กรประชาชนในระดับชุมชน และ/หรือ ในระดับเครือข่ายภายในระบบนิเวศชุดหนึ!ง เพือ! แสวงหาทางเลือกในการ
พัฒนาตนเอง รวมทัง8 การจัดการการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติแวดล้อมสําหรับการท่องเทีย! วอย่างยังยื
! นและเป็นธรรม
บนฐานของภูมปิ ญั ญาท้องถิน! ซึง! เน้นหลักด้านศีลธรรม และความมันคงในการยั
!
งชีพของชุมชน ตลอดจนความสมดุลของ
สภาพแวดล้อมธรรมชาติเป็ นสําคัญ
วิธีการ
โครงการวิจยั นี8เป็ นงานวิจยั พืน8 ฐาน (Basic research) ซึง! มุ่งเน้นการสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วม (Participant
observation)
การเก็บข้อมูลเพือ! อธิบายปรากฎการณ์ทางสังคมในส่วนทีเ! กีย! วกับสัมพันธภาพระหว่างชุมชนกับการ
ท่องเทีย! วเชิงนิเวศ และเป็นงานวิจยั เชิงนโยบายและปฏิบตั กิ าร (Policy-cum-action research) โดยเน้นการค้นหา
นโยบายทีเ! หมาะสมต่อการพัฒนาการท่องเทีย! วเชิงนิเวศ แสวงหาแนวทาง กิจกรรม และมาตรการในการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนท้องถิน! ในการจัดการทรัพยากร และการท่องเทีย! วเชิงนิเวศ โครงการวิจยั นี8ได้ผา่ นขัน8 ตอนการ
ดําเนินการต่างๆ โดยสังเขปดังนี8
1. สํารวจพืน8 ทีเ! พือ! คัดเลือกหมู่บา้ นสําหรับทําวิจยั และเก็บข้อมูล โดยมีเงือ! นไข เช่น เป็ นหมู่บา้ นทีค! อ่ นข้าง
เก่า มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ และวัฒนธรรม ตัง8 อยูบ่ นเส้นทางการท่องเทีย! วหลักของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็ น
ชุมชนทีไ! ด้รบั ผลกระทบโดยตรงจากการท่องเทีย! ว ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนยังคงสภาพสมบูรณ์ และมีระบบการ
จัดการทรัพยากร เช่น การอนุรกั ษ์ปา่ ในรูปของปา่ ชุมชน จากการสํารวจพืน8 ที! โครงการวิจยั ได้คดั เลือกไว้ 7 แห่ง คือ
บ้านปางหมู (ไทใหญ่), บ้านห้วยโปง่ อ่อน (กะเหรีย! งแดง), บ้านรักไทย (จีนฮ่อ) อําเภอเมือง, บ้านผามอน (มูเซอร์แดง),
บ้านนํ8าไคร้ (มูเซอร์ดาํ ), บ้านเมืองแพม (ปกากะญอ) และบ้านนํ8าริน (ลีซอ) อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. จัดเวทีรว่ มกับชุมชน เพือ! ให้เข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั และมีสว่ นร่วมในการกําหนดกรอบและ
แนวทางในการพัฒนากิจกรรมการท่องเทีย! วเชิงนิเวศ และเลือกผูช้ ่วยนักวิจยั จากชาวบ้านเพือ! เก็บข้อมูลสนามร่วมกับ
นักวิจยั โดยมีประเด็นดังนี8 คือ 1) ลักษณะทางกายภาพของพืน8 ที! เช่น ทีต! งั 8 ความสูง สภาพปา่ เป็ นต้น 2) ประวัตคิ วาม
เป็ นมาของชุมชน การตัง8 ถิน! ฐาน ปญั หาทีเ! กิดขึน8 ในอดีต ความขัดแย้งภายในชุมชนและระหว่างชุมชน 3) สภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม เช่น การถือครองทีด! นิ ระบบการผลิต รายได้ รายจ่าย หนี8สนิ ลักษณะองค์กรสังคม เช่น ระบบ
ครอบครัว เครือญาติ ความเชื!อ และพิธกี รรม เป็นต้น 4) ลักษณะเด่นทางวัฒนธรรม เช่น ประเพณีการเต้นรํา
ศิลปหัตถกรรม เครือ! งแต่งกาย เป็นต้น และ 5) ระบบการจัดการทรัพยากร แบ่งข้อมูลเป็ น 3 ส่วนคือ การจัดเก็บข้อมูล
เกีย! วกับทรัพยากรทีช! าวบ้านใช้ในชีวติ ประจําวัน ข้อมูลเกีย! วกับวิธกี ารทีช! าวบ้านจัดการและอนุรกั ษ์ทรัพยากร และ
ข้อมูลเกีย! วกับความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรกับระบบความเชื!อและจารีตประเพณี โดยข้อมูลทีจ! ดั เก็บเป็ น
พืน8 ฐานการวิเคราะห์เ พือ! ประเมินศักยภาพของชุมชนในการจัดการทรัพยากร เพือ! นําไปสูก่ ารจัดเตรียมกิจกรรม และ
มาตรการต่างๆ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเตรียมความพร้อมของชุมชนในการจัดการท่องเทีย! วเชิงนิเวศ
ผลการวิจยั
การศึกษาวิจยั เพือ! แสวงหาความรูเ้ กีย! วกับสภาพปญั หาทีเ! กิดขึน8
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ผลกระทบของการท่องเทีย! วต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติ และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุต์ ่างๆ ทําให้
สามารถนําเสนอผลการวิจยั เกีย! วกับการท่องเทีย! วเชิงนิเวศโดยจําแนกได้ 6 ประเด็นดังนี8
1. การท่องเทียว อคติ ทางชาติ พนั ธุ์ และปัญหาความด้อยพัฒนาของคนชายขอบ
สังคมไทยมักมอง กลุ่มชาติพนั ธุ์ ต่างๆ ว่าเป็น คนอืน! (The other) โดยเฉพาะกลุม่ บนทีส! งู ซึง! ถูกขนานนามว่า
ชาวเขา ทัง8 ๆ ทีบ! างกลุ่มมีประวัตคิ วามเป็นมายาวนาน และเกีย! วข้องกับพัฒนาการของสังคมไทยอย่างแนบแน่น แต่ถกู
มองว่าเป็ น คนล้าหลัง ไม่รหู้ นังสือ หรือหยิบปรากฏการณ์บางอย่างมาและเหมารวมว่าเป็นอย่างนัน8 ไปเสียทัง8 หมด เช่น
การกล่าวโทษกลุ่มชาติพนั ธุบ์ นทีส! งู ว่าเป็ นตัวการในการตัดไม้ทาํ ลายปา่ ทําลายต้นนํ8า หรือค้ายาเสพติด อคติทางชาติ
พันธุ์เหล่านี8ได้รบั เสริมสร้างและตอกยํา8 ในกระบวนการสร้างรัฐชาติของไทย และเป็นแหล่ง “รวมเลือดเนื8อชาติเชือ8 ไทย”
ตามอุดมการณ์ชาตินยิ มในสมัยสงครามโลกครังที
8 ส! อง
แม้วา่ จะประสบความสําเร็จระดับหนึ!งในการสร้างความเป็ น
ชาตินิยม แต่ขณะเดียวกันกลายเป็ นแหล่งบ่มเพาะวิธคี ดิ แบบอํานาจนิยม และการรวมศูนย์อาํ นาจของรัฐไทย โดย
ปฏิเสธความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน! ทีเ! กิดขึน8 และดําเนินมาก่อนที! “รัฐชาติ” จะก่อกําเนิดขึน8
กลุ่มชาติพนั ธุ์อน!ื ๆ ในสังคมไทยถูกบีบให้ตอ้ งยอมรับความเป็นไทยทีน! ยิ ามโดยรัฐ โดยผ่านนโยบายผสมกลมกลืนและ
ครอบงําทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ หรือถูกนิยามให้เป็ นคนอืน! ซึง! นําไปสู่การเป็ นคนชายขอบ ไร้สญ
ั ชาติ ถูกกีดกัน
สิทธิ และถูกเลือกปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็ นธรรม ทัง8 ในด้านนโยบายและระดับปฏิบตั ิ
ในช่วงสามทศวรรษทีผ! ่านมา กลุ่มชาติพนั ธุบ์ นทีส! งู ได้รบั ความสนใจจากรัฐมากขึน8 เนื!องจากปญั หาการ
แพร่กระจายของลัทธิคอมมิวนิสต์บนทีส! งู ซึง! สามารถชักจูงกลุม่ ชนบนทีส! งู จํานวนหนึ!งให้หลงเชื!อ และเป็นปฏิปกั ษ์ต่อ
รัฐ การเผยแพร่ลทั ธิคอมมิวนิสต์ทาํ ให้รฐั บาลในสมัยนัน8 หันมาสนใจพัฒนาและสงเคราะห์กลุ่มชนบนที!สงู เพิม! ขึน8
โดยต้องการให้กลุม่ ชาติพนั ธุบ์ นทีส! งู อยูใ่ นพืน8 ทีช! ายขอบต่อไปเพือ! เป็ นกันชนให้กบั รัฐ ขณะเดียวกันอคติทางชาติพนั ธุ์ท!ี
หยั !งรากลึกในรัฐไทย ทําให้หน่วยงานราชการต่างๆ ใช้คนชายขอบเป็นแพะรับบาปเพือ! กล่าวโทษว่าเป็ นสาเหตุของ
ปญั หาต่างๆ มากมาย เช่นความมันคงของชาติ
!
การแพร่ระบาดของยาเสพติด หรือการตัดไม้ทาํ ลายปา่ เป็นต้น
ช่วงทีส! งั คมไทยเข้าสูร่ ะบบทุนนิยม กลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ ต้องเผชิญกับแรงบีบจากรัฐ และความขัดแย้งเชิง
นโยบายอันเกิดจากมองปญั หาผิดพลาดในสองด้านด้วยกัน คือ ด้านหนึ!ง รัฐมองกลุ่มชาติพนั ธุบ์ นทีส! งู ว่าเป็ นตัวการ
ทําลายสภาพแวดล้อม จึงใช้นโยบายอนุรกั ษ์ปา่ เป็ นข้ออ้างกดดัน ด้วยการขยายพืน8 ทีอ! ทุ ยานแห่งชาติ พืน8 ทีอ! นุรกั ษ์ เขต
ต้นนํ8าลําธาร เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ฯลฯ ทับพืน8 ทีท! าํ กินของชาวเขา และไม่อนุญาตให้ทาํ การผลิตแบบย้ายที! (Shifting
cultivation) อีกต่อไป แต่อกี ด้านหนึ!ง รัฐสนันสนุนให้กลุม่ ชาติพนั ธุ์บนทีส! งู หันมาทําการเพาะปลูกพืชพาณิชย์เพิม! ขึน8
จึงเกิดการขยายพืน8 ทีก! ารผลิตในกลุ่มชนทีห! นั มาปลูกพืชใหม่ เช่น ขิง กะหลํ!าปลี มะเขือเทศ ฯลฯ มีการใช้ป๋ ยุ สารเคมี
กําจัดศัตรูพชื ซึง! สร้างมลพิษในดินและแหล่งนํ8า นโยบายทีข! ดั แย้งกันเองทัง8 สองด้านนี8 ล้วนส่งผลให้กลุ่มชาติพนั ธุบ์ นที!
สูงถูกขับออกจากพืน8 ทีเ! ดิมของตน ถูกจํากัดสิทธิ ยังผลให้หลายกลุ่มยากจนลง ส่งผลกระทบต่อศักดิ ]ศรี และอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนเหล่านี8เป็ นอย่างมาก
การเข้ามาของทุนนิยมยังเป็นการเข้าไปหาประโยชน์จากกลุม่ ชนต่างๆ ในฐานะเป็ นผูบ้ ริโภค เป็นแรงงานใน
ระบบเกษตรแบบพันธสัญญา (Contract farming) หรือในรูปของการท่องเทีย! ว ซึง! ล้วนนํามาซึง! การเปลีย! นแปลง
ความสัมพันธ์ทางสังคม และการปรับตัวทางวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว ดังนัน8 ปญั หาทีก! ลุม่ ชาติพนั ธุต์ ่างๆ เผชิญอยู่ คือ
การกําหนดตัวเองในความสัมพันธ์ทางสังคมใหม่น8ีวา่ พวกเขาจะอยูอ่ ย่างไร ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับทุน รัฐ
และคนพืน8 ราบจะดําเนินไปในลักษณะใด
เมื!อรัฐสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเทีย! วซึง! เป็ นแหล่งรายได้สาํ คัญของประเทศอย่างจริงจัง ในช่วงสิบกว่าปีมา
นี8 รัฐมุ่งเน้นขายความงามของธรรมชาติแวดล้อม และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์บนทีส! งู เป็น
หลัก โดยไม่มนี โยบายการท่องเทีย! วทีช! ดั เจนว่า กลุ่มชาติพนั ธุต์ ่างๆ ซึง! เป็ นแหล่งดึงดูดหรือจุดขายของการท่องเทีย! ว
นัน8 ควรได้รบั การพัฒนาหรือได้รบั ผลประโยชน์จากการท่องเทีย! วอย่างไร
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ตลอดระยะเวลาทีผ! า่ นมา การท่องเทีย! วกลายเป็ นกิจกรรมทีถ! กู ผูกขาดโดยบริษทั เอกชน ซึง! ให้ความสนใจกับ
การทํากําไร โดยไม่คาํ นึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม กลุม่ ชาติพนั ธุ์บางกลุม่ เช่น
กะเหรีย! งคอยาว ถูกโยกย้ายและแย่งชิง เพือ! ให้นกั ท่องเทีย! วเข้าชมประหนึ!งเป็ นสวนสัตว์มนุษย์ (Human zoo) การเข้ามา
ของบริษทั นําเทีย! วยังก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในชุมชน
เนื!องจากไม่มกี ารกระจายผลประโยชน์จากการท่องเทีย! ว
ออกไปในวงกว้าง ค่าตอบแทนจึงอยูใ่ นมือของคนเพียงไม่กค!ี น เช่น ผูใ้ หญ่บา้ น ซึง! มักมีฐานะดีอยูแ่ ล้ว และกลุ่มคนรวยใน
ชุมชน ซึง! สามารถสร้างหรือขยายบ้านพักเพือ! รับรองนักท่องเทีย! วได้ ชาวบ้านทัวไปอาจได้
!
รบั ประโยชน์จากการขายสินค้า
ั
หัตถกรรม และเป็ นลูกหาบบริการนักท่องเทีย! วอยูบ่ า้ ง แต่ตอ้ งแบกรับภาระปญหาทีเ! กิดจากขยะ ความเสือ! มโทรมของ
ระบบนิเวศ เช่น การนําช้างเข้ามาเลีย8 งในบางชุมชน ซึง! ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของปา่ และก่อให้เกิดปญั หา
การบุกรุกพืชไร่และสวน ธุรกิจท่องเทีย! วจึงทําให้เกิดความแตกต่างทางชนชัน8 และความขัดแย้งในชุมชนเพิม! มากขึน8
ด้วยเหตุน8ีจงึ อาจกล่าวได้ว่าบริบทของการท่องเทีย! วเชิงนิเวศในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
และเขตภาคเหนือ
ตอนบน เป็นบริบทของสภาวะความด้อยพัฒนาของชนบทห่างไกล ชาวบ้านเป็ นผูถ้ กู เทีย! วและถูกเอารัดเอาเปรียบใน
ด้านค่าตอบแทน หลายกลุ่มมีฐานะยากจน บางกลุม่ มีปญั หาด้านสัญชาติ และฐานะความเป็ นพลเมือง เงือ! นไขปจั จัย
เหล่านี8ลว้ นแต่สง่ ผลให้กลุม่ ชาติพนั ธุ์ต่างๆ ไม่มนใจในตนเอง
ั!
โดยเฉพาะการต่อรองกับบุคคลภายนอกทีเ! ข้ามาทําลาย
สภาพแวดล้อม หรือละเมิดต่อจารีตประเพณี และศักดิ ]ศรีทางวัฒนธรรม ปญั หาพืน8 ฐานของการท่องเทีย! วเชิงนิเวศจึงมี
ว่า ทําอย่างไรจึงจะสร้างเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีองค์กรชุมชนทีส! ามารถจัดการทรัพยากร และธรรมชาติ
แวดล้อมอย่างยั !งยืน มีความสํานึกในศักดิ ]ศรีทางชาติพนั ธุ์ วัฒนธรรม สามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดการชีวติ และ
ความสัมพันธ์กบั พลังภายนอกอืน! ๆ ได้ในอนาคต
2. การท่องเทียวเชิ งนิ เวศกับศักยภาพของชุมชนในการจัดการทรัพยากร
ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปีทผ!ี า่ นมา คณะวิจยั ของโครงการท่องเทีย! วเชิงนิเวศได้ศกึ ษาระบบการจัดการ
ทรัพยากรของชุมชน 7 แห่ง พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับธรรมชาติแวดล้อม ไม่เป็นความสัมพันธ์ทร!ี าบเรียบ
และหยุดนิ!ง แต่มปี ญั หาต่างๆ มากมาย เช่นการต่อสูก้ บั ความผันแปรของธรรมชาติ ความขัดแย้งทางสังคม และ
ความสัมพันธ์กบั สังคมภายนอก ทัง8 กับชุมชนอืน! ๆ ตลอดจนต้องเกีย! วข้องกับรัฐ และตลาด ดังนัน8 เมือ! มีการเปลี!ยนแปลง
เงือ! นไขทางเศรษฐกิจ และนโยบายทางการเมือง ชุมชนจึงต้องเปลีย! นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม ระบบการผลิต
และการจัดการทรัพยากรอยูต่ ลอดเวลา ชุมชนต่างๆ ทัง8 ขนาดใหญ่และเล็ก มีวถิ กี ารผลิตแบบยังชีพ และแบบผสมผสาน
กํ8ากึง! ระหว่างการผลิตเพือ! ยังชีพกับการผลิตเพือ! ขาย มีทงั 8 ชุมชนเก่าและใหม่ ชุมชนพืน8 ราบ และชุมชนบนทีส! งู ความ
แตกต่างหลากหลายเหล่านี8 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการจัดการทรัพยากรอยูห่ ลายประการด้วยกัน คือ
2.1 ชุมชนทีเ! ป็นพืน8 ทีท! ่องเทีย! วมักมีทรัพยากรธรรมชาติสวยงาม มีสภาพปา่ สมบูรณ์อดุ มไปด้วยไม้ปา่ เฟิรน์
นก นํ8าตก และถํ8า ความงดงามเหล่านี8ทาํ ให้นกั ท่องเทีย! วเลือกเข้ามาชม และบริษทั นําเทีย! วก็ใช้ประโยชน์มาโดยตลอด
ความอุดมสมบูรณ์ยงั สัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับการผลิตในภาคเกษตรซึง! เป็ นฐานเศรษฐกิจหลักของชุมชนด้วย
2.2 การทีท! รัพยากรธรรมชาติยงั คงความสมบูรณ์ และสวยงามอยู่ได้นนั 8 มิได้เกิดขึน8 เอง แต่เกิดจากการทีช! ุมชน
ต่างๆ มีระบบการผลิตและการจัดการทรัพยากรอย่างชัดเจน มีการแบ่งพืน8 ทีป! า่ เป็นประเภทต่างๆ เช่น ปา่ อนุรกั ษ์ ปา่
พิธกี รรม ปา่ ใช้สอย ฯลฯ มีการกําหนดขอบเขตพืน8 ทีป! า่ ของชุมชน ออกกฎระเบียบในการใช้ปา่ ตลอดจนกําหนดบท
ลงโทษสําหรับผูฝ้ า่ ฝืน การนําเอาความเชื!อ อุดมการณ์ และพิธกี รรม มาเป็ นแนวทางในการกําหนดกฎเกณฑ์ทใ!ี ช้ในการ
จัดการทรัพยากร ทีด! นิ และแหล่งนํ8าของหมู่บา้ น เช่น ความเชื!อในเรือ! งผี เป็ นต้น
2.3 หมู่บา้ นทีม! ศี กั ยภาพในการจัดการทรัพยากรมักมีสาํ นึกในความเป็ นชุมชนสูง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นเรือ! งของผลประโยชน์รว่ มกันของชุมชน ทัง8 ในด้านการผลิต การเก็บหาอาหาร อีกทัง8 ยังเป็ น
แหล่งรายได้จากการท่องเทีย! วอีกด้วย
2.4 ศักยภาพของชุมชนในการจัดการทรัพยากรแสดงออกอย่างชัดเจนในวิถชี วี ติ และวัฒนธรรมการผลิต ใน
จิตสํานึกของการอนุรกั ษ์ ในรูปแบบวิธกี ารจัดการปา่ จารีตประเพณีและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีช! าวบ้านใช้ในวัฒนธรรมการ
ผลิต
และการจัดการทรัพยากรแสดงให้เห็นชัดเจนว่า
ชาวบ้านมีความเข้าใจอย่างลึกซึง8 ถึงความเป็ นไปของ
รายงานการวิจยั ในโครงการ BRT 2544
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สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศชุมชน การสังเกตและสังสมประสบการณ์
!
มาหลายชัวอายุ
! คน ทําให้ความรูเ้ กีย! วกับ
ธรรมชาติ ต้นไม้ สมุนไพร ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับระบบนิเวศตกผลึกเป็น
ั
ภูมปิ ญญาและมี
วธิ คี ดิ อย่างเป็ นระบบ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน! ทีเ! กีย! วกับระบบนิเวศชุมชนพอสรุปได้ดงั นี8
2.4.1 ความรูเ้ กีย! วกับความสัมพันธ์ของดิน-นํ8า-ปา่ กับคน ภายในระบบนิเวศชุดหนึ!ง ชาวบ้านในชุมชนทุก
แห่งมีความเข้าใจดีวา่ ปา่ กับนํ8าเชื!อมโยงกับความสมบูรณ์ของดิน หากปา่ หมดจะไม่มนี 8ําในลําห้วย ระบบการผลิตของ
ชุมชนจะด้อยประสิทธิภาพลง ชุมชนเดือดร้อนเพราะทุกอย่างสัมพันธ์เชื!อมโยง และพึง! พาอาศัยซึง! กันและกัน
2.4.2 ความรูเ้ กีย! วกับโครงสร้างและลักษณะของปา่ ชาวบ้านในชุมชนทุกแห่งมีความเข้าใจเกีย! วกับการ
จัดลําดับชัน8 ของต้นไม้ และพืชในปา่ ชาวบ้านสามารถจําแนกปา่ เป็นประเภทต่างๆ เพือ! การใช้สอยในชีวติ ประจําวัน และ
เพื!อการอนุรกั ษ์ได้อย่างชัดเจน
2.4.3 รูเ้ กีย! วกับการหมุนเวียนของธาตุอาหารในดิน ความเชื!อมโยงของมวลชีวภาพในระบบนิเวศเขตร้อน
ซึง! เห็นได้ชดั ในระบบการทําไร่หมุนเวียน การเผาต้นไม้แห้งจะช่วยเติมธาตุอาหารในดิน การปลูกพืชซํ8าในทีด! นิ แปลง
เดิมติดต่อกันหลายปีจะทําให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง และจะฟื8นขึน8 มาได้เมื!อเลิกปลูกไปสักระยะหนึ!ง
2.4.4 ความรูเ้ กีย! วกับการทดแทนในสังคมพืชหลังจากมีการรบกวนระบบนิเวศ พืน8 ทีไ! ร่ทถ!ี กู ทิง8 ร้างไปไม่ได้
ทําการเพาะปลูกอีก จะค่อยๆ พัฒนาขึน8 จนกลายเป็นปา่ ในทีส! ดุ นอกจากนัน8 ชาวบ้านยังมีความรูเ้ กีย! วกับพันธุไ์ ม้เด่น
ในปา่ พันธุ์ไม้ทช!ี ว่ ยอุม้ นํ8า และฟื8นสภาพป่า พันธุ์ไม้ทม!ี คี ณ
ุ ประโยชน์ในด้านอาหาร สมุนไพร ฟืน ไม้ใช้สอย ฯลฯ
ข้อมูลจากการศึกษาวิจยั ในพืน8 ทีต! ่างๆ
แสดงให้เห็นว่าภูมปิ ญั ญาท้องถิน! เป็นพืน8 ฐานสําคัญของระบบการ
จัดการทรัพยากรในชุมชน อย่างไรก็ตาม เมื!อชุมชนต้องเผชิญกับการเปลีย! นแปลงอย่างรวดเร็ว ทัง8 ในด้านเศรษฐกิจ
การเมือง และความสัมพันธ์กบั ภายนอก โดยเฉพาะเรือ! งการท่องเทีย! ว ชุมชนแต่ละแห่งจึงต้องปรับเปลีย! นแนวทางใน
การจัดการทรัพยากรในลักษณะทีแ! ตกต่างกัน ชุมชนบางแห่ง เช่น ชาวปกากะญอบ้านเมืองแพม รักษาจารีตประเพณี
และวิถชี วี ติ ดัง8 เดิมทีผ! กู พันกับปา่ ไว้ได้ระดับหนึ!ง นําเอาความเชือ! ในพุทธศาสนา เช่น การบวชปา่ มาเป็นยุทธวิธใี นการ
ขยายพืน8 ทีป! า่ อนุรกั ษ์ การเห็นความสําคัญของการจัดการทรัพยากรเพือ! การท่องเทีย! วยังทําให้ชาวบ้านเมืองแพมเริม! ต้น
โครงการลดการทําไร่บนต้นนํ8าแพม อีกทัง8 ทําการอนุรกั ษ์วงั ปลา โปง่ นก และปลูกพืชทีเ! ป็นอาหารนก ทําให้ผนื ปา่ ของ
หมู่บา้ นเป็นแหล่งท่องเทีย! วทีม! กี จิ กรรมเพิม! ขึน8 นอกเหนือไปจากการขีช! า้ งล่องแพเพียงอย่างเดียว
นักท่องเทีย! วได้มี
่
โอกาสชมนก และปลาในพืน8 ทีป! ารอบหมู่บา้ น ชาวมูเซอแดงบ้านผามอน เตรียมความพร้อมเพือ! เพิม! ศักยภาพในการ
จัดการทรัพยากร โดยทําแนวเขตปา่ อนุรกั ษ์เป็ นพืน8 ที! 2,000 ไร่ ออกกฎไม่ให้บกุ รุกตัดฟนั หรือล่าสัตว์ ลดพืน8 ทีท! าํ ไร่
บริเวณรอบหมู่บา้ น มีการปลูกปา่ เสริมตามถนนทางเข้าและบริเวณหมู่บา้ น และปรับการเลีย8 งวัวเพือ! ลดผลกระทบต่อ
การฟื8นสภาพของป่า ในบ้านมูเซอดําบ่อไคร้ เริม! บวชปา่ ต้นนํ8า และปลูกปา่ เสริมประมาณ 300 ไร่ มีการปลูกต้นไม้บน
เส้นทางเดินปา่ และบริเวณริมถนนทางเข้าหมูบ่ า้ น ชาวลีซอบ้านนํ8ารินริเริม! โครงการอนุรกั ษ์ปา่ ต้นนํ8าจิง8 จ้องกว่า 500ไร่
และปลูกต้นไม้เสริมในพืน8 ทีป! า่ รอบหมูบ่ า้ น บ้านกะเหรีย! งแดงห้วยโปง่ อ่อน จัดระบบการทําไร่ มีการกันพืน8 ทีอ! นุรกั ษ์ปา่
ต้นนํ8าดอยอุน้ และลดพืน8 ทีท! าํ ไร่บริเวณทีส! งู ชาวจีนฮ่อบ้านรักไทยเริม! จัดทําโครงการปลูกต้นไม้รอบหมู่บา้ น และริมอ่าง
นํ8าเพือ! ความสวยงามและร่มรืน! และบ้านปางหมูซง!ึ เป็ นชุมชนติดแม่น8ําปาย เริม! จัดทําโครงการสืบชะตาแม่น8ําปาย และ
เขตอภัยทานเพือ! เป็ นแหล่งเก็บรักษาพันธุป์ ลานํ8าปายบริเวณหมู่บา้ นทีต! ดิ แม่น8ํา
แม้ว่าชุมชนในพืน8 ทีโ! ครงการทุกแห่ง จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการจัดการทรัพยากรได้อย่างชัดเจน แต่ม ี
ั บนั
ประเด็นทีค! วรพิจารณาอย่างน้อย 3 ประการ คือ 1) ผลกระทบของการท่องเทีย! วต่อสภาพแวดล้อม แม้ปจจุ
นักท่องเทีย! วยังมีไม่มาก แต่ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเริม! เห็นได้ชดั ในหลายพืน8 ที! เช่น บ้านเมืองแพม มีการนําช้าง
มาเลีย8 งในหมู่บา้ นเพือ! บริการนักท่องเทีย! ว ก่อให้เกิดปญั หาการจัดหาพืน8 ทีป! ่าเพือ! รองรับการหากินของช้าง การ
ท่องเทีย! วเชิงนิเวศในแต่ละพืน8 ทีจ! งึ ต้องกําหนดความสามารถในการรองรับนักท่องเทีย! ว (Carrying capacity) เพือ! มิให้
การท่องเทีย! วส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเกินกว่าขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากรของชุมชน 2) บทบาท
และการปรับตัวขององค์กร และผูน้ ําชุมชนท่ามกลางกระแสของการเปลีย! นแปลง ในอดีตการรวมตัวของชาวบ้าน
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เป็ นไปบนพืน8 ฐานของความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ผูน้ ําที!มบี ทบาทสําคัญในการจัดการทรัพยากรมักจะมาจากกลุ่ม
ผูน้ ําดัง8 เดิม และได้ประโยชน์จากการท่องเทีย! ว ในขณะทีค! นส่วนใหญ่ในชุมชนไม่ได้ประโยชน์ การขอความร่วมมือจาก
สมาชิกของชุมชนเพือ! ทําการอนุรกั ษ์ธรรมชาติแวดล้อมจึงเป็นไปได้ยาก นอกจากนัน8 ความแตกต่างของผลประโยชน์ท!ี
ั
เพิม! มากขึน8 ทําให้องค์กรชุมชนมีปญหาในการจั
ดการความขัดแย้งอันเนื!องจากการแย่งชิงทรัพยากรเพิม! มากขึน8 และ 3)
แม้ชุมชนส่วนใหญ่มศี กั ยภาพในการจัดการทรัพยากร และมีผลประโยชน์จากการท่องเทีย! วเป็ นแรงจูงใจให้เกิดกิจกรรม
และโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื!อง แต่ยงั ขาดการรวมตัวเพือ! รักษาธรรมชาติแวดล้อม ยิง! ไปกว่านัน8 การผูกขาดการ
จัดการทรัพยากรโดยรัฐยังทําให้ชุมชนขาดสิทธิในการจัดการทรัพยากรตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ขาดความมันใจในการ
!
ั
ทํางาน โดยเฉพาะประชาชนบนทีส! งู ซึง! ถูกมองว่าเป็ นสาเหตุของปญหา
ด้วยเหตุน8ี ศักยภาพของชุมชนในการจัดการทรัพยากรจึงไม่พฒ
ั นาไปจากเดิม และปราศจากการรับรองสิทธิ
่
ตามกฎหมาย เช่น การออกพระราชบัญญัตปิ าชุมชน เพือ! ชุมชนมีสทิ ธิในการจัดการทรัพยากรได้
3. การท่องเทียวเชิ งนิ เวศ ศักดิ ศ, รี และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
การท่องเทีย! วได้รบั ขนานนามว่าเป็ นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทน!ี ํารายได้เข้าประเทศเป็ นจํานวนมาก และเป็น
กลไกสําคัญในการพัฒนาท้องถิน! ให้เจริญก้าวหน้าขึน8 จึงมักถูกมองแต่เพียงด้านบวกโดยเน้นในเรือ! งของเงิน และความ
ั
เจริญเป็นสําคัญ ในช่วงทศวรรษทีผ! า่ นมา มีการพูดถึงปญหาผลกระทบของการท่
องเทีย! วต่อสภาพแวดล้อมเพิม! มากขึน8
(Parnwell, 1993) แต่ประเด็นทีม! องข้ามไปคือ การท่องเทีย! วมีผลกระทบอย่างไรต่อวิถชี วี ติ วัฒนธรรมประเพณี ศักดิ ]ศรี
และอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุข์ องกลุ่มชนทีถ! กู เทีย! ว (Wood, 1993) ประเด็นสําคัญเกีย! วกับการท่องเทีย! วเชิงนิเวศ คือ
นักท่องเทีย! วเป็นตัวแทนของความทันสมัยทีเ! ข้ามาเปลีย! นแปลงหรือทําลายวัฒนธรรมท้องถิน! หรือเป็ นผูเ้ รียนรูเ้ กีย! วกับ
ระบบนิเวศซึง! สัมพันธ์เชื!อมโยงกับระบบการผลิต วัฒนธรรมประเพณี และวิถชี วี ติ ของชุมชนท้องถิน! คําถามเกีย! วกับ
ศักดิ ]ศรีและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Graburn, 1983; Crick, 1985; Wood, 1993) ทําให้การประเมินการท่องเทีย! วจาก
ต้นทุนธรรมชาติ และรายได้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป
การทีก! ารท่องเทีย! วในประเทศโลกทีส! ามเจริญเติบโตขึน8 ในบริบทของกระบวนทัศน์เรือ! ง “การพัฒนา” ตาม
ทฤษฎีทนั สมัย (Modernization theory) ซึง! เน้นการเจริญเติบโตและการขยายตัว มองว่า “วัฒนธรรม” เป็ นอุปสรรค
กีดขวางการพัฒนา (Yos, 1998) ทําให้การท่องเทีย! วไม่เคยถูกใส่ใจในประเด็นเกีย! วกับผลกระทบของการพัฒนามา
ตัง8 แต่ตน้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงสองทศวรรษทีผ! า่ นมา งานของนักวิชาการหลายท่านในด้านของมนุษยวิทยาว่าด้วยการ
ท่องเทีย! ว (Anthropology of Tourism) โดยเฉพาะ MacCannell (1976), Greenwood (1977), Nash (1977)
และ Cohen (1988) เริม! ตัง8 คําถามเกีย! วกับผลกระทบของการท่องเทีย! วต่อการทําลายวัฒนธรรมในรูปแบบแท้จริง
(Cultural authenticity) ซึง! มองว่าวัฒนธรรมมิใช่เป็ นอุปสรรคของการพัฒนา มิใช่สงิ! ทีแ! น่นอนตายตัว และสืบทอดมาแต่
ั บนั
ในอดีต ในทางตรงกันข้ามวัฒนธรรมมีศกั ยภาพในการปรับเปลีย! น (Adaptive) และเป็นสิง! ทีม! นุษย์สร้างขึน8 ในปจจุ
(Constructed in the present) ปญั หาของการพัฒนาจึงมิได้อยูท่ ว!ี ่าวัฒนธรรมนัน8 กีดขวางการพัฒนา แต่มาจากคนนอก
ซึง! พยายามเอาวัฒนธรรมของคนกลุ่มต่างๆ มาเป็นจุดขาย ในภาคเหนือตอนบน การนําเอาวัฒนธรรมของชนกลุ่มต่างๆ
มาขายเป็นสิง! ทีพ! บเห็นได้ในโปรแกรมการท่องเทีย! วต่างๆ เช่น การแสดงอีกอ้ ลุยไฟ และอีกอ้ โล้ชงิ ช้า ทัง8 ๆ ทีช! าวอาข่า
หรืออีกอ้ จะทําพิธโี ล้ชงิ ช้าเพียงปีละหนในช่วงเทศกาลปีใหม่ แต่บริษทั นําเทีย! วหลายแห่งพานักท่องเทีย! วเข้าไปใน
หมู่บา้ น และว่าจ้างให้ชาวบ้านโล้ชงิ ช้าทุกสัปดาห์ ในทํานองเดียวกัน ชุมชนมูเซอดําบ้านบ่อไคร้ มีการเต้นจะคึรอบกองไฟ
เพือ! ให้นกั ท่องเทีย! วชมโดยไม่ได้อยูใ่ นช่วงพิธกี รรมตามประเพณี ในลักษณะเช่นนี8จงึ สูญเสียรูปแบบแท้จริง (Authenticity)
และ
ถูกลดค่าลงเป็ นการแสดงเพื!อนักท่องเทีย! ว (Tourist display) เท่านัน8
การแสดงดังกล่าวอาจหลอกนักท่องเทีย! วได้ในระยะสัน8 แต่มผี ลกระทบอย่างรุนแรงต่อศักดิ ]ศรี และอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ในปจั จุบนั วัฒนธรรมท้องถิน! และอัตลักษณ์ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ต่างๆ ทีน! ําเสนอโดย
บริษทั นําเทีย! วและหน่วยงานราชการเพือ! เป็ นจุดขาย
ล้วนเป็ นส่วนหนึ!งของกระบวนการทําให้กลุม่ ชาติพนั ธุ์ต่างๆ
กลายเป็ นไทย (Thaisation) ด้วยการลดความหมายและคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีลงเป็ นเพียง สินค้าแลกเปลีย! นกับ
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ค่าจ้างเงินตราเท่านัน8 ในบ้านกะเหรีย! งแดงห้วยโปง่ อ่อน ไกด์นําเทีย! วจะนัดหมายกับแม่บา้ นชาวกะเหรีย! งแดง 3-4 ราย
ให้แต่งตัวชุดกะเหรีย! งเมื!อมีนกั ท่องเทีย! วเดินทางเข้ามา โดยให้คา่ ตอบแทนรายละ 100-150 บาทต่อครัง8 ทัง8 ๆ ทีใ! นชีวติ
จริงผูห้ ญิงกะเหรีย! งไม่ได้แต่งกายเช่นนัน8 แล้ว ในลักษณะดังกล่าวจึงเป็ นเพียงการแสดงเพือ! ให้นกั ท่องเทีย! วดูโดยไม่ม ี
ความหมายทางวัฒนธรรมอีกต่อไป
การเตรียมความพร้อมของชุมชนทัง8 7 แห่ง ในพืน8 ทีโ! ครงการท่องเทีย! วเชิงนิเวศ มีหลักพืน8 ฐานสําคัญ คือ การ
ให้ประชาชนในท้องถิน! กําหนดว่าต้องการนําเสนอตนเองว่าเป็ นใคร การเป็นกะเหรีย! ง มูเซอแดง หรือกลุ่มชาติพนั ธุก์ ลุ่ม
ใดนัน8 เป็ นอย่างไร กระบวนการจัดทําโปรแกรมการท่องเทีย! วเชิงนิเวศ ต้องการให้นกั ท่องเทีย! วรูจ้ กั ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวิถชี วี ติ ในลักษณะใด การตัง8 คําถามดังกล่าวทําให้ชาวบ้านเริม! ถกเถียงเกีย! วกับตัวตนของเขา ซึง! ก่อให้เกิด
กระบวนการสร้างความหมายให้กบั วิถชี วี ติ โดยผ่านการตีความขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื!อ พิธกี รรม ฯลฯ เพือ!
ั บนั ไปสูอ่ นาคต คณะกรรมการท่องเทีย! วในแต่ละหมู่บา้ น เริม! ให้ความสนใจเกีย! วกับความหมาย
เชื!อมโยงอดีตและปจจุ
สัญลักษณ์ และวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพนั ธุข์ องตนเพิม! มากขึน8 เพือ! สามารถอธิบายสิง! เหล่านี8ให้กบั นักท่องเทีย! ว
แม้ว่ายังไม่อาจประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเทีย! วเชิงนิเวศ และนิยามความหมายของอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมได้อย่างเป็ นรูปธรรมจากพืน8 ทีศ! กึ ษา เนื!องจากเป็ นช่วงเริม! ต้นของการจัดโปรแกรมการท่องเทีย! วโดยชุมชน
แต่อย่างน้อยการท่องเทีย! วเชิงนิเวศช่วยกระตุน้ ให้ชาวบ้านตัง8 คําถามเกีย! วกับตนเอง ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับรัฐ
ตลาด และนักท่องเทีย! ว ซึง! อาจเป็นก้าวแรกไปสูก่ ารนิยามความหมายของตัวตนในรูปแบบใหม่ๆ ทีม! ลี กั ษณะเท่าเทียม
กับภายนอกมากขึน8
4. ศักยภาพของชุมชนในการจัดการท่องเทียว
การศึกษาวิจยั ในพืน8 ที! 7 แห่งของโครงการท่องเทีย! วเชิงนิเวศ พบว่าการเตรียมความพร้อมของชุมชน
ประกอบด้วย 5 ขัน8 ตอน ดังนี8
4.1 การเตรียมความพร้อมขององค์กรชุมชน การจัดเวทีเพือ! หารือร่วมกับชาวบ้านตัง8 แต่ช่วงเริม! ของโครงการ
ด้วยการให้ชาวบ้านคัดเลือกตัวแทนเพือ! เป็ นคณะกรรมการท่องเทีย! วของหมู่บา้ น ทําหน้าทีใ! นการวางแผน และจัดการ
การท่องเทีย! ว รวมทัง8 ประสานงานกับคณะกรรมการหมูบ่ า้ น องค์การบริหารส่วนตําบล องค์กรพัฒนาเอกชน จัดทํา
โปรแกรมการท่องเทีย! วของหมูบ่ า้ น และรับฟงั ทัศนะด้านต่างๆ ของสมาชิกในชุมชน การกําหนดราคาค่าตอบแทน และ
การจัดสรรแบ่งปนั รายได้โดยหักบางส่วนเข้ากองทุนชุมชน
4.2 จัดทําแผนงานและโปรแกรมการท่องเทีย! วของหมู่บา้ น รวมทัง8 กําหนดบทบาทหน้าทีข! องกลุ่มต่างๆ เช่น
กลุ่มช้าง กลุม่ แพ กลุม่ แม่บา้ น ในการจัดการท่องเทีย! ว จัดทําเส้นทางการท่องเทีย! ว สถานทีส! าํ คัญรอบๆ หมูบ่ า้ น จุด
แวะพัก จุดขายของ จัดทําแผนพัฒนาภูมทิ ศั น์ของท้องถิน! เช่น เส้นทางเข้าชมถํ8า จุดชมวังปลา เป็นต้น และจัดทํา
รายละเอียดของสถานทีท! ่องเทีย! ว และรายการท่องเทีย! วของชุมชน
4.3 การเตรียมแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเทีย! วของชุมชน จัดทําแผ่นพับเพือ! โฆษณาโปรแกรมการ
ท่องเทีย! วแจกจ่ายตามโรงแรม สนามบิน บริษทั นําเทีย! ว เกสท์เฮ้าส์ และหมูบ่ า้ นต่างๆ ขอความร่วมมือส่วนราชการ
และบริษทั เอกชนในการประชาสัมพันธ์โปรแกรมท่องเทีย! ว รวมทัง8 การนําโปรแกรมไว้ในอินเตอร์เน็ต
4.4 การเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการท่องเทีย! วกับนักท่องเทีย! ว ด้วยการประชุมปรึกษาหารือเกีย! วกับ
สถานทีพ! กั ห้องนํ8า การรักษาความสะอาด และการพัฒนาบุคลากรในการให้บริการ เช่น การจัดอบรมมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน!
ให้กบั หนุ่มสาวในหมู่บา้ น ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ ฝึกอบรมทางด้านหัตถกรรมเพือ! ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ประเภทหัตถกรรม
ของทีร! ะลึก การทอผ้า และการบรรจุหบี ห่อจําหน่ายแก่นกั ท่องเทีย! ว รวมทัง8 มีการฝึกอบรมด้านการทําอาหารเพือ! บริการ
แก่นกั ท่องเทีย! ว
4.5 คณะกรรมการท่องเทีย! วของหมู่บา้ นมีหน้าทีใ! นการประชุมปรึกษาหารือเพือ! ติดตามการทํางาน และจัดการ
ความขัดแย้งในด้านต่างๆ ทีอ! าจเกิดขึน8 ในกระบวนการทํางาน
ทางโครงการได้จดั ประชุมร่วมกับคณะกรรมการท่องเทีย! วของหมู่บา้ นเป็นประจํา
และกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานขององค์กรชุมชนเพือ! พัฒนาการท่องเทีย! วเชิงนิเวศไว้ดงั นี8
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4.5.1 ชุมชนแต่ละแห่งควรพิจารณาการท่องเทีย! วเชิงนิเวศในฐานะเป็นอาชีพเสริม
4.5.2 สมาชิกของชุมชนทัง8 หมดควรได้รบั ประโยชน์จากการท่องเทีย! ว ไม่ว่าจะเป็ นประโยชน์โดยตรงจากที!
พัก แรงงานหรือการขายผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกันภาระและความรับผิดชอบในผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมควรเป็ น
หน้าทีข! องสมาชิกชุมชนทุกคน
4.5.3 แต่ละหมู่บา้ นควรเลือกพัฒนาจุดเด่นทางการท่องเทีย! วของตนเอง หลีกเลีย! งการซํ8าซ้อนกับชุมชน
อืน! ๆ โดยเฉพาะการจัดงานเทศกาล และประเพณีต่างๆ เพือ! ช่วยให้สามารถชักจูงนักท่องเทีย! วเข้ามาได้มากขึน8
4.5.4 ชุมชนต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติ พยายามปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพือ! เป็ น
แหล่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเทีย! ว พัฒนาศักยภาพในการถ่ายทอดเกีย! วกับระบบนิเวศ ชนิดของนก กล้วยไม้
เฟิรน์ โปง่ สัตว์ปา่ วัฒนธรรมประเพณี และความหมายของสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมต่างๆ ให้นกั ท่องเทีย! วได้ เพราะ
สาระสําคัญของการท่องเทีย! วเชิงนิเวศคือ การเรียนรูข้ า้ มวัฒนธรรมเพือ! เปิดโอกาสให้นกั ท่องเทีย! ว และชาวบ้านได้
แลกเปลีย! นประสบการณ์ และความเข้าใจซึง! กันและกัน
แม้คณะกรรมการท่องเทีย! วของทุกชุมชนจะแสดงให้เห็นถึงความพร้อม ในการจัดการท่องเทีย! วได้ในระดับหนึ!ง
แต่การจัดการของชุมชนยังมีขอ้ จํากัด คือ การขาดความมันใจในตนเอง
!
เนื!องจากการจัดโปรแกรม และการโฆษณามี
ความล่าช้า นักท่องเทีย! วต่างประเทศซึง! มักวางแผนล่วงหน้าเป็นเวลานาน จึงยังไม่มนี กั ท่องเทีย! วเข้ามา ชาวบ้านส่วน
ใหญ่ไม่กล้าต่อรองกับไกด์นําเทีย! ว เพือ! ปรับราคาค่าตอบแทน หรือเสนอขายโปรแกรมของหมูบ่ า้ น เพราะเกรงว่าไกด์จะ
ไม่พอใจ และไม่พานักท่องเทีย! วเข้ามาในหมู่บา้ น และการจัดการความขัดแย้ง การเข้ามาของการท่องเทีย! วทําให้เกิด
ความแตกต่างทางชนชัน8 ในหมูบ่ า้ นเพิม! มากขึน8
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ในชุมชนก็เพิม! มากขึน8 ด้วย
แม้
คณะกรรมการท่องเทีย! วของหมูบ่ า้ นพยายามจัดเวทีเพือ! ปรึกษาหารือ แลกเปลีย! นความคิดเห็น ลดความขัดแย้งที!
เกิดขึน8 แต่ความขัดแย้งบางอย่างก็ยงั ไม่อาจแก้ไขให้ลลุ ว่ งไปได้ เช่น ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเลีย8 งช้างกับเจ้าของไร่
บ้านเมืองแพม ซึง! ช้างมักทําให้ปา่ มีสภาพเสือ! มโทรม และบุกรุกเข้าไปทําลายพืชไร่ของชาวบ้านอยูเ่ ป็นประจํา
5. การท่องเทียวกับการพัฒนาอย่างยังยืน
การท่องเทีย! วเชิงนิเวศเป็ นรูปแบบการสร้างโอกาสให้ชมุ ชนท้องถิน! มีสว่ นร่วมในการพัฒนาธรรมชาติแวดล้อม
และวัฒนธรรมอย่างยังยื
! น ในโครงการนี8 ใช้ตวั ชีว8 ดั (Indicators) เพือ! พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเทีย! วเชิง
นิเวศกับการพัฒนาอย่างยังยื
! น 4 อย่างด้วยกันคือ
5.1 ความสมบูรณ์ของธรรมชาติแวดล้อม การท่องเทีย! วเชิงนิเวศต้องสร้างความตระหนัก และกระตุน้ ให้ชมุ ชน
ทําสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้มคี วามสมบูรณ์ยงิ! ขึน8 หากพบว่าพืน8 ทีป! า่ มีมากขึน8 มีการอนุรกั ษ์นก วังปลา โปง่ เฟิรน์
กล้วยไม้ ปรับสภาพเส้นทางเดินให้เหมาะสมแก่การท่องเทีย! ว แสดงว่าความสมบูรณ์ของธรรมชาติแวดล้อมมีแนวโน้มที!
ดีขน8ึ เป็ นลําดับ
5.2 การกระจายรายได้ การท่องเทีย! วเชิงนิเวศต้องสร้างความเป็ นธรรมในการกระจายรายได้ให้ท ั !วถึง
โครงการวิจยั เริม! หักรายได้สว่ นหนึ!ง หรือประมาณร้อยละ 10 จากการท่องเทีย! วเพือ! จัดตัง8 กองทุนของชุมชน มีการสร้าง
ระบบหมุนเวียนในการบริการที!พกั ลูกหาบ และการบริการนักท่องเทีย! วในรูปแบบอื!น ๆ เช่น ช้าง แพ การผูกขาด
รายได้เริม! เป็ นธรรมมากขึน8
5.3 โครงการพัฒนาชุมชน การนําเงินรายได้จากกองทุนชุมชนมาใช้เพือ! ดําเนินโครงการพัฒนา เช่น การให้
ทุนการศึกษาแก่นกั เรียนเรียนดีในหมู่บา้ น เป็ นต้น ปจั จุบนั โครงการพัฒนาชุมชนยังไม่ได้ดาํ เนินการอย่างเป็นรูปธรรม
5.4 กระบวนการเรียนรูใ้ นหมู่บา้ น การทํางานของคณะกรรมการท่องเทีย! วทําให้เกิดกระบวนการเรียนรูข้ น8ึ ใน
ชุมชน เช่น การบริหารจัดการ บัญชี ภาษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จารีตประเพณี การจัดการความขัดแย้ง และการ
ฝึกอบรมผูน้ ําชุมชนรุน่ ใหม่ ๆ
ตัวชีว8 ดั การพัฒนาดังกล่าวนี8แสดงให้เห็นว่า การท่องเทีย! วเชิงนิเวศเป็นทางเลือกทีม! คี วามเป็ นไปได้สงู สําหรับ
ใช้เป็นกรอบในการสร้างโอกาสเพือ! การพัฒนาอย่างยั !งยืน
6. ปัญหา ข้อจํากัดและข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
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ในรอบทศวรรษทีผ! ่านมา ประเทศไทยถูกวิจารณ์วา่ ความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตลดลง ทําให้
รัฐบาลหันมาดําเนินนโยบายส่งเสริมการท่องเทีย! วอย่างเต็มที!
พืน8 ทีท! งั 8 หมดของประเทศจึงกลายเป็นสินค้าสําหรับ
ตอบสนองอุตสาหกรรมท่องเทีย! ว คนภายนอกเข้าไปจัดการเปลีย! นแปลงตามอําเภอใจ พืน8 ทีป! า่ ถูกเปลีย! นจากไร่
หมุนเวียนกลายเป็นสถานทีท! ่องเทีย! ว วิถชี วี ติ และวัฒนธรรมท้องถิน! ถูกรือ8 ฟื8นหรือนํากลับมาใหม่ให้มสี ถานะเป็ นเพียง
สินค้าหรือจุดขายแก่นกั ท่องเทีย! ว แต่ชาวบ้านกลับได้รบั ผลตอบแทนเพียงเล็กน้อยเท่านัน8
ปจั จุบนั ชาวบ้านและชุมชนถูกเรียกร้องจากสังคมและรัฐบาลให้ชว่ ยกันอนุรกั ษ์สภาพแวดล้อมให้คงสภาพเป็น
ธรรมชาติมากทีส! ดุ เพือ! ให้นกั ท่องเทีย! วมาดู แต่ขณะเดียวกันกลับไม่ได้รบั ความเป็ นธรรม โดยเฉพาะการกระจาย
ผลประโยชน์ ส่วนใหญ่จะเป็นของนักธุรกิจ โดยทีม! ชี าวบ้านเพียงไม่กค!ี นเท่านัน8 ทีไ! ด้รบั ค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย ดังนัน8
ประเด็นปญั หาความเป็ นธรรมจึงเป็ นปจั จัยสําคัญ ทีช! ว่ ยสร้างหรือเพิม! แรงจูงใจให้กบั ชาวบ้าน ให้รกั ษาสภาพแวดล้อม
และวิถชี วี ติ ซึง! เป็นจุดขายต่อธุรกิจการท่องเทีย! ว
การถูกจํากัดสิทธิการใช้ทรัพยากรทําให้กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมหยุดชะงัก
โดยทีไ! ม่ม ี
ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมนัน8
นอกจากจะเป็ นการเอารัดเอาเปรียบยังก่อให้เกิดปญั หาการถูกลดคุณค่าความเป็น
มนุษย์ คือ ชาวบ้านและวัฒนธรรมชุมชนถูกตีราคาประดุจเป็ นสินค้าในตลาด บริษทั นําเทีย! วไม่ได้ให้ความสําคัญกับวิถี
ชีวติ ชาวบ้านมากไปกว่าการมองเป็ นจุดขาย ส่วนชาวบ้านก็ถกู จัดให้มฐี านะเสมือนเป็นพนักงานบริษทั ทีต! อ้ งเอาอกเอา
ใจ และทําตามความประสงค์ของเจ้าของกิจการเท่านัน8 ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านทีพ! งึ ได้รบั เกียรติตามฐานะ
ในปจั จุบนั กลุม่ ชาติพนั ธุบ์ นทีส! งู นอกจากจะประสบปญั หาเศรษฐกิจเพราะถูกจํากัดการใช้ทรัพยากร ยังเผชิญ
กับปญั หาสูญเสียอัตลักษณ์ของชาติพนั ธุ์หรือการดํารงอยู่อย่างมีศกั ดิศรี
! น จึง
] ดว้ ย แนวทางการพัฒนาสังคมอย่างยังยื
ต้องคํานึงถึงการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพไม่ทาํ ลายธรรมชาติแวดล้อม เปิ ดโอกาสให้กลุ่มชนต่าง ๆ
สามารถจัดการกับวิถชี วี ติ วัฒนธรรมของตนเอง ขณะเดียวกันต้องมีรายได้เพิม! ขึน8 อย่างเหมาะสมด้วย ภายใต้เงือ! นไข
ทางสังคม การท่องเทีย! วเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นรูปแบบหนึ!งของทางเลือกการพัฒนาอย่างยั !งยืน ทีส! ร้างและเพิม!
แรงจูงใจให้ชาวบ้านรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้มสี ภาพสมบูรณ์อยูเ่ สมอ ช่วยยกระดับฐานะความเป็นอยู่ และ
อํานาจต่อรองของชาวบ้านให้สงู ขึน8
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการท่องเทีย! วเป็ นกระบวนการเรียนรูท้ ช!ี ว่ ยให้ชาวบ้านสามารถจัดการทรัพยากร
และนําความรูไ้ ปสูก่ ารพัฒนานาตนเองต่อไปได้ดว้ ย เช่น เรียนรูว้ ธิ กี ารดูแลพันธุ์สตั ว์ต่างๆ การอนุรกั ษ์ และเพาะพันธุ์
พืช (พืชอาหาร สมุนไพร กล้วยไม้ และพันธุ์ไม้ต่างๆ) วิธกี ารอนุรกั ษ์แหล่งท่องเทีย! วธรรมชาติ (ถํ8า นํ8าตก) เพราะในการ
บริหารจัดการท่องเทีย! ว จะมีผเู้ ชีย! วชาญเฉพาะด้านมาฝึกอบรมให้ความรู้ และทดลองปฏิบตั จิ ริงตามความเหมาะสม
ตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีทผ!ี า่ นมา กลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสถานะเป็ น "หมู่บา้ นทีถ! กู
ท่องเทีย! ว" มากกว่า "หมู่บา้ นท่องเทีย! ว" บริษทั นําเทีย! วและมัคคุเทศก์มองบ้านชาวเขาในฐานะเป็ นสถานทีท! อ่ งเทีย! ว และ
จะอ้างถึงคุณประโยชน์วา่ เป็นภาคธุรกิจทีส! ร้างรายได้แก่ประเทศมากเป็ นอันดับต้นๆ สภาพแวดล้อมธรรมชาติและชีวติ
วัฒนธรรมของชาวบ้านจึงมองเป็นเพียงพืน8 ทีส! าธารณะ ทีต! อ้ งบริการแก่นกั ท่องเทีย! วอย่างเต็มที! เพราะไม่เช่นนัน8 จะ
ขัดขวางการทํารายได้เข้าประเทศ ซึง! ร้ายแรงไม่น้อยกว่าการเป็นผูท้ าํ ลายสภาพแวดล้อม และเกีย! วข้องกับยาเสพติดใน
อดีต
ั
ภายใต้เงือ! นไขดังกล่าวรวมกับการทีต! อ้ งเผชิญกับปญหาเศรษฐกิ
จทีบ! บี รัดมากขึน8 การถูกจํากัดการใช้ทด!ี นิ บน
ภูเขา ด้วยเหตุผลด้านการอนุรกั ษ์สงิ! แวดล้อมของรัฐเป็ นเหตุให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ตอ้ งปรับเปลีย! นวิธเี พาะปลูกจากเดิม
มาปลูกพืชเงินสดตามความต้องการของตลาดพืน8 ราบ
ทําให้ชาวบ้านต้องพึง! พาเงินทุน และเทคโนโลยีจากภายนอกแทบทัง8 หมด การติดต่อกับตลาดทําให้ชาวบ้าน
ต้องการบริโภคสินค้าใหม่ๆ เพิม! ขึน8 ด้วย การเปลีย! นแปลงดังกล่าวทําให้ตอ้ งแสวงหาเงินมาใช้จ่ายเพิม! ขึน8 ส่งผลให้
ชาวบ้านต้องแปรสภาพจากผูผ้ ลิตกลายเป็ นผูบ้ ริโภค
การทีเ! งินกลายเป็นเงือ! นไขหลักของการมีชวี ติ สมัยใหม่ ส่งผลให้เมื!อมีการท่องเทีย! วในหมู่บา้ น ชาวบ้านต้องอยู่
ใต้บงการของมัคคุเทศก์ และบริษทั นําเทีย! ว จนไม่มอี าํ นาจต่อรองใดๆ ต้องทําตามความต้องการของนักท่องเทีย! ว และ
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บริษทั นําเทีย! ว เพือ! ให้มรี ายได้ การทีม! คั คุเทศก์มอี าํ นาจต่อรอง ทําให้ชาวบ้านถูกบริษทั นําเทีย! วเอาเปรียบด้วยการจ่าย
ค่าตอบแทนไม่มากนัก ทัง8 ๆ ทีร! วู้ า่ มัคคุเทศก์ได้รบั ผลตอบแทนมาก เพราะเกรงว่าหากทําให้มคั คุเทศก์ไม่พอใจ จะทําให้
นักท่องเทีย! วไม่เข้ามาในหมู่บา้ น ซึง! เป็ นการสูญเสียรายได้
การทีท! างจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รเิ ริม! จัดทําโครงการวิจยั การท่องเทีย! วเชิงนิเวศนี8
ก็เพือ! มาแก้ปญั หานี8ดว้ ย
เช่นกัน หลังจากทีช! าวบ้านได้รว่ มประชุมหารือ และให้ความรูเ้ รือ! งการท่องเทีย! วเชิงนิเวศ ว่าเป็นทางเลือกใหม่ทจ!ี ะไม่ให้
เกิดการเอารัดเอาเปรียบ พบว่าชาวบ้านเห็นด้วย และยินดีทจ!ี ะเรียนรูส้ งิ! ใหม่ผา่ นการบริหารจัดการทีเ! น้นให้ชาวบ้าน
รวมกลุ่มกันบริหารกันเอง โดยมีคณะวิจยั มาร่วมเรียนรู้ ติดต่อประสานงาน เพือ! แก้ไขปญั หาทีเ! กิดขึน8 ตลอดระยะเวลา
ของการเตรียมตัว และเริม! กิจการในอนาคต
โครงการวิจยั นี8มวี ตั ถุประสงค์สาํ คัญในการจุดประกายกระบวนการเรียนรูข้ องชุมชน ให้สามารถบริหารจัดการ
การท่องเทีย! วด้วยตนเอง โดยการจัดตัง8 คณะกรรมการขึน8
อีกทัง8 เป็นการกระตุน้ ให้ชาวบ้านตระหนักในคุณค่าของ
ธรรมชาติแวดล้อม ความมีอตั ลักษณ์และศักดิ ]ศรีของกลุ่ม ตลอดจนรูจ้ กั ปรับใช้ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน! อย่างมีศกั ยภาพ ไม่ถกู
ครอบงําจากภายนอกอย่างสิน8 เชิง
โครงการวิจยั ได้ให้ความสําคัญกับการมีสว่ นร่วมของชาวบ้านและชุมชน ตัง8 แต่การวางแผน การจัดเตรียม
ชุมชน โดยมีการตัดสินใจร่วมกันว่าจะเลือกสรรวัฒนธรรม และสภาพธรรมชาติใดบ้าง ให้นกั ท่องเทีย! วมาเทีย! วชมและมี
การจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
บทบาทของนักวิจยั คือ การเปิดเวทีเพือ! ให้เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกัน เพือ! ให้ชุมชนทําความเข้าใจกับปญั หา และ
ความต้องการของตนเองอย่างแท้จริง อีกทัง8 ค้นหาศักยภาพทีแ! ท้จริงของชุมชน เพือ! จะได้ส่งเสริมให้องค์กรชาวบ้านได้
เรียนรู้ พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ในการบริหารจัดการการท่องเทีย! วเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม การจัดการ
ท่องเทีย! วเชิงนิเวศยังเป็นประเด็นใหม่ทม!ี กี ารศึกษาวิจยั ค่อนข้างน้อย ในโครงการนี8 พบว่าปญั หาและอุปสรรคสําคัญของ
การจัดการนัน8 มีอยู่ 3 ประการ คือ
ั
1. ปญั หาและข้อจํากัดในระดับพืน8 ที! โดยเฉพาะปญหาการขาดความเชื
!อมันของชาวบ้
!
าน ความแตกแยก
ขัดแย้งของชุมชน ความด้อยประสิทธิภาพของผูน้ ําและองค์กรชุมชนในการบริการจัดการ และการขาดเครือข่ายของ
ชุมชนในละแวกใกล้เคียงในการบริหารจัดการทรัพยากร และการท่องเทีย! วร่วมกัน ปญั หานี8สามารถแก้ไขได้หากได้รบั
การส่งเสริมจากภายนอก โดยเฉพาะจากนักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานของรัฐ จัดเวทีเพือ! แลกเปลีย! น
ประสบการณ์และกระบวนการเรียนรูร้ ะหว่างชุมชนต่างๆ
อีกทัง8 เปิดโอกาสให้ชุมชนพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
ทรัพยากร การจัดการท่องเทีย! ว เพือ! พัฒนาประสบการณ์ ความรู้ และความมันใจในตนเอง
!
2. การประสานงานจากรัฐ การขาดนโยบายส่งเสริมอย่างชัดเจนจากหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการ
ท่องเทีย! วแห่งประเทศไทย และหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมซึง!
รับผิดชอบดูแลชีวติ ความเป็ นอยูข่ องกลุ่มชาติพนั ธุบ์ นทีส! งู
การทีป! ระชาชนขาดการมีสว่ นร่วมในการวางแผนการ
ท่องเทีย! ว ทําให้เกิดปญั หาความขัดแย้งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน การค้ายาเสพติด สัญชาติ และการขาดสิทธิในการจัดการ
ทรัพยากร เป็ นอุปสรรคสําคัญทําให้ชุมชนต่างๆ ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การประสานงานจากผูป้ ระกอบการภาคเอกชน ขาดการประสานงานกับผูป้ ระกอบการธุรกิจนําเทีย! วทัง8 ใน
ระดับท้องถิน! และระดับประเทศ บริษทั รถเช่า โรงแรม ธุรกิจบ้านพัก เป็ นต้น ผูป้ ระกอบการหลายส่วนยังเข้าใจเกีย! วกับ
การท่องเทีย! วเชิงนิเวศในลักษณะคลาดเคลื!อนจากความเป็นจริง และมีทศั นคติไม่ดกี บั การจัดการท่องเทีย! วของชาวบ้าน
โดยเฉพาะมองว่าการจัดของชาวบ้านเป็ นการเข้ามาแข่งขันลดราคาโปรแกรมทัวร์กบั บริษทั นําเทีย! ว ทําให้บริษทั เอกชน
สูญเสียผลประโยชน์ ความสัมพันธ์เชิงอํานาจและผลประโยชน์ทเ!ี คยเหลื!อมลํา8 กันอย่างมากระหว่างบริษทั นําเทีย! วกับ
ชาวบ้าน
ทําให้ไกด์นําเทีย! วและภาคเอกชนบางรายมองว่าการส่งเสริมการท่องเทีย! วเชิงนิเวศเป็ นการท้าทายอํานาจ
และผลประโยชน์ของภาคเอกชนโดยตรง
การแก้ไขปญั หาดังกล่าวจึงจําเป็นต้องได้รบั การประสานงานจากหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะจากทางจังหวัด
และการท่องเทีย! วแห่งประเทศไทย เพือ! จัดเวทีพดู คุยแลกเปลีย! นความเห็น สร้างความเข้าใจให้ถกู ต้องสําหรับทุกฝา่ ย
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ในกรณีของจังหวัดแม่ฮ่องสอนทางโครงการ ฯ ได้เคยจัดเวทีแลกเปลีย! นกับชมรมธุรกิจนําเทีย! วจังหวัดแม่ฮ่องสอน
มาแล้วหนึ!งครัง8 พบว่าปญั หาความไม่เข้าใจสามารถแก้ไขได้หากมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื!อง และมีการประสาน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
จากปญั หาและอุปสรรคดังกล่าวข้างต้น ทางโครงการ ฯ มีขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายทีส! าํ คัญๆ ดังต่อไปนี8
1) นโยบายการท่องเทีย! วของประเทศไทย ควรให้ความสําคัญกับการท่องเทีย! วเชิงนิเวศอย่างชัดเจน และเป็ น
รูปธรรม โดยคํานึงถึงประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี8
- ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิน! มีสว่ นร่วมในการวางแผนการจัดการท่องเทีย! ว และได้รบั ประโยชน์จากการ
ท่องเทีย! วทัง8 ทางตรง และทางอ้อม
- ส่งเสริม พัฒนาทรัพยากรท่องเทีย! วประเภทธรรมชาติ ประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรม
โดยเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ มีระบบการสือ! สารทีด! ี ให้ความสําคัญกับขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเทีย! ว
- สร้างจิตสํานึกด้านการท่องเทีย! วโดยมุ่งให้เกิดการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการเรียนรู้
เกีย! วกับความสมดุลของระบบนิเวศเป็ นสําคัญ
- มีการวางแผน ปรับปรุงพัฒนาองค์กรการจัดการด้านการพัฒนาการท่องเทีย! วให้มปี ระสิทธิภาพ
ปรับปรุงกฎระเบียบ การประสานงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิน!
- ส่งเสริมการตลาดท่องเทีย! วเชิงนิเวศทีเ! หมาะสมกับสภาพของพืน8 ที! และขีดความสามารถในการ
รองรับของพืน8 ที!
2) ควรมีการกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเปิดโอกาสให้ชมุ ชนท้องถิน! มีสทิ ธิในการ
จัดการทรัพยากร เช่น ออกพระราชบัญญัตปิ า่ ชุมชน เป็นต้น ปรับบทบาทของรัฐและองค์กรของรัฐทุกระดับ ให้ยอมรับ
และร่วมมือกับชุมชนในการจัดการทรัพยากร
เพือ! ให้ชุมชนท่องเทีย! วเชิงนิเวศแต่ละแห่งสามารถวางแผนระบบการ
จัดการทรัพยากร มีการมอบอํานาจให้องค์กรชุมชนเพือ! ทําหน้าทีค! วบคุม และดูแลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรตาม
แผนงาน และมาตรการทีก! าํ หนดโดยองค์กรชุมชน โดยหน่วยงานของรัฐทําหน้าทีก! าํ กับดูแล ส่งเสริมทางด้านเทคนิค
และเงินทุน
3) หน่วยงานของรัฐโดยทางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ควรพัฒนาระบบตรวจสอบและพิจารณาการให้
สัญชาติแก่ประชาชนบนทีส! งู อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ! ให้ชุมชนมีความมันใจในสิ
!
ทธิในฐานะพลเมืองไทย และได้รบั
โอกาสตามสมควรแก่สทิ ธินนั 8
4) ควรจัดเวทีแลกเปลีย! นการเรียนรูใ้ ห้กบั ชุมชนอย่างต่อเนื!อง โดยเฉพาะอย่างยิง! การอบรมในเรือ! งของระบบ
นิเวศของปา่ ถํ8า ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ต้นไม้ เฟิรน์ กล้วยไม้ โปง่ และสัตว์ปา่ เพือ! ให้ชุมชนพัฒนาศักยภาพ
ในการเรียนรู้ สือ! สารกับนักท่องเทีย! วได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
5) ควรส่งเสริมให้องค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามามีบทบาทในด้านการประสานงานระหว่างชุมชน ระหว่างท้องถิน!
กับภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ เพือ! สร้างเครือข่ายของชุมชนให้กว้างขวาง ครอบคลุมพืน8 ทีใ! นระดับจังหวัดและ
ภูมภิ าค
ั บนั
6) ควรส่งเสริมให้มกี ารทํางานวิจยั ในด้านของการท่องเทีย! วเชิงนิเวศเพิม! ขึน8 มากกว่าทีเ! ป็นอยู่ในปจจุ
กิ ตติ กรรมประกาศ
โครงการวิจยั นี8ได้รบั ทุนอุดหนุ นการวิจยั จากโครงการพัฒนาองค์ความรู้ และศึกษานโยบายการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย ซึง! ร่วมจัดตัง8 โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั และศูนย์พนั ธุว ศิ วกรรมและ
เทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ รหัสโครงการ BRT 341003
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การสํารวจกล้วยไม้ป่าและวิ จยั เพือพัฒนาการท่องเที ยวเชิ งอนุรกั ษ์
ในเขต อ.เมือง และ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
จิ ตราพรรณ พิ ลึก1, ปราโมทย์ ไตรบุญ2, ชูเกียรติ เทพสาร3 และดิ เรก ตนพยอม4
1
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
2
พิพธิ ภัณฑ์พชื กองพฤกษศาสตร์และวัชพืช กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
3
ศูนย์ศกึ ษาและบริการลุม่ นํ0าปาย (ท่าโปง่ แดง) อ.เมือง จ.แม่ฮอ่ งสอน 58000
4
ศูนย์วจิ ยั เกษตรหลวงเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
Abstract: Investigation of Wild Orchids and Research for Development of
Ecotourism in Muang and Pangmapa District, Maehongson Province
Maehongson, the beautiful province of hills, with a biodiversity of attractive plants especially orchids,
is situated near the Myanmar border northwest of Chiangmai. It is the best place for biological
conservation and for admiring wild orchids. Research work on wild orchid conservation would be
beneficial for local villagers in earning income from ecotourism. This project has resulted in cooperative work between researchers and villagers at Ban Huay Hi, Ban Huay Suatao in Muang district
as at well as Ban Tamlod in Pangmapa district. Biological surveys of wild orchids were made in fertile
tropical rain forests accompanied by the mentioned villagers. Project activities have taken place with
heartful collaboration of the hill tribes. Orchids of 172 species in 61 genera were collected and
identified. Most of them were epiphytes and their flowering seasons were recorded to be from JanuaryMay. Local villagers and researchers agreed on trails with many wild orchids that would make good on
the way for tourist attractions. For sustainable conservation, formulation of easy-to-do aseptic media for
seed culture was researched. The germination medium, BRT1, contained orchid fertilizer, vitamins,
table sugar, banana and agar. In addition the transflask medium, BRT2, was prepared by adding 50 g
blended potato into the germination medium. Both media gave good seed germination and seedling
development of Dendrobium chrysotoxum Lindl. as compared to a modified Vacin-Went medium. This
technical-knowhow will be transfered to villagers so that they they can propagate orchids. Practical
training on seedling care was provided to villagers. Large sized 6-monthold seedlings of Rhynchostylis
gigantea (Lindl.) Ridley in flasks, were grown at the homes of co-workers in the villages. After having
experience, ten thousand seedlings of Dendrobium chrysotoxum Lindl., developed from seeds collected
from Maehongson forest, were transplanted and nursed at the residences of the villagers. The seedlings
thrived in their environment. Vigorous seedlings were chosen to attach to the forest plants along the
tourist trail to hopefully make a flower attraction.
Key words: wild orchids, seed propagation, ecotourism

บทนํา
ประเทศไทยเป็นแหล่งกําเนิดทีส> าํ คัญของกล้วยไม้ปา่ เขตร้อน สํารวจพบและจําแนกกล้วยไม้ได้ 999 ชนิด 145
สกุล เป็ นกล้วยไม้ปา่ ทีพ> บทางภาคเหนือ รวม 597 ชนิด 118 สกุล (Seidenfaden, 1982) และสํารวจพบเพิม> 1,140
ชนิด 167 สกุล ในปี พ.ศ. 2540 (ฝา่ ยวิชาการ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ L, 2540) การพบกล้วยไม้ปา่
ทางภาคเหนือจํานวนมากนัน0 เพราะมีสภาพภูมปิ ระเทศและอากาศเหมาะแก่การเจริญเติบโต กล้วยไม้ปา่ จํานวนมากที>
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่มดี อกสวยงาม หลายชนิดมีกลิน> หอม ออกดอกในฤดูทต>ี ่างกัน เช่น เอือ0 งแซะหลวง
ดอกบานในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ เอือ0 งคํา เอือ0 งผึง0 บานในช่วงฤดูรอ้ น ไอยเรศหรือหางกระรอก บานในช่วงปลาย
ฤดูรอ้ นต่อต้นฝน ฟ้ามุ่ย บานในช่วงฤดูหนาว ในปี พ.ศ. 2537 มีการส่งออกต้นเอือ0 งคํา 24,137 ต้น เอือ0 งผึง0 25,219 ต้น
ทัง0 หมดเก็บจากปา่ (CITES Thailand Annual Report, 1993) มีการห้ามส่งออกต้นกล้วยไม้ทเ>ี ก็บจากปา่ ตัง0 แต่ปี 2541
แต่ยงั มีวางขายเสมอ ทําให้ปริมาณลดลง ดังนัน0 จึงควรอนุรกั ษ์ตน้ ทีเ> หลือให้คงอยูใ่ นปา่ และขยายพันธุต์ น้ ทีม> ดี อก
สวยงามและใกล้สญ
ู พันธุ์
ั
ฝกกล้วยไม้แต่ละฝกั มีเมล็ดจํานวนมากถึงหลายล้านเมล็ด อยูใ่ นฝกั ทีม> ขี นาดเท่านิ0วก้อย เมล็ดมีขนาดเล็กมาก
มองด้วยตาเปล่าไม่ชดั เจน เช่น เมล็ดกล้วยไม้สกุลหวายมีขนาด 300-500 µm เมล็ดมีเปลือกบางๆ หุม้ เอ็มบริโอ
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ั
(embryo) ไม่มอี าหารสะสม (Dressler, 1993) ตามธรรมชาติ เมล็ดจากแต่ละฝกจะงอกเพี
ยงไม่กต>ี น้ โดยเมล็ดแก่จะร่วง
จากฝกั ลงสูบ่ ริเวณรากของต้นแม่ ได้อาหารจากเชือ0 ราไมโครไรซา ซึง> อยู่บริเวณรากของต้นแม่เพือ> ช่วยในการงอกและ
การเจริญเติบโตของต้นกล้า ดังนัน0 การนําเมล็ดมาเพาะโดยใช้เทคนิคการเพาะเลีย0 งเนื0อเยือ> ในสภาพปลอดเชือ0 บนวุน้
อาหาร จะได้ตน้ อ่อนจํานวนมาก นับแสนต้น ขึน0 กับชนิดพันธุ์ ซึง> เป็นวิธที ส>ี ามารถเพิม> จํานวนต้นได้อย่างรวดเร็ว
(จิตราพรรณ, 2538)
อาหารสังเคราะห์ทเ>ี หมาะสมต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้ามี 3 ประเภท คือ 1) ธาตุ
อาหารหรือเกลือแร่ ทีจ> าํ เป็ นต่อการเจริญเติบโต เช่น เกลือโพแทสเซียมไนเตรท เกลือแอมโมเนียมไนเตรท 2) สารให้
พลังงาน เพือ> ใช้ในการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้า เช่น นํ0าตาลทราย sucrose glucose และ 3) สาร
ช่วยในการเจริญเติบโต ได้แก่ อินทรียสาร เช่น นํ0ามะพร้าวอ่อน กล้วยหอม มันฝรั >ง นอกจากนัน0 พบว่าวิตามิน เช่น
Ascorbic acid (Vitamin C) ช่วยการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้า Cattleya และ Oncidium สําหรับ Niacin
และ Pyridoxin ช่วยการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้ากล้วยไม้หลายชนิด (Arditti, 1977)
สูตรอาหารทีเ> หมาะกับการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้า คือ อาหารดัดแปลงจากสูตร Vacin-Went
(Vacin and Went, 1949) ซึง> ประกอบด้วยสารเคมี หรือเกลือแร่ 7 ชนิด นํ0าตาลทราย และดัดแปลงโดยเพิม> อินทรียสาร
3 ขนิด คือ นํ0ามะพร้าวอ่อน กล้วยหอม และมันฝรัง> (ระพี, 2516; จิตราพรรณ, 2536) ยกเว้นกล้วยไม้ในสกุลรองเท้า
นารี ทีเ> มล็ดงอกและต้นอ่อนพัฒนาได้ด ี ในสูตรทีเ> พิม> นํ0ามะพร้าวอ่อน เห็ดหูหนู และเนื0อมะเขือเทศ (จิตราพรรณ,
2536) แต่ถงึ แม้เมล็ดกล้วยไม้ปา่ จะงอกจํานวนมาก และต้นกล้ามีการเจริญเติบโตดี แต่หลังจากนําต้นออกปลูกใน
โรงเรือน ต้นกล้าจะตายได้งา่ ยถ้าอ่อนแอหรือสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ดังนัน0 สูตรอาหาร และวิธกี ารเลีย0 งต้นกล้าให้ม ี
ขนาดใหญ่และแข็งแรงในสภาพปลอดเชือ0 ก่อนนําออกปลูกจึงสําคัญมาก
บทความนี0เป็นการนําเสนองานวิจยั โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ> ร่วมมือกับชาวบ้านใน 3 หมู่บา้ น ได้แก่ หมู่บา้ น
ห้วยฮี0 หมูบ่ า้ นห้วยเสือเฒ่า อ.เมือง และหมูบ่ า้ นถํ0าลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน สํารวจและจําแนกชนิดพันธุ์กล้วยไม้
ปา่ จัดแสดงนิเวศวิทยาของกล้วยไม้ปา่ ในบริเวณเส้นทางเทีย> วปา่ ส่งเสริมการท่องเทีย> วเชิงอนุรกั ษ์ วิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยีชวี ภาพการเพาะเลีย0 งเนื0อเยือ> เอือ0 งคํา
ผลการวิจยั
ชนิ ดกล้วยไม้ป่าทีส าํ รวจพบ
คณะนักวิจยั ได้สาํ รวจปีละ 6 ครัง0 เข้าปา่ ร่วมกับตัวแทนชาวบ้าน หมู่บา้ นละ 2 คน หรือมากกว่าเมือ> ชาวบ้าน
ในโครงการเฟิรน์ ร่วมเดินทางไปด้วย พบว่าปา่ รอบหมู่บา้ นทัง0 3 มีความสมบูรณ์ คณะนักวิจยั ได้แนะนําให้ชาวบ้านรูจ้ กั
ชนิดกล้วยไม้ปา่ ลักษณะการเจริญเติบโตร่วมกับต้นไม้ใหญ่ สิง> แวดล้อม การงอกของเมล็ด และการเจริญเติบโตของต้น
กล้าในปา่ เพือ> ให้ชาวบ้านผูกพันกับวิถชี วี ติ ของต้นกล้วยไม้ปา่ จากการสํารวจ พบกล้วยไม้ปา่ จํานวนมากทีส> ุดทีบ> า้ น
ห้วยฮี0 จําแนกได้ 125 ชนิด ไม่ได้ 12 ชนิด บ้านถํ0าลอด จําแนกได้ 62 ชนิด ไม่ได้ 8 ชนิด และบ้านห้วยเสือเฒ่า จําแนก
ได้ 34 ชนิด ไม่ได้ 1 ชนิด มีบางชนิดพบในปา่ ทัง0 3 หมู่บา้ น สรุปพบต้นกล้วยไม้ปา่ รวมทัง0 หมด 61 สกุล จําแนกได้
151 ชนิด และจําแนกไม่ได้ 21 ชนิด (ตารางที> 1)
่
พบว่ามีกล้วยไม้ปา่ 20 ชนิด ทีไ> ม่พบตัวอย่างใน ตารางที> 1. จํานวนชนิดกล้วยไม้ปาทีส> าํ รวจพบในแต่ละหมู่บา้ น
จํานวนกล้วยไม้ทส>ี าํ รวจพบ
พิพธิ ภัณฑ์พชื ในไทย ทางโครงการได้รวบรวมตัวอย่าง
หมู่บา้ น
สกุล (genus)
ชนิด (species)
ไว้ทพ>ี พิ ธิ ภัณฑ์พชื กรุงเทพฯ
กรมวิชาการเกษตร
จําแนกได้ จําแนกไม่ได้
นอกจากนัน0 ยังพบอีก 13 ชนิด ทีไ> ม่เคยมีรายงานว่า
บ้านห้วยฮี0
53
125
12
สํารวจพบใน จ.แม่ฮ่องสอน ชนิดกล้วยไม้ทพ>ี บจําแนก
บ้านห้วยเสือเฒ่า
22
34
1
ตามแหล่งทีไ> ด้ดงั นี0
บ้านถํ0าลอด
31
62
8
่
สํ
า
รวจพบทั
ง
0
หมด
61
151
21
1. กล้วยไม้ดนิ พบขึน0 ตามพืน0 ปา
1.1 ชนิดทีม> หี วั หรือเหง้าใต้ดนิ ผลิใบและช่อ
ดอกในช่วงฤดูฝน บางชนิดออกดอกพร้อมต้นกระเจียวช่วงต้นฝนแล้วจึงผลิใบ บางชนิดออกใบก่อนแล้วจึงออกดอกช่วง
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กลางหรือปลายฝน เช่น เอือ0 งเหลีย> ม (Calanthe cardioglossa Schtr.) ว่านดิน (Eulophia spectabilis (Dennst.)
Suresh.) ลิน0 มังกร (Habenaria rhodocheila Hance) ว่านนางตาม (Geodorum recurvum (Roxb.) Alston) นางอัว0
(Pecteilis) เอือ0 งดินลาว (Spathoglottis pubescens Lindl.) สกุล Cheirostylis, Zeuzine, Liparis และต้น Goodyera
procera (Ker-Gawl.) Hk.f. พบริมลําธาร มีเหง้ากลม ยาว อยูใ่ ต้ดนิ ใบสีเขียว เรียวยาว คล้ายต้นหญ้า
1.2 ชนิดทีม> ใี บลายสวย พบในปา่ ทีค> อ่ นข้างร่มและชื0น มีอนิ ทรียว์ ตั ถุปกคลุมค่อนข้างหนา ได้แก่ สกุล
Malaxis, หัวบัวเดีย> ว (Nervilia) และ Cheirostylis
2. รองเท้านารี พบ 2 ชนิด คือ รองเท้านารีอนิ ทนนท์ (Paphiopedilum villosum (Lindl.) Pfitz.) พบขึน0 บน
ต้นไม้ทบ>ี า้ นห้วยฮี0 และรองเท้านารีฝาหอย (Paphiopedilum bellatulum Pfitz.) พบขึน0 อยูต่ ามรอยแตกของหินปูนบน
เขา ทีบ> า้ นถํ0าลอด
3. กล้วยไม้รากอากาศ พบขึน0 บนต้นไม้
3.1 พวกทีเ> จริญเติบโตเป็นกอ (sympodial growth) พบมากในสกุลหวาย (Dendrobium) รวม 36 ชนิด ส่วนมากมีดอก
ขนาดใหญ่ สีสด เช่น เอือ0 งคํา เอือ0 งผึง0 เอือ0 งแซะหลวง เอือ0 งครั >ง เอือ0 งช้างน้าว เอือ0 งม่อนไข่ เอือ0 งคํากิว> เอือ0 งเก๊ากิว>
แววมยุรา สกุลทีพ> บรองลงมา คือ สิงโตกลอกตา (Bulbophyllum ) พบ 20 ชนิด สกุลเอือ0 งบายศรี (Eria) พบ 9 ชนิด
สิงโตสมอหิน (Coelogyne) พบ 5 ชนิด และสกุลอืน> ทีพ> บอีก คือ นมหนู (Acriopsis) Flickingeria สร้อยระย้า
(Otochilus) เอือ0 งต่อ (Pholidota) Polystachya, Rhytionantos, Sunipia, Thelasis, เศวตสอดสี (Thunia alba(Lindl.)
Rchb.f.), Trias และ Trichotosia ส่วนมากพบขึน0 บนต้นไม้ มีบางชนิดทีพ> บทัง0 บนต้นไม้และเกาะบนโขดหิน
3.2 พวกทีเ> จริญเติบโตเป็ นต้นเดีย> ว (monopodial growth) พบขึน0 บนต้นไม้ รวม 22 สกุล พบสกุลแวนด้า
(Vanda) 5 ชนิด เช่น ฟ้ามุย่ (Vanda coerulea Griff.) เข็มเหลือง (Vanda testacea (Lindl. Rchb.f.)) สกุลเอือ0 งกุหลาบ
(Aerides) พบ 5 ชนิด และสกุลอืน> ๆ เช่น สกุลเข็ม (Ascocentrum) พญาไร้ใบ (Chiloschista) เอือ0 งนางรุง้ (Hygrochilus
parishii (Veitch & Rchb. f.) Pfitz.) เอือ0 งโมก (Papilionanthe teres (Roxb.) Schltr.) เสือโคร่ง (Staurochilus fasciatus
(Rchb. f.) Ridl.) เสือดํา (Gastrochilus bellinus(Rchb. f.) Kze.) มังกรทอง (Ornithochilus difformis (Wall. ex Lindl)
Schltr.) เอือ0 งจิวy (Schoenorchis seidenfadenii Pradhan) พบ 2 ชนิดทีข> น0ึ อยูบ่ นโขดหิน คือ ช้างสารภี (Acampe rigida
(Buck.-Ham.) P.F. Hunt) ซึง> ต้นมีขนาดใหญ่ ใบหนา รับแสงแดดเต็มที> อยูบ่ นภูเขาหินปูนทีบ> า้ นถํ0าลอด และ
เอือ0 งกุหลาบแดง (Aerides crassifolia Par. & Rchb.f.) กอใหญ่ รากเกาะแน่นบนหน้าผาทีบ> า้ นห้วยฮี0
การจัดการท่องเทีย วเชิ งอนุรกั ษ์
บ้านห้วยฮี0 เป็นหมู่บา้ นทีม> คี วามพร้อมในการจัดการท่องเทีย> วเชิงอนุรกั ษ์ตงั 0 แต่ปี พ.ศ.2539 มีคณะกรรมการ
ฝา่ ยการท่องเทีย> วเชิงอนุรกั ษ์ บ้านทุกหลังมีหอ้ งพักสําหรับนักท่องเทีย> ว กรรมการหมูบ่ า้ นจัดลําดับให้สมาชิกใน
หมู่บา้ นบริการนักท่องเทีย> วเรือ> งการนําทางและทีพ> กั เพือ> ให้ทุกคนในหมู่บา้ นมีรายได้เท่ากัน มีเส้นทางท่องเทีย> วเดินสู่
ดอยปุยทีม> รี ะดับความสูง 1,645 เมตร และเส้นทางเดินเท้าตามแนวถนนทีผ> า่ นปา่ ซึง> มีพนั ธุไ์ ม้หลากหลายชนิด
บ้านห้วยเสือเฒ่า เป็ นหมู่บา้ นทีน> กั ท่องเทีย> วนิยมแวะมาจํานวนมาก เพือ> เข้าชมหมูบ่ า้ นกระเหรีย> งคอยาว การ
คมนาคมสะดวก สามารถเดินทางเข้าหมู่บา้ นได้โดยรถยนต์ ไม่หา่ งจากตัวเมืองมากนัก ผ่านศูนย์ศกึ ษาและบริการลุ่ม
นํ0าปาย หลังหมู่บา้ นเป็ นปา่ มีตน้ ไม้ใหญ่ พบกล้วยไม้ปา่ จํานวนมาก แต่ขาดการสนับสนุนให้มกี ารจัดทัวร์ปา่ ดังนัน0
จึงมีนักท่องเทีย> วจํานวนน้อยมากทีจ> ะเดินปา่ บริเวณห้วยเสือเฒ่า
บ้านถํ0าลอด มีนักท่องเทีย> วจํานวนมากเดินทางเข้าชมถํ0าลอด ซึง> อยูไ่ ม่ไกลหมูบ่ า้ น มีคณะกรรมการหมู่บา้ น
จัดกิจกรรมพานักท่องเทีย> วเข้าชมถํา0 ลอด
แม่บา้ นเป็ นผูถ้ อื ตะเกียงนําทางนักท่องเทีย> วและบรรยายขณะเข้าชมถํ0า
พ่อบ้านเป็นผูล้ ากแพล่องตามลํานํ0าในถํ0า เมื>อชมถํ0าแล้วนักท่องเทีย> วอาจนังแพกลั
>
บโดยเสียค่าใช้จ่ายเท่าขามา หรือ
เดินกลับทางหลังถํ0า มีเส้นทางเดินปา่ 3 เส้นทางทีค> ณะนักวิจยั เข้าสํารวจ เส้นทางแรกอยูด่ า้ นหลังถํ0า และมีโปง่ ชื>อ
โปง่ ป๋วย มีสตั ว์ปา่ จํานวนน้อยแวะมา แต่มนี กจํานวนมาก เส้นทางนี0จะได้ชมทัง0 กล้วยไม้และนก เส้นทางที> 2 ต้องเดิน
ขึน0 เขา เป็นปา่ ผลัดใบบนภูเขาทีล> าดชัน
มีตน้ กล้วยไม้จาํ นวนมาก เส้นทางนี0มที วั ร์ปา่ พานักท่องเทีย> วเดินเลียบ
ชายแดนไทย-เมียนมาร์ ส่วนใหญ่เป็ นนักท่องเทีย> วชาวต่างประเทศทีบ> ริษทั ทัวร์เป็นผูจ้ ดั และเส้นทางที> 3 อยูบ่ ริเวณ
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ทางเข้าถํ0าลอด เป็ นภูเขาหินปูนทีต> อ้ งปีนปา่ ยขึน0 ไป มีโขดหินรูปร่างแปลกตาและงดงาม มีถ0าํ เล็กๆ พบต้นกล้วยไม้
ตลอดเส้นทาง และพบต้นกล้วยไม้ดนิ หลายชนิดในฤดูฝน
ทุกหมู่บา้ นมีเส้นทางเดิมทีช> าวบ้านใช้เดินปา่ เป็นประจํา ดังนัน0 คณะนักวิจยั จึงปรึกษากับตัวแทน ชาวบ้าน
เจ้าของพืน0 ที> เลือกเส้นทางเดิมเพือ> ไม่ให้นกั ท่องเทีย> วเข้าไปรบกวนสภาพนิเวศวิทยาของพืน0 ทีป> า่ ส่วนอืน> จากการ
สํารวจปา่ ทัง0 3 หมู่บา้ น พบต้นกล้วยไม้มฤี ดูดอกต่างกัน ซึง> นักท่องเทีย> วจะมีโอกาสได้ เลือกชมดอกกล้วยไม้ได้แต่ละ
ฤดูกาล ดังตารางที> 2
ตารางที> 2. ชนิดกล้วยไม้ทอ>ี อกดอกในแต่ละฤดูกาลของบ้านห้วยฮี0 บ้านห้วยเสือเฒ่า และบ้านถํ0าลอด
เดือน
ชนิดกล้วยไม้ทอ>ี อกดอก
ฤดูหนาว
เอือ0 งแซะหลวง เอือ0 งตาเหิน เอื0องม่อนไข่ เอื0องสีตาล แววมยุรา สิงโตกลอกตา เสือดํา สกุล
(มกราคม-กุมภาพันธ์)
Cleirostoma, Diplopora และ Trichotosia กล้วยไม้ดนิ สกุล Cheirostylis และ Goodyera
procera
ฤดูรอ้ น
กล้วยไม้สกุลหวายหลายชนิด เช่น เอื0องคํา เอื0องผึง0 เอื0องคําปากไก่ เอือ0 งชะนี เอื0องครัง> เอื0อง
(มีนาคม -พฤษภาคม)
สายมรกต เอือ0 งสายนํ0 าเขียว เอือ0 งแปรงสีฟนั เอือ0 งเงิน เอือ0 งเงินแดง เอื0องดอกมะขาม เอือ0 งเก๊า
กิว> เอือ0 งช้างน้าว เอือ0 งคําปอน เอื0องสาย เอื0องกิง> ดํา เอือ0 งคํากิว> สกุลเอือ0 งกุหลาบ เช่น เอือ0 ง
กุหลาบกระเป๋าเปิ ด เอือ0 งกุหลาบแดง เอื0องกุหลาบมาลัยแดง เอื0องกุหลาบอินทจักร สามปอย
ชมพู เข็มเหลือง ไอยเรศ เสือโคร่ง Eria Luisia และรองเท้านารีฝาหอย
ฤดูฝน
เอือ0 งคําปอน เอือ0 งคําฝอยปาย เสือโคร่ง สามปอยชมพู พญาไร้ใบ ไอยเรศ เอือ0 งสายสร้อย
(มิถุนายน-กันยายน)
เอือ0 งต่อ สิงโตกลอกตา เอือ0 งบายศรี กล้วยไม้ดนิ หลายชนิด เช่น ลิน0 มังกร นางอัว0 นางอัว0 ปาก
ฝอยดอยปุย ว่านดิน ว่านนางตาม เอือ0 งดินลาว
ฤดูหนาว
เอือ0 งแซะภู เอื0องศรีเทีย> ง มังกรทอง ช้างสารภี ช้างสารภีน้อย ฟ้ามุ่ย สามปอย เอื0องจิวy
(ตุลาคม-ธันวาคม)
สิงโตสมอหิน สิงโตกลอกตา สร้อยระย้า Drymoda Pelatantheria Liparis รองเท้านารีอนิ ทนนท์
กล้วยไม้ดนิ เอือ0 งเหลีย> ม หัวบัวเดี>ยว

นอกจากนัน0 ทางโครงการได้ทาํ เอกสารกล้วยไม้ปา่ เป็นคูม่ อื การจําแนกพันธุอ์ ย่างง่าย ลักษณะการเจริญเติบโต
ของต้น ลักษณะใบ ช่อดอก และดอก สําหรับให้ชาวบ้านผูร้ ว่ มวิจยั ได้รวู้ ธิ กี ารแบ่งประเภท และสามารถอธิบายให้
นักท่องเทีย> วได้ จัดทําประกาศนียบัตรให้กบั หมู่บา้ นห้วยฮีเ0 ก็บไว้ เพือ> มอบเป็ นทีร> ะลึกให้นกั ท่องเทีย> วทีเ> ข้ามาใน
หมู่บา้ นและเดินเข้าปา่ ในเส้นทางเทีย> วปา่ โดยมีชาวบ้านเป็นผูน้ ําทาง เป็ นการเผยแพร่ให้ได้รจู้ กั ต่อ ๆ กันไป เมื>อ
ปลายปี พ.ศ. 2542 ชาวบ้านห้วยฮีไ0 ด้ใช้งบพัฒนาหมู่บา้ น ปรับปรุงเส้นทางเดินป่า ถากดิน ทําขัน0 บันไดบริเวณทีส> งู ชัน
เพื>อให้นกั ท่องเทีย> วเดินขึน0 เขาได้งา่ ย
การวิจยั เพือพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเมล็ดต้นกล้วยไม้เอื6องคํา โดยใช้เทคโนโลยี
การเพาะเลี!ยงเนื! อเยือ อย่างง่าย
เอือ0 งคํา (Dendrobium chrysotoxum) เป็ นกล้วยไม้ปา่ ทีช> าวบ้านนิยมปลูกเลีย0 ง มีการเจริญเติบโตเป็ นกอ ลํา
ลูกกล้วยอวบ สีทอง ผิวมันคล้ายลําเทียน ช่อยาว ดอกสีเหลืองทอง กลีบหนา เป็ นมัน มีกลิน> หอม ดอกบานตัง0 แต่
ั บนั มีจาํ นวนลดน้อยลงมาก จึงจําเป็ นต้องวิจยั การเพาะเมล็ดโดยใช้เทคนิคการ
ปลายเดือนมกราคมถึงเมษายน ปจจุ
เพาะเลีย0 งเนื0อเยือ> ในสภาพปลอดเชือ0 และปลูกเลีย0 งต้นกล้าให้รอดตาย โดยพัฒนาเทคนิคให้งา่ ยสําหรับสอนชาวบ้านให้
ทําได้ แบ่งเป็น 2 การทดลอง ดังนี0
1. การพัฒนาสูตรอาหารเพาะเมล็ดเอือ0 งคําโดยใช้วสั ดุทห>ี าง่ายในปา่
สูตรมาตรฐานทีน> ิยมใช้นนั 0 ประกอบด้วยสารเคมีในสูตร Vacin-Went มี 7 ชนิด ได้แก่ นํ0ามะพร้าวอ่อน กล้วย
หอม มันฝรั >ง นํ0าตาลทราย วุน้ และถ่านกัมมันต์ ค่า pH 5 เพือ> ให้ได้สตู รอาหารทีช> าวบ้านสามารถทําได้โดยใช้
สารเคมีน้อยทีส> ดุ และใช้อนิ ทรียส์ ารทีห> าได้งา่ ยในปา่ จึงทดลองใช้ป๋ ุยกล้วยไม้ทม>ี ขี ายทัวไป
> สูตร 21-21-21 ใส่วติ ามิน
รวมเพือ> เพิม> ธาตุอาหาร วิตามิน เมือ> ได้ทราบผลการใช้ป๋ ยต่
ุ อการงอกของเมล็ดแล้ว จึงทดลองอีกครัง0 โดยไม่ใช้น0ํา
มะพร้าวอ่อน เพราะหาไม่ได้ในปา่ และใช้กล้วยนํ0าว้าแทนกล้วยหอม มี 3 การทดลอง ดังนี0
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1.1 การใช้ป๋ ยกล้
ุ วยไม้และวิตามินรวม แทนสารเคมีในสูตรอาหารเพาะเมล็ด
หลังจากเพาะเมล็ดโดยใช้เทคนิคการเพาะเลีย0 งเนื0อเยื>อ 15 วัน พบว่าเมล็ดในสภาพปลอดเชือ0 ทุกสูตรอาหารมี
การเปลีย> นแปลง โดย embryo มีขนาดใหญ่ขน0ึ และมีสเี ขียว พัฒนาเป็นโปรโตคอร์ม (protocorms) มีลกั ษณะเป็ นก้อนกลม
ขนาด 1-2 มม. มีขนอ่อนโดยรอบ และมีตน้ งอกจํานวนมากในทุกสูตรอาหารทีใ> ส่วติ ามินรวมไวเทอร่า จากนัน0 โปรโตคอร์ม
พัฒนาใบยอด จาก 1 เป็ น 2 ใบ ใบยาวขึน0 หลังจากเพาะเมล็ดนาน 2 เดือน ต้นกล้าจํานวนมากงอกแน่นในขวดเพาะ
จึงนําต้นกล้าจากทุกสูตรอาหารมาคํานวณค่า Growth Index (Harrison and Arditti, 1978) พบว่ามีคา่ ใกล้เคียงกัน โดย
ต้นกล้าในสูตร Vacin-Went ซึง> เป็นสูตรมาตรฐานมี
ตารางที> 3. ค่า Growth Index ของต้นกล้าเอือ0 งคํา หลังการเพาะเมล็ด
ค่า 295.21 และต้นกล้าในสูตรทีใ> ส่ป๋ ยกรี
ุ นลีฟ 1 และ 2 เดือน บนสูตรอาหารทีใ> ช้สารเคมีสตู ร Vacin-Went หรือปุ๋ยกรีนลีฟ
2 กรัม และวิตามินรวม มีคา่ 297.18 และ 281.74 ใส่และไม่ใส่วติ ามินรวม
ตามลําดับ (ตารางที> 3) และพบว่าการงอกและการ
สารเคมีในสูตรอาหาร
ไม่ใส่วติ ามิน
ใส่วติ ามิน
Vacin-Went
295.21
282.89
พัฒนาของ โปรโตคอร์ม ในสูตรอาหารทีใ> ส่ป๋ ยกรี
ุ น
๋
ปุย กรีนลีฟ 1 กรัม
235.69
297.18
ลีฟ 2 กรัมและไม่ใส่วติ ามินนัน0 แสดงอาการผิดปกติ
๋ ย กรีนลีฟ 2 กรัม
ปุ
191.52
281.74
โปรโตคอร์มพัฒนาช้า และมีสเี หลืองอ่อน ฉํ>านํ0า
1.2 ผลของการใช้ป๋ ยกล้
ุ วยไม้ 2 ชนิด แทนสารเคมีในสูตรอาหารเพาะเมล็ด
เปรียบเทียบการใช้ป๋ ยุ กรีนลีฟ และปุ๋ยทวินเฟอร์ต0ี ทีม> สี ตู รเดียวกัน คือ 21-21-21 และใช้ในอัตรา 1 หรือ 2
กรัม/ลิตร โดยไม่ใส่วติ ามินรวม หลังการเพาะเมล็ดพบว่าเมล็ดมีการงอกและการพัฒนา เช่นเดียวกับการทดลองที> 1.1
คือ สูตรมาตรฐาน Vacin-Went และสูตรทีใ> ส่ป๋ ยทวิ
ุ นเฟอร์ต0ี ปริมาณ 1 หรือ 2 กรัม โดยมีค่า Growth Index 206.50,
201.34 และ 217.84 ตามลําดับ โดยสูตรทีใ> ส่ป๋ ุยกรีนลีฟนัน0 เมล็ดงอก ตารางที> 4. ค่า Growth Index ของต้นกล้า
จํานวนน้อย โปรโตคอร์มมีการพัฒนาผิดปกติ และมีจํานวนต้นกล้าที> เอือ0 งคํา หลังการเพาะเมล็ดนาน 2 เดือน บนสูตร
Vacin-Went
พัฒนาเป็น Grade 3 เพียงร้อยละ 7.34 และ 6.63 เท่านัน0 (ตารางที> 4) อาหารทีใ> ช้สารเคมีสูตร
๋
และปุ
ยกล้
ว
ยไม้
2
ชนิ
ด
การใช้ป๋ ยุ กล้วยไม้ในสูตรอาหารเพาะเมล็ดให้ผลดีต่อการงอกและการ
สารเคมีในสูตรอาหาร
Growth
เจริญเติบโตของต้นกล้า ตรงกับรายงานของ Islam และคณะ, 1999
Index
ซึง> ใช้ป๋ ยุ Hyponex (6.5-6-19) จํานวน 3 กรัม sucrose 30 กรัม วุน้ 8
Vacin-Went
206.50
กรัม ปรับค่า pH 5.6 ใช้เพาะเมล็ดกล้วยไม้สกุลคัทลียา จากผลการ
๋ปุยกรีนลีฟ
1 กรัม
133.37
ทดลองนี0 พบว่าการใช้ป๋ ยทวิ
ุ นเฟอร์ต0ี ปริมาณ 2 กรัม ให้ผลดีต่อการ
ปุ๋ยกรีนลึฟ
2 กรัม
121.46
๋
ปุยทวินเฟอร์ต0ี 1 กรัม
201.34
งอกและพัฒนาเป็นต้นกล้ามากทีส> ดุ
ดังนัน0 ในการทดลองต่อไปจึง
๋
ปุ
ยทวิ
น
เฟอร์
ต
0
ี
2
กรั
ม
217.84
๋
เลือกใช้ปยทวิ
ุ นเฟอร์ต0ี ปริมาณ 2 กรัม แทนสารเคมีในสูตร VacinWent
1.3 สูตรอาหารเพาะเมล็ดเอือ0 งคําโดยใช้วสั ดุทห>ี าง่ายในปา่
หลังจากทดลองได้สตู รอาหารทีใ> ช้ป๋ ยแทนสารเคมี
ุ
ในสูตร Vacin-Went แล้ว ทางโครงการได้รว่ มมือกับศูนย์
พันธุวศิ วกรรมแห่งชาติ เพือ> ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลีย0 งเนื0อเยือ> ในท้องถิน> ทุรกันดารที> อ.แม่สะเรียง พบว่ามี
อินทรียวัตถุทเ>ี ป็ นส่วนประกอบของสูตรอาหารและหาได้ยากในปา่ เช่น นํ0ามะพร้าวอ่อน กล้วยหอม ดังนัน0 จึงทําการ
ทดลองต่อโดยเปรียบเทียบสูตรอาหารทีไ> ม่ใส่น0ํามะพร้าวอ่อน ใช้กล้วยนํ0าว้าแทนกล้วยหอม เพิม> มันฝรัง> และวิตามิน
รวม เพือ> ให้ได้แร่ธาตุทจ>ี ําเป็ นต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นอ่อนจากผลการทดลอง พบว่าเมล็ดเอือ0 งคํางอก
จํานวนมาก และมีการพัฒนาเป็ นต้นกล้าทีส> มบูรณ์ในทุกสูตรอาหาร และมีแนวโน้มว่าในสูตรทีใ> ส่กล้วยนํ0าว้า ไม่ใส่น0ํา
มะพร้าวอ่อน ใส่หรือไม่ใส่มนั ฝรั >ง ทัง0 3 แบบ มีคา่ Growth Index มากกว่าทีใ> ส่น0ํามะพร้าวอ่อน (ตารางที> 5) ดังนัน0
จึงได้สตู รทีเ> หมาะสมสําหรับชาวบ้านทีอ> ยูไ่ กลเมือง โดยในอาหาร 1 ลิตร ประกอบด้วย ปุ๋ยทวินเฟอร์ต0ี สูตร 21-21-21
ปริมาณ 2 กรัม วิตามินรวมไวเทอร่า 1 แคปซูล นํ0าตาลทราย 20 กรัม กล้วยนํ0าว้า 50 กรัม วุน้ 5 กรัม และผงถ่าน 2
กรัม เนื>องจากการวิจยั นี0ได้รบั ทุนวิจยั จากโครงการ BRT จึงตัง0 ชื>อสูตรอาหารนี0วา่ สูตร BRT1 (ตารางที> 8)
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ตารางที> 5. ค่า Growth Index ของต้นกล้าเอื0องคําหลังการเพาะเมล็ด 2 เดือน บนสูตรอาหารทีใ> ช้ป๋ ุยกล้วยไม้แทน
สารเคมีโดยใส่และไม่ใส่น0ํามะพร้าวอ่อน
ชนิดกล้วย/ลิตร
มันฝรัง>
นํ0ามะพร้าวอ่อน
150 มล./ลิตร
ไม่ใส่
กล้วยหอม 50 กรัม ไม่ใส่
265.09
246.52
กล้วยนํ0าว้า 50 กรัม ไม่ใส่
276.29
281.42
นํ0าต้มจากมันฝรัง> 100 กรัม
275.93
286.54
มันฝรังบด
>
50 กรัม
270.26
284.51

2. การพัฒนาสูตรอาหารเพือ> เลีย0 งต้นกล้าให้แข็งแรงในสภาพปลอดเชือ0 ก่อนนําออกปลูก
2.1 การพัฒนาสูตรอาหารเพือ> เลีย0 งต้นกล้าเอือ0 งคําให้แข็งแรงโดยใช้อนิ ทรียส์ ารทีห> าง่ายในปา่
หลังการเพาะเมล็ดเอือ0 งคําในสภาพปลอดเชือ0 นาน 2 เดือน ต้นกล้าเอือ0 งคํามีใบ 2-3 ใบ ต้นสูงประมาณ 2
ซม. ขึน0 เบียดกันแน่นในขวดเพาะ จึงทดลองย้ายไปเลีย0 งในอาหารสูตรใหม่ในสภาพปลอดเชือ0 โดยใช้ป๋ ยกล้
ุ วยไม้สตู ร
21-21-21 ทดลองใส่และไม่ใส่น0ํามะพร้าวอ่อน และใช้กล้วยนํ0าว้าแทนกล้วยหอม ถ่ายขวดต้นกล้าลงในอาหารสูตรใหม่
โดยเลีย0 ง 3 ต้น หรือ 5 ต้น/ขวด เพือ> เปรียบเทียบการเจริญเติบโต พบว่าต้นกล้ามีการเจริญเติบโตต่อเนื>องทัง0 ทางยอด
และราก เมื>อครบ 4 เดือน ต้นมีขนาดใหญ่ จึงนําต้นกล้าออกจากสภาพปลอดเชือ0 ชังนํ
> 0าหนักสด นับจํานวนลํา/กอ
วัดความสูงลํา เส้นผ่านศูนย์กลางลํา จํานวนใบเฉลีย> ความยาวใบ และความยาวราก
จากผลการทดลองพบว่า ต้นกล้าเอือ0 งคํามีการเจริญเติบโตได้ดที ส>ี ดุ ในอาหารสูตรทีใ> ส่วติ ามินรวมไวเทอร่า 1
แคปซูล ไม่ใส่น0ํามะพร้าวอ่อน ใส่กล้วยนํ0าว้า 50 กรัม และมีน0ําหนักสดเฉลีย> 1,547 มก./ต้น และ 1,493 มก./ต้น เมื>อ
ใส่กล้วยหอม 100 กรัม ในสภาพทีเ> ลีย0 ง 3 ต้น/ขวด หรือมีน0ําหนักสดเฉลีย> 1,576 มก./ต้น ในสูตรอาหารทีใ> ส่กล้วย
นํ0าว้า 50 กรัม และ 1,110 มก./ต้น เมื>อใส่กล้วยหอม 100 กรัม ในสภาพทีเ> ลีย0 งเลี0ยง 5 ต้น/ขวด ใกล้เคียงกับต้นกล้า
ในทุกสูตรอาหารทีใ> ส่น0ํามะพร้าวอ่อน นอกจากนัน0 ยังพบว่า การใช้กล้วยนํ0าว้าเพียง 50 กรัมต่อลิตร ให้ผลต่อการ
เจริญเติบโตของต้นและระบบรากดีกว่าการใช้ 100 กรัม/ลิตร เนื>องจากเนื0อกล้วยนํ0าว้ามีความเหนียวมากกว่ากล้วย
หอม ทําให้มจี าํ นวนราก/ต้น และความยาวรากน้อยกว่า และพบว่าในทุกสูตรอาหารทีใ> ส่วติ ามินนัน0 ต้นมีการ
เจริญเติบโตดีกว่าในสูตรทีไ> ม่ใส่วติ ามิน การใส่หรือไม่ใส่น0ํามะพร้าวอ่อน ให้ผลต่อการเจริญเติบโตไม่ต่างกัน (ตารางที>
6)
ตารางที> 6. ผลของนํ0 ามะพร้าวอ่อน ชนิดกล้วย และวิตามินรวม ในอาหารสูตรทีใ> ส่ป๋ ุยแทนสารเคมี ต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าเอือ0 งคํา
อายุ 4 เดือน หลังการถ่ายขวด 3 และ 5 ต้น/ขวด
นํ0ามะพร้าวอ่อน
ชนิดกล้วย
วิตามิน
3 ต้น/ขวด
5 ต้น/ขวด
(แคปซูล)
(มล./ลิตร)
นํ0าหนักสด
จํานวน
นํ0าหนักสด
จํานวน
(มก.)
ลํา/กอ
(มก.)
ลํา/กอ
150
กล้วยหอม
0
246
1.80
576
2.50
100 กรัม/ลิตร
1
1,340
3.73
1,520
4.00
กล้วยนํ0าว้า
0
293
2.07
260
2.20
100 กรัม/ลิตร
1
880
4.67
1,280
3.30
กล้วยหอม
0
147
2.43
476
3.40
100 กรัม/ลิตร
1
1,493
4.40
1,110
4.35
0
กล้วยนํ0าว้า
0
420
2.93
370
2.60
100 กรัม/ลิตร
1
947
4.67
890
3.60
กล้วยนํ0าว้า
0
1,013
4.53
1,290
3.75
50 กรัม/ลิตร
1
1,547
3.93
1,576
3.95
F-test
**
**
**
**
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ตารางที> 7. การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นกล้าเอื0องคําในสภาพปลอดเชือ0 ในอาหารทีใ> ช้สารเคมี สูตร Vacin-Went และสูตร BRT2
สูตร Vacin-Went
ลักษณะการเจริญเติบโต
สูตร BRT2
ไม่ใส่น0ํามะพร้าวอ่อน
สูตรมาตรฐาน
ใส่กล้วยนํ0าว้า 50 กรัม
มันฝรังและวิ
>
ตามินรวม
1,539.5
นํ0าหนักสด (มก.)
1,561.5
1,648.5
จํานวนลํา/กอ
3.94
3.59
3.44
2.11
2.31
2.45
ขนาดลํา-ความสูง (ซม.)
0.61
0.58
-ความกว้าง (ซม.)
0.59
ใบ
-จํานวน
3.44
3.32
3.58
-ความยาว (ซม.)
3.36
3.46
3.28
0.52
0.52
-ความกว้าง (ซม.)
0.49
11.74
ราก -จํานวน
14.69
14.36
7.31
-ความยาว (ซม.)
7.99
8.97

เมื>อนําผลการเจริญเติบโตของต้นกล้าในอาหารสูตรทีใ> ส่ป๋ ยุ 2 กรัม วิตามินรวมไวเทอร่า 1 แคปซูล ไม่ใส่น0ํา
มะพร้าวอ่อน ใส่กล้วยนํ0าว้า 50 กรัม และมันฝรัง> มาเปรียบเทียบกับต้นกล้าเอือ0 งคําทีเ> ลีย0 งในสูตรมาตรฐานซึง> ใช้
สารเคมีจาก Vacin-Went ทีใ> ส่น0ํามะพร้าวอ่อน กล้วยหอม และมันฝรัง> พบว่าต้นกล้ามีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกัน
ในทุกลักษณะ (ตารางที> 7) ดังนัน0 จึงได้สตู รอาหารทีเ> หมาะสมในท้องถิน> ทุรกันดาร คือ สูตรทีใ> น 1 ลิตร ใส่ป๋ ยกล้
ุ วยไม้
ทวินเฟอร์ต0ี สูตร 21-21-21 ปริมาณ 2 กรัม มันฝรังบด
>
50 กรัม นํ0าตาลทราย 20 กรัม กล้วยนํ0าว้าบด 50 กรัม
วิตามินรวมไวเทอร่า 1 แคปซูล วุน้ 5 กรัม ผงถ่าน 2 กรัม ค่า pH=4.8-5.2 และเนื>องจากการวิจยั นี0ได้รบั ทุน
สนับสนุนจากโครงการการศึกษาและวิจยั เพือ> พัฒนาองค์ความรูด้ า้ นความหลากหลายทางชีวภาพ (BRT) จึงตัง0 ชื>อ
อาหารสูตรนี0วา่ สูตร BRT 2 (ตารางที> 8)
ตารางที> 8. สูตรอาหารทีใ> ช้ในการเพาะเมล็ดและเลีย0 งต้นกล้าเอือ0 งคําในสภาพปลอดเชือ0 ปริมาณ 1 ลิตร ปรับค่า pH=4.8-5.2
สูตร Vacin-Went
สูตรอาหารทีท> างโครงการพัฒนาขึน0
(สูตรมาตรฐานทีน> ิยมใช้)
BRT1(เพาะเมล็ด)
BRT2 (เลีย0 งต้นกล้า)
สารเคมี
สารเคมี
สารเคมี
1. ปุ๋ยกล้วยไม้ทวินเฟอร์ต0ี
1. Trixcalcium phosphate
0.2 กรัม
1. ปุ๋ยกล้วยไม้ทวินเฟอร์ตี0
สูตร 21-21-21 ปริมาณ 2 กรัม
สูตร 21-21-21 ปริมาณ 2 กรัม
2. Potassium nitrate
0.525 กรัม
3. Ammonium sulfate
0.5 กรัม
2. วิตามินรวมไวเทอร่า 1 แคปซูล 2. วิตามินรวมไวเทอร่า 1 แคปซูล
ละลายในนํ0 าร้อน
ละลายในนํ0 าร้อน
4. Monopotassium acid phosphate 0.25 กรัม
5. Magnesium sulfate
0.25 กรัม
6. Manganese sulfate
0.0075 กรัม
7. Ferric tartrate
0.028 กรัม
นํ6าตาล
นํ6าตาล
นํ6าตาล
นํ0าตาลทราย 20 กรัม
นํ0าตาลทราย 20 กรัม
นํ0าตาลทราย 20 กรัม
อิ นทรียสาร
อิ นทรียสาร
อิ นทรียสาร
1. นํ0ามะพร้าวอ่อน 150 มล.
1. กล้วยนํ0าว้า 50 กรัม
1. กล้วยนํ0าว้า 50 กรัม
2. กล้วยหอม 100 กรัม
2. มันฝรังบด
>
50 กรัม
อืนๆ
อืนๆ
อืนๆ
1. วุน้ ทีใ> ช้ทําขนม 5 กรัม
1. วุน้ ทีใ> ช้ทําขนม 5 กรัม
1. วุน้ ทีใ> ช้ทําขนม 5 กรัม
2. ถ่านบดละเอียด 2 กรัม
2. ถ่านบดละเอียด 2 กรัม
2. ถ่านบดละเอียด 2 กรัม
สูตรเลีย6 งต้นกล้าให้แข็งแรง
เพิม> นํ0าต้มจากมันฝรัง> 100 กรัม
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การขยายพันธุก์ ล้วยไม้ป่าทีม ีดอกสวยงามเพือ นําไปปลูกเสริ มในเส้นทางท่องเทีย ว
ทางโครงการได้เก็บฝกั กล้วยไม้จากปา่ แม่ฮ่องสอนไปเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชือ0 เพือ> นําต้นกล้า ไปสอนให้
ชาวบ้านเรียนรูเ้ ทคโนโลยีการปลูกเลีย0 งลูกกล้วยไม้ และเลีย0 งต้นกล้าให้แข็งแรงก่อนนําไปปลูกเพิม> ในเส้นทางท่องเทีย> ว
ั อ0 งคํา เอือ0 งกิง> ดํา และเอือ0 งช้างน้าว จาก จ.แม่ฮ่องสอน ไปเพาะเมล็ด
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2541 ได้มกี ารรวบรวม ฝกเอื
ในสภาพปลอดเชือ0 โดยทางโครงการมีเป้าหมายผลิตต้นกล้าเอือ0 งคํา กล้วยไม้ชา้ งชนิดละ 10,000 ต้น และต้นกล้า
กล้วยไม้ชนิดอืน> ทีม> ดี อกสวยงามชนิดละ 200 ต้น ผลการเพาะเมล็ดเอือ0 งคํา พบว่าเมล็ดงอกจํานวนมาก นับหมื>นต้น
ต่อฝกั หลังจากเพาะเมล็ดนาน 2 เดือน ต้นกล้าสูง 1-2 ซม. มีใบ 2-3 ใบ จึงถ่ายขวดไปเลีย0 งบนอาหารสูตรใหม่ เพือ> ให้
ต้นมีการเจริญเติบโตดี ขวดละ 40 ต้น รวม 300 ขวด และทยอยนําออกปลูกเมื>อต้นกล้าแข็งแรง มีระบบรากทีส> มบูรณ์
ใช้เวลาการเลีย0 งในสภาพปลอดเชือ0 6-12 เดือน (ทยอยกันถ่ายขวด)
ในเดือนกันยายน 2541 ได้นําต้นกล้าทีถ> ่ายขวดชุดแรกออกจากขวดเพาะ ทดลองปลูกทีเ> รือนทดลองของ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ โดยเปรียบเทียบวิธกี ารปลูกเลี0ยงระหว่างการปลูก
แยกแต่ละต้น และปลูกรวม 3-5 ต้น หุม้ รากด้วยใยมะพร้าวหรือกาบมะพร้าว แล้ววางเสียบแต่ละต้นในตะแกรงพลาสติก
หรือวางเรียงในตะกร้าพลาสติก รดนํ0าทุกเช้า งดรดนํ0าเมื>อฝนตก หรือเครือ> งปลูกชุ่มนํ0า รดปุ๋ยเจือจางทุก 7 วัน พบว่าต้น
กล้าทีป> ลูกรวม 3-5 ต้น แล้ววางเสียบแต่ละต้นในตะแกรงพลาสติก หรือวางเรียงในตะกร้าพลาสติกขนาด 4 นิ0ว ตะกร้าละ
4-5 ต้น รอดตายเกือบทัง0 หมด และต้นทีว> างเรียงจํานวน 30-40 ต้น ในตะกร้าพลาสติกขนาดใหญ่ มีตน้ ตายประมาณ 40%
เมื>อได้รบั ความชืน0 มากไปจนเครือ> งปลูกเปียกชุ่ม แต่ถา้ แยกปลูกต้นเดียว หรือวางเรียงกันโดยไม่มเี ครือ> งปลูกหุม้ ราก ต้น
จะตายเกือบหมด หลังจากปลูกเลีย0 งในเรือนกันฝนนาน 1 เดือน ได้ยา้ ยปลูกลงตะกร้าพลาสติกขนาด 4 นิ0ว ตะกร้าละ
4-5 ต้น วางต้นในเรือนพรางแสงให้ได้รบั แสง 50% พบว่าต้นกล้ามีการเจริญเติบโตดี แตกหน่อใหม่ทอ>ี ว้ นและสูงกว่าลํา
เดิม (ตารางที> 9) และพบว่าต้นกล้าทีเ> ลีย0 งในสภาพทีไ> ด้รบั ความชืน0 น้อยมาก จนเครือ> งปลูกแห้งกรอบในบางครัง0 นัน0 ต้น
กล้าไม่ตาย แต่มกี ารเจริญเติบโตช้า แสดงว่าต้นกล้าทนแล้งได้ด ี ซึง> จะใช้ขอ้ ดีน0นี ําต้นกล้าไปปลูกในปา่ ได้
ตารางที> 9. ผลการเปรียบเทียบวิธกี ารปลูกเลีย0 งต้นกล้าเอือ0 งคําเมื>อนํ าออกจากสภาพปลอดเชือ0
วิธกี ารปลูก
จํานวนร้อยละทีร> อดตาย
ปลูกต้นเดีย> ว
ปลูกรวมเป็ นกลุม่ 3-5 ต้น
ในเรือนกันฝน
-วางเรียงในกระถางโดยไม่หมุ้ รากด้วยใยมะพร้าว
5
5
-วางเสียบแต่ละต้นลงช่องตะแกรงพลาสติก
10
90
-ในตะกร้าพลาสติกขนาด 4 นิ0ว (4-5 ต้น)
10
90
-ในตะกร้าพลาสติกขนาดใหญ่ (30-40 ต้น)
10
80
60 (ถ้าเครื>องปลูกชุม่ นํ0า)
ในเรือนพรางแสง 50 %
-ในตะกร้าพลาสติกขนาด 4 นิ0ว (4-5 ต้น)
10
90
-ในตะกร้าพลาสติกขนาดใหญ่ (30-40 ต้น)
10
80
60 (ถ้าเครื>องปลูกชุม่ นํ0า)

ดังนัน0 ในปลายเดือนมกราคม 2542 จึงนําต้นกล้าอีกประมาณ 10,000 ต้น ไปปลูกทีศ> นู ย์ศกึ ษาและบริการลุ่ม
นํ0าปาย จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน และบางส่วนแบ่งไปให้ชาวบ้านทีบ> า้ นห้วยฮีแ0 ละบ้านห้วยเสือเฒ่าทดลองปลูก ชาวบ้านห้วยฮี0
ทีร> ว่ มโครงการได้เลือกวัสดุปลูกจากปา่ เช่น มอส กระบอกไม้ไผ่ มาใช้ในการปลูกต้นกล้า ต่อมาในเดือนกรกฏาคม
2542 ซึง> เป็ นช่วงต้นฤดูฝน จึงได้นําต้นกล้าเอือ0 งคําทัง0 หมดจากศูนย์ศกึ ษาและบริการลุ่มนํ0าปาย ไปมอบให้ชาวบ้าน
ห้วยฮี0 และห้วยเสือเฒ่าทดลองปลูก โดยส่วนหนึ>งให้ปลูกทีข> า้ งบ้าน และอีกส่วนนําไปผูกติดกับต้นไม้ใหญ่ในเส้นทาง
ท่องเทีย> ว พบว่าลูกกล้วยไม้รอดตายประมาณครึง> หนึ>ง
ั นกล้วยไม้ชนิดอืน> ทีม> ดี อกสวยงาม ไปเพาะเมล็ดเมื>อเดือนพฤศจิกายน 2541 เช่น เอือ0 ง
ทางโครงการได้เก็บฝกต้
แซะหลวง เอือ0 งผึง0 เอื0องเงิน เอือ0 งไม้เท้าฤาษี เอือ0 งสายสามสี เอือ0 งช้างน้าว เข็มเหลือง ฟ้ามุ่ย สามปอย ไอยเรศ เอือ0 ง
คํา แล้วได้นําต้นกล้าบางส่วนไปมอบให้ชาวบ้านปลูกเมื>อต้นฤดูฝน ในเดือนกรกฎาคม 2542 เนื>องจากมีงบประมาณจํากัด
จึงขยายพันธุไ์ ด้เพียงชนิดละ 200 ต้น นอกจากนัน0 ในเดือนพฤศจิกายน 2542 ชาวบ้านห้วยฮีแ0 ละหมู่บา้ นหนองขาวได้นําฝกั
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ฟ้ามุ่ยทีไ> ด้ผสมเกสรไว้ตงั 0 แต่เดือนพฤศจิกายน 2541 มามอบให้นกั วิจยั นําไปเพาะเมล็ด ฟ้ามุ่ยเป็ นกล้วยไม้ชนิดทีใ> กล้
จะสูญพันธุ์ จึงจัดเป็ นพืชอนุรกั ษ์ในบัญชีท>ี 1 มีแหล่งกําเนิดทางภาคเหนือ มีดอกขนาดใหญ่ สีมว่ งอมฟ้า นิยมใช้เป็ น
พ่อแม่ไม้เพือ> ผลิตแวนด้าลูกผสม ต้นเจริญเติบโตดีในปา่ ห้วยฮีแ0 ละหนองขาว จึงเพาะเมล็ดฟ้ามุ่ยและเอือ0 งไม้เท้าฤาษี
ให้ได้ตน้ กล้าจํานวนมาก และไปให้ชาวบ้านปลูกในเส้นทางท่องเทีย> วปา่ แทนกล้วยไม้ชา้ ง
ซึง> เดิมทางโครงการได้
วางแผนงานขยายพันธุจ์ าํ นวน 10,000 ต้น เพราะมีรายงานพบต้นกล้วยไม้ชา้ งทีป> างมะผ้า (Seidenfaden and
Smitinand,1965) และพบทีพ> ม่า แต่จากการสํารวจในปา่ ทัง0 3 หมู่บา้ น ไม่พบต้นกล้วยไม้ชา้ ง จึงให้ชาวบ้านเลีย0 ง
กล้วยไม้ชา้ งในหมู่บา้ น ไม่นําไปปลูกในป่า
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกเลี#ยงลูกกล้วยไม้ส่ตู วั แทนชาวบ้านในโครงการ
ทางโครงการวางแผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ชาวบ้านโดยสร้างจิตสํานึกในการอนุรกั ษ์ และแรงจูงใจในการ
เลี0ยงลูกกล้วยไม้ โดยมอบต้นกล้าช้างแดงให้ชาวบ้านไปทดลองปลูกเลีย0 ง และให้สญ
ั ญาว่า ถ้าเลี0ยงรอดจะให้เพิม> อีก
ทางผูว้ จิ ยั ออกตรวจเยีย> มและให้คาํ แนะนําอย่างสมํ>าเสมอ พบว่าชาวบ้านมีความสนใจและเอาใจใส่ในการปลูกเลี0ยง เมื>อ
ชาวบ้านมีความพร้อมและมันใจว่
> าปลูกเลีย0 งลูกกล้วยไม้ได้ ทางโครงการจึงนําต้นกล้าเอือ0 งคํา เอือ0 งช้างน้าว เอือ0 งกิง> ดํา
ต้นขนาดใหญ่ในขวดเพาะ และต้นกล้าอายุ 6 เดือน ทีแ> ข็งแรงแล้วไปให้ปลูกทีห> มูบ่ า้ นห้วยฮีแ0 ละห้วยเสือเฒ่า พบว่า
ต้นมีการเจริญเติบโตดี เนื>องจากอยู่ในสภาพแวดล้อมทีเ> ป็ นแหล่งกําเนิดเดิม
สําหรับการปลูกลูกกล้วยไม้บนต้นไม้ในปา่
ได้ทดลองทีห> มู่บา้ นห้วยฮีเ0 พียงหมู่บา้ นเดียว เนื>องจาก มี
สภาพแวดล้อมเหมาะสม มีความชืน0 สูง และสามารถควบคุมไม่ให้มคี นมาเก็บไปได้ ในเดือนกรกฎาคม 2542 ได้นําต้น
กล้าเอือ0 งคําให้กบั หมูบ่ า้ นเพือ> นําไปปลูกบนต้นไม้ในปา่ จากการสํารวจเมื>อเดือนพฤศจิกายน 2542 พบว่าต้นเอือ0 งคํา
รอดตายประมาณครึง> หนึ>ง แต่ตน้ กล้าช้างน้าว และเอือ0 งกิง> ดํารอดตายเกือบทัง0 หมด
ทีบ> า้ นห้วยเสือเฒ่า ชาวบ้านพบว่าการนําต้นกล้าช้างผูกกับท่อนไม้แล้วแขวนไว้ในเรือนข้างบ้านนัน0 ต้นกล้ามี
การเจริญเติบโตดีกว่าการปลูกใส่กระถางแล้ววางบนโต๊ะ
มีเพือ> นบ้านสนใจและอยากได้ตน้ เพิม> เพือ> ปลูกขายให้
นักท่องเทีย> วทีเ> ข้ามาเทีย> วทุกวัน ถ้าทางโครงการสามารถผลิตต้นกล้าจากขวดเพาะให้เขาได้ จะเป็ นรายได้ทด>ี ขี องชาว
ห้วยเสือเฒ่า และสร้างภาพลักษณ์ทด>ี ใี ห้กบั จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทีไ> ม่มกี ารเก็บต้นจากปา่ มาขาย สําหรับหมู่บา้ นถํ0าลอด
นัน0 เนื>องจากอยูใ่ นอําเภอปางมะผ้า ต้องใช้เวลาเดินทาง 2 ชัวโมง
>
จากบ้านห้วยเสือเฒ่า ผลการปลูกลูกกล้วยไม้จงึ
สําเร็จน้อยกว่า และในปีทส>ี อง ทางโครงการได้นําลูกกล้วยไม้ชา้ งและเอือ0 งคําไปมอบให้ทดลองเลีย0 งใหม่เมื>อเดือน
พฤศจิกายน 2542 ชาวบ้านถํา0 ลอดมีความสนใจมาก เพราะหมู่บา้ นอยูใ่ นแหล่งท่องเทีย> ว จึงมีโอกาสทีจ> ะมีรายได้จาก
การปลูกลูกกล้วยไม้ขายนักท่องเทีย> วเช่นเดียวกับหมู่บา้ นห้วยเสือเฒ่า
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี!ยงเนื! อเยือ สู่ตวั แทนชาวบ้าน
เนื>องจากชาวบ้านหมู่บา้ นห้วยฮี0 สนใจเรียนรูว้ ธิ ขี ยายพันธุ์โดยการเพาะเลีย0 งเนื0อเยือ>
จึงได้อบรมโครงการ
“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี0ยงเนื0อเยื>อพืช เพือ> พัฒนาการศึกษาในถิน> ห่างไกล” โดย ดร.เฉลิมพล เกิดมณี ศูนย์
พันธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ ทีโ> รงเรียนแม่สะเรียงบริพตั รศึกษา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
บทสรุป
จากการวิจยั ร่วมกับชาวบ้านในพืน0 ทีท> งั 0 3 หมู่บา้ น ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าชาวบ้านมีความสนใจ รูจ้ กั
ต้นกล้วยไม้ปา่ หลายชนิด และเป็ นการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างนักวิจยั กับชาวบ้านเจ้าของพืน0 ที> หลังการร่วมงานวิจยั ได้ 8
เดือน ชาวบ้านในหมู่บา้ นห้วยฮีแ0 ละหมู่บา้ นใกล้เคียง ร่วมใจกันอนุรกั ษ์ตน้ กล้วยไม้ปา่ คอยระวังไม่ให้มกี ารเก็บต้นจากปา่
และพานักท่องเทีย> วเดินปา่ เฉพาะในเส้นทางท่องเทีย> วเท่านัน0
เพือ> ไม่ให้มผี ลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของพืน0 ที> เป็ น
ั
ตัวอย่างทีด> ใี นการจัดการทัง0 ด้านการบริหารในหมู่บา้ นและการสนใจศึกษาหาความรู้ เพื>ออธิบายให้นกั ท่องเทีย> วฟงระหว่
าง
การเดิน เทีย> วปา่ นอกจากนัน0 ยังใช้งบพัฒนาหมู่บา้ นส่วนหนึ>งมาพัฒนาเส้นทางเดินปา่ คนทัง0 หมู่บา้ นช่วยกันทําขัน0 บันได
บนภูเขา เพือ> ให้นกั ท่องเทีย> วเดินง่าย และทําทีน> งพั
ั > กเหนื>อยทุก 500 เมตร เก็บต้นกล้วยไม้ปา่ จากต้นไม้ลม้ มาปลูกเพิม> บน
ต้นไม้ในเส้นทางเดินปา่ ใช้วสั ดุธรรมชาติ เช่น ใบตอง ห่อข้าวขึน0 ไปกินช่วงเดินปา่ เก็บขยะลงมาจากปา่ ผลจากการ
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อนุรกั ษ์ จูงใจให้มนี กั ท่องเทีย> วทัง0 ชาวไทยและต่างประเทศเข้าไปเยีย> มเยือนประมาณ 100 คน ชาวบ้านงดล่าสัตว์ ส่งผล
ให้มสี ตั ว์ปา่ หลายชนิดเข้ามาใกล้หมู่บา้ น เช่น นกเงือกฝูงใหญ่ กวาง หมี และสุนขั ปา่ สําหรับทีบ> า้ นถํ0าลอดมีการนําต้น
กล้วยไม้ปา่ มาปลูกเพิม> บริเวณหน้าถํ0าลอด
ทางโครงการได้รบั ความร่วมมือจากชาวบ้านห้วยฮีเ0 ก็บตัวอย่างต้นและดอกมาดองในแอลกอฮอล์
ในช่วงที>
นักวิจยั ไม่เข้าพืน0 ที> โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนทีด> อกกล้วยไม้ดนิ บานและมีอายุดอกค่อนข้างสัน0 จากการสํารวจ พบ
กล้วยไม้ปา่ รวม 172 ชนิด ใน 61 สกุล จําแนกได้ 151 ชนิด ยังจําแนกไม่ได้ 21 ชนิด ในจํานวนนี0เป็ นตัวอย่างกล้วยไม้
ทีย> งั ไม่มใี นพิพธิ ภัณฑ์พชื 20 ชนิด ซึง> เป็นประโยชน์อย่างยิง> ต่อการศึกษาด้านอนุกรมวิธาน
การพัฒนาสูตรอาหารโดยใช้ป๋ ยกล้
ุ วยไม้รวมกับวิตามินไวเทอร่า ไม่ใส่น0ํามะพร้าวอ่อน และใช้กล้วยนํ0าว้าแทน
กล้วยหอม ได้สตู ร BRT1 สําหรับการเพาะเมล็ด และสูตร BRT2 สําหรับเลีย0 งต้นกล้าให้แข็งแรง โดยเพิม> มันฝรังบด
>
พบว่าต้นกล้าเอือ0 งคํามีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกับสูตร Vacin-Went และควรมีการพัฒนาสูตรอาหารเพือ> ให้ได้สตู ร
อย่างง่ายทีเ> หมาะสมในเพาะเมล็ดกล้วยไม้ปา่ ชนิดอืน> ๆ เช่น ฟ้ามุ่ย เพือ> การอนุรกั ษ์และสร้างรายได้ในอนาคต
สําหรับแผนงานการขยายพันธุเ์ อือ0 งคําโดยการเพาะเมล็ดให้ได้ตน้ กล้า 10,000 ต้น นัน0 พบว่าฝกั เอือ0 งคําทีเ> ก็บ
จากปา่ แม่ฮ่องสอน เมล็ดงอกดีมาก ต้นอ่อนพัฒนาเร็วและแข็งแรง ชาวบ้านสามารถเลีย0 งลูกกล้วยไม้ดว้ ยวิธธี รรมชาติ
โดยรอดตายครึง> หนึ>ง นับว่าประสบความสําเร็จขัน0 ต้น
การทีช> าวบ้านมีจติ สํานึกในการอนุรกั ษ์ตน้ กล้วยไม้ให้อยู่ในปา่ มีผลให้ลกู กล้วยไม้ปา่ งอกเพิม> ขึน0 จํานวนมาก
และควรมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี0ยงเนื0อเยื>อให้ชาวบ้านในปา่ เพือ> ให้เขาสามารถ ขยายพันธุ์และอนุรกั ษ์พนั ธุ์
กล้วยไม้ปา่ หายากให้มจี ํานวนเพิม> ขึน0 อีกทัง0 ศึกษาวิจยั เพิม> เติมเรือ> งการปลูก ลูกกล้วยไม้บนต้นไม้ในปา่ ให้รอดตายมาก
ขึน0 ทัง0 ปจั จัยสภาพแวดล้อม และการเจริญเติบโตร่วมกับเชือ0 ราใน ระบบ symbiosis ผลจากการอนุรกั ษ์น0ีจะก่อให้เกิด
รายได้จากการท่องเทีย> วแบบยังยื
> น นอกจากนัน0 แนวทางการวิจยั นี0ยงั เป็นรากฐานทีส> าํ คัญในการพัฒนาชนบทแบบ
พอเพียง สมควรขยายผลไปยังจังหวัดอืน>
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การประเมิ นค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่ าไม้: กรณี ศึกษามูลค่าทีไม่มีการใช้ประโยชน์
(non-use value) ของป่ าไม้สกั ในอุทยานแห่งชาติ แม่ยม จากการสร้างเขือนแก่งเสือเต้ น
1

สุธาวัลย์ เสถียรไทย1 และเรณู สุขารมณ์ 2
สถาบันธรรมรัฐเพือการพัฒนาสังคมและสิง แวดล้อม (GSEI) 47/10 เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
2
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

Abstract: An Economic Valuation of Mae Yom National Park: The Case Study of
Kaeng Sua Ten Water Resources Development
The study identifies four major areas in which some useful economic valuation exercises can be
carried out. These are: 1) Biological resources, which comprise a) Non-timber forest products (NTFPs)
and b) Teak genetic resources; 2) Carbon sequestration; 3) Ecotourism and recreation and 4) the Nonuse Value in terms of the unique ecosystem. The economic valuation of the first four components
involves assessing the Use Value of Mae Yom Forest. The last component, however, focuses on the
estimation of the existence and bequest value, which is the Non-use Value of the forest. Our survey
discovered that the local communities have an annual income from the sale and consumption of 10
major NTFPs which adds up to 45 million baht. The estimated value of NTFPs is between 40-122
million baht per year, with Net Present Value (NPV) between 757-2,331 million baht (with a time span
of 50 years and a discount rate of 5%). Furthermore, the forest can be an “insurance” for economic
uncertainty, such as reduction in labor wages, etc. Mae Yom is also a source of teak genetic material as
it is the largest teak forest left in Thailand. The NPV of Mae Yom in terms of a source of teak genetic is
estimated to be 12-180 million baht, in terms of carbon sequestration is estimated at 48-915 million
baht, as a source of ecotourism is estimated at approximately 786 million baht. The NPV of Mae Yom
estimated as a Non-use value in terms of the unique ecosystem is approximately 2,178 million baht.
Having accumulated all the Use Values of Mae Yom, the total NPV of the Use Value is 1,605-4,212
baht. As we add a Non-use Value of 2,178 million baht, the total NPV of Mae Yom is between 3,7836,390 million baht. This will be the environmental cost if the Mae Yom forest is cut down to construct
the KST water project.
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บทนํา
้
ความแปรปรวนของสภาพดิน ฟา อากาศ การเกิดนํ?าท่วมฉับพลัน การสูญเสียสัตว์ปา่ หรือความหลากหลาย
ทางชีวภาพล้วนเป็ นผลกระทบจากการทําลายป่า ซึง สาเหตุหลักมีสองประการ คือ การทําลายโดยตรงเนืองจากความ
ต้องการพืน? ทีท างการเกษตรและการลักลอบตัดไม้ และ การทําลายโดยอ้อมเพราะต้องพัฒนาพืน? ทีป ่าเป็ นแหล่งนํ?า อ่าง
เก็บกักนํ? า เขือนผลิต กระแสไฟฟ้า และการตัดถนนสายต่างๆ ซึง โครงการพัฒ นาเหล่านี?คุ้ม กับ การสูญเสียไปของ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือไม่ กระบวนการตัดสินใจจึงมีความจําเป็ นทีต อ้ งเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์กบั ความสูญเสีย
ทางธรรมชาติแ ละสิง แวดล้ อ ม ป จั จุ บ ัน วิช าการด้า นเศรษฐศาสตร์ ม ีว ิธีป ระเมิน มู ล ค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ข อง
ทรัพยากรธรรมชาติ เพือ นําไปคิดเป็ นต้นทุนทางสิง แวดล้อมของโครงการพัฒนาต่างๆ ได้แล้ว
การก่อสร้างเขือนแก่งเสือเต้นเป็ นโครงการพัฒนาลุ่มนํ?าขนาดใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ยม จังหวัดแพร่
โครงการดังกล่าวจะทําให้สญ
ู เสียพืน? ทีป า่ สักทองไปประมาณ 40,000 ไร่ สถาบันวิจยั เพือ การพัฒนาประเทศไทย (TDRI
พ.ศ.2540) จึงได้ศกึ ษาเพือ วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการ และสรุปว่า โครงการขาดความคุม้ ค่า ให้ผลประโยชน์
สุทธิในเชิงเศรษฐกิจติดลบ ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ทางทีมวิจยั นี?ภายใต้ศูนย์เศรษฐศาสตร์นิเวศ คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับคณาจารย์จากหลายมหาวิทยาลัย และนักวิจยั จากองค์กร Resources for the Future
(RFF) ของสหรัฐอเมริกา ทําการพัฒนาและนําเทคนิคการประเมินค่าสิง แวดล้อมและทรัพยากรชีวภาพไปใช้ในการ
ประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ (economic valuation) ของป่าแก่งเสือเต้น โดยจุดมุ่งหมายของโครงการวิจยั นี? คือ
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การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าไม้ทจี ะสูญเสียไป ซึง เป็ นผลกระทบทางนิเวศวิทยาของโครงการเขือนแก่ง
เสือเต้น มูลค่าทีประเมินได้จะเป็ นต้นทุนทางสิง แวดล้อมของโครงการดัง กล่าว โดยมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์สามารถ
จําแนกเป็ นสองส่วนใหญ่ๆ คือ มูลค่าของทรัพยากรทีม กี ารใช้ประโยชน์ (use value) และมูลค่าทีไ ม่มกี ารใช้ประโยชน์
(non-use value) ของปา่ ซึง รวมถึงมูลค่าของการทีป ระชาชนต้องการเก็บรักษาปา่ ไว้เพือ เป็นมรดกของประเทศและเพือ
ลูกหลานสืบไปอีกด้วย โดยมูลค่าของทรัพยากรทีม กี ารใช้ประโยชน์นนั ? แบ่งย่อยได้อกี 3 ด้าน คือ
1. การประเมินค่าปา่ ในการเป็ นแหล่งทรัพยากรชีวภาพ (biological resources) โดยเน้นศึกษาเฉพาะการใช้
ประโยชน์และประเมินมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของป่าทีเ ก็บโดยชุมชนท้องถิน และการประเมินมูล ค่าความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของไม้สกั
2. การประเมิ น มู ล ค่ า ศั ก ยภาพของป่ า ในการเป็ นแหล่ ง ดู ด ซับ ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ (carbon
sequestration)
3. การประเมินมูลค่าของปา่ ในแง่การเป็ นสถานทีพ กั ผ่อนและการเป็ นแหล่งท่องเทีย วเชิงนิเวศ (eco-tourism)
สําหรับในบทความนี?เป็ นรายละเอียดของการประเมินค่าทีไ ม่มกี ารใช้ประโยชน์ (Non-use vale) ของป่า ซึง
มูลค่านี?สอดคล้องกับความสําคัญทีน กั นิเวศวิทยา หรือนักอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง แวดล้อม กล่าวถึงในแง่คุณค่าของป่า
ไม้ธรรมชาติ ซึง ไม่ได้มเี ฉพาะมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ หรือการใช้ประโยชน์แต่เพียงอย่างเดียว หากยังมีมูลค่าในด้านจิต
วิญญาณทีม นุษย์ยงั ต้องการทีจ ะรักษาธรรมชาติไว้เพือ ความภาคภูมใิ จ และเป็ นมรดกให้ลกู หลานสืบไป
มูลค่ารวมทางเศรษฐศาสตร์ (Total Economic Value) ของป่ าธรรมชาติ
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์แบ่งเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
1. กลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ (TDRI 2543) เสนอให้วดั มูลค่ารวมทางเศรษฐศาสตร์ (total economic value) ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อมเป็ น 3 ประเภท ดังนี?
1.1 มูลค่าทีเกิดจากการใช้ประโยชน์ (use value) เป็ นการวัดประโยชน์ทเี ป็ นรูปธรรมต่อประชาชน ยังแบ่งได้
เป็ น 2 ส่วนย่อย ๆ คือ
1.1.1 มูลค่าทีเกิดจากการใช้โดยตรง (Direct use value) คือ มูลค่าจากการทีป ระชาชนในฐานะผูบ้ ริโภค
ได้รบั ประโยชน์โดยตรงจากทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อม เช่น การเก็บของปา่ มาขายและบริโภคในครัวเรือน การ
เทีย วอุทยานแห่งชาติ คุณภาพของอากาศ นํ?า ระดับกลิน ระดับเสียงทีก ระทบต่อคุณภาพชีวติ ของมนุษย์ เป็นต้น
1.1.2 มูลค่าทีเกิดจากการใช้โดยอ้อม (Indirect use value) คือ มูลค่าจากการทีส งิ แวดล้อมทําหน้าทีเ ป็ น
ั
ปจจัยการผลิตหรือระบบนิ เวศมีผลต่ อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุ ษย์ และให้ประโยชน์ ต่ อประชาชนโดยผ่านทาง
กระบวนการผลิต เช่น มีป่าไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็ นการลดปญั หาภาวะเรือนกระจก หรือคุณภาพนํ?าใน
แม่น?ําทีส ะอาดช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการนํานํ?าดิบมาใช้ทํานํ?าประปาในเขตกรุงเทพมหานคร หรือคุณภาพนํ?าดีช่วย
เอือ? ประโยชน์ต่อการทํานากุง้ เป็ นต้น
1.2 มูลค่าทีไม่มกี ารใช้ประโยชน์ (non-use value) คือ มูลค่าจากการทีท รัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อม
ให้ประโยชน์ต่อประชาชนในแง่ของจิตใจ นามธรรม เพราะเกิดความรูส้ กึ ทีด ที ที ราบว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อม
ยังคงดํารงอยู่ และเป็ นมรดกตกทอดไปสู่รนุ่ ลูกหลาน มูลค่านี?มสี องส่วน คือ
1.2.1 มูลค่าทีทรัพยากรธรรมชาติดาํ รงอยู่ (existence value) คือ มูลค่าทีเ กิดจากการทีป ระชาชนเกิด
ความภาคภูมใิ จ เมือทราบว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อมอยูใ่ นสภาพทีด ี เช่น การอนุรกั ษ์ปา่ สักทอง การอนุรกั ษ์
เต่าทะเล ช้าง หรือสัตว์สงวนอืน ๆ เป็ นต้น
1.2.2 มูลค่าเชิงมรดก (bequest value) คือ มูลค่าทีเ กิดจากการทีป ระชาชนทราบว่าทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง แวดล้อมอยู่ในสภาพทีด ี เป็ นมรดกสืบต่อไปจนถึงรุน่ ลูกหลาน
1.3 มูลค่าเผือใช้ในอนาคต (option value) คือ การทีป ระชาชนไม่ได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง แวดล้อมในรูปแบบ use value หรือ non-use value ในปจั จุบนั แต่คาดว่าจะมีโอกาสได้ใช้ประโยชน์ในอนาคต
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รายงานการวิจยั ในโครงการ BRT 2544

2. กลุ่ม (Barbier, 1993; Mitchell and Carson, 1989) มีแนวคิดว่า การจําแนกประเภทย่อยมากจะไม่ให้
ประโยชน์ ทําให้เกิดความสับสน จึงเสนอให้รวมเอามูลค่าเผือ ใช้ไว้ในมูลค่าไม่มกี ารใช้ประโยชน์
ดัง นัน? จึง อาจสรุปสองแนวคิดสําหรับ การวัด มูล ค่า รวมทางเศรษฐศาสตร์ข องทรัพยากรธรรมชาติและสิง
แวดล้อม ในกรอบทีห นึงและสองต่อไปนี?
กรอบที 1: มูลค่ารวมทางเศรษฐศาสตร์ = มูลค่าทีม กี ารใช้ประโยชน์ + มูลค่าทีไ ม่มกี ารใช้ประโยชน์ + มูลค่าเผือใช้
กรอบที 2: มูลค่ารวมทางเศรษฐศาสตร์ = มูลค่าทีม กี ารใช้ประโยชน์ + มูลค่าทีไ ม่มกี ารใช้ประโยชน์

สําหรับงานวิจยั ชิน? นี?ใช้แนวทางในกรอบทีส องเป็ นหลักดังแผนภูมติ ่อไปนี? (ปรับจาก Barbier (1993))
มูลค่ารวมทางเศรษฐศาสตร์ (total economic value) ของป่ าไม้
มูลค่าทีม กี ารใช้ประโยชน์(use value)
มูลค่าทีม กี ารใช้โดยตรง
(direct use value)

มูลค่าทีม กี ารใช้โดยอ้อม
(indirect use value)

มูลค่าทีไ ม่มกี ารใช้ประโยชน์(non-use value)
มูลค่าเผือ ใช้ในอนาคต
(option value)

มูลค่าทีป า่ ไม้ดาํ รงอยู่
(existence value)
และมูลค่าเชิงมรดก
(bequest value)

เช่น - ประโยชน์จาการเก็บ เช่น - การเป็ นแหล่งดูดซับ เช่น - การเป็ นแหล่งพันธุ
เก็บผลิตภัณฑ์ของปา่
ก๊าซคาร์บอนไดออก
กรรมและความหลาก
- เป็ นแหล่งการท่องเทีย ว
ไซด์เป็ นการป้องกัน
หลายทางชีวภาพเพือ
ั
เชิงอนุรกั ษ์
ปญหาภาวะเรือนกระจก
การค้นพบในอนาคต
้
- การปองกันนํ?าท่วม
- การเป็นแหล่งพันธุกรรม
และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

สรุปมูลค่าทีมีการใช้ประโยชน์ (Use Value) ของป่ าแก่งเสือเต้น
โครงการวิจยั ฯ แบ่งการประเมินมูลค่าทีม กี ารใช้ประโยชน์ของปา่ แก่งเสือเต้นออกเป็ น 3 ส่วน คือ มูลค่าในเชิง
เป็ นแหล่งทรัพยากรชีวภาพ มูลค่าในเชิงเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และมูลค่าในเชิงเป็ นแหล่งท่องเทีย ว
เชิงนิเวศ ซึง ศูนย์เศรษฐศาสตร์นิเวศ (2543) สามารถสรุปผลการประเมินได้ดงั นี?
1. การประเมินมูลค่าปา่ แก่งเสือเต้นในการเป็ นแหล่งทรัพยากรชีวภาพ
1.1 การประเมินมูลค่าการใช้ผลิตภัณฑ์ของปา่ แก่งเสือเต้นโดยชุมชน
การเก็บผลิตภัณฑ์ของปา่ นานาชนิดเพือ ขายและบริโภคในครัวเรือน โดยทําการสํารวจภาคสนามในพืน? ทีท จี ะ
ถูกนํ?าท่วมซึง ประกอบด้วยหมู่บา้ น 11 แห่ง จํานวน 2,134 ครัวเรือน เพือรวบรวมข้อมูลเกียวกับการใช้ประโยชน์จาก
ผลิตภัณฑ์ของป่าและรายได้ทชี ุมชนได้รบั จากการขายผลิตภัณฑ์ของปา่ แบ่งการสํารวจออกเป็ น 2 ส่วน คือ การสํารวจ
เพือ ศึกษาการใช้ประโยชน์จากปา่ โดยชุมชนท้องถิน และการสํารวจเพือ ประเมินรายได้สุทธิจากการเก็บผลิตภัณฑ์ของปา่
ในการสํารวจการใช้ประโยชน์ ของป่านัน? ได้กําหนดมาตรฐานในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของป่าทีสําคัญ คือ
1) การมีอยูท่ วไป
ั  และมีการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง 2) การมีผลผลิตสูง และ 3) การมีมลู ค่าทางเศรษฐกิจสูง ทําให้
ได้พชื เศรษฐกิจ 10 ชนิด (เห็ดหล่ม เห็ดไข่หา่ นเหลือง เห็ดเพาะ เห็ดลม หน่ อดอย หน่ อบง หน่อไร่ ผักหวาน ผักพ่อค้า
ตีเมีย และไข่มด) จากข้อมูลทีเ ก็บได้ นํามาคํานวณโดยวิธกี ารทางบัญชี (simple accounting approach) คือ รวมรายได้
ทัง? หมด นํ า ราคาไปคู ณ ด้ว ยปริม าณทีเ ก็ บ ได้แ ล้ ว หัก ต้น ทุ น ในการเก็บ ออก จะพบว่ า รายได้สุ ท ธิจ ากการเก็ บ
ผลิตภัณฑ์ของป่าจากปา่ แก่งเสือเต้นในบริเวณทีจ ะถูกนํ?าท่วมจากการก่อสร้างเขือนมีมูลค่าประมาณ 45 ล้านบาทต่อปี
หรือครัวเรือนละ 21,116 บาทต่อปี
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อย่างไรตาม การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจในการเป็ นแหล่งผลิตภัณฑ์ของป่านัน? ในทางทฤษฎีจะวัดจากมูล
ค่าทีล ดลงของสวัสดิการทางเศรษฐกิจ (net economic welfare loss) เมือพืน? ทีป า่ บางส่วนสูญเสียไป โดยคํานวณในรูป
ของมูลค่าหน่วยสุดท้าย (marginal value) ซึง การประเมินค่าดังกล่าวจําเป็ นต้องคํานึงถึงปจั จัยทางเศรษฐกิจอืนๆ ด้วย
เช่น ความสามารถในการเก็บผลิตภัณฑ์ของปา่ ทดแทนจากบริเวณอืน และความยืดหยุน่ ของอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ของ
ป่า เป็ นต้น เนืองจากมีข้อจํากัดด้านข้อมูล การประเมินมูลค่าในทางเศรษฐศาสตร์ของส่วนนี? ดร.เดวิด ซิมป์ซนั จาก
องค์การ Resource for The Future ได้พฒั นาแบบจําลองและใช้การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (sensitivity analysis) โดย
อาศัยข้อมูลรายได้สทุ ธิทไี ด้ดงั กล่าว คํานวณได้มลู ค่าทางเศรษฐกิจอยู่ระหว่าง 40 ถึง 122 ล้านบาทต่อปี ซึง เมือคิดเป็ น
มูลค่าปจั จุบนั (net present value: NPV) ในช่วงเวลา 50 ปี ด้วยอัตราส่วนลดร้อยละ 5 (เพือเปรียบเทียบกับโครงการ
แก่งเสือเต้น) ปรากฏว่ามูลค่าปจั จุบนั ของปา่ แก่งเสือเต้น ในการเป็ นแหล่งผลิตภัณฑ์ของปา่ มีคา่ ระหว่าง 759 ถึง 2,331
ล้านบาท (ตารางที 3)
1.2 การประเมินมูลค่าปา่ แก่งเสือเต้นในเชิงความหลากหลายทางพันธุกรรมไม้สกั
มูลค่าของพันธุกรรมไม้สกั สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่วน คือ 1) มูลค่าการใช้ประโยชน์ในปจั จุบนั (current
use value) ซึง ประเมินได้จากประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีไ ด้รบั ในปจั จุบนั (present economic gain) จากการปรับปรุง
พันธุ์ไม้สกั โดยมีป่าแก่งเสือเต้นเป็ นแหล่งวัตถุดบิ การประเมินนี?เน้นการปรับปรุงคุณสมบัตขิ องไม้เฉพาะด้านการค้า
(commercial traits) เช่น ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง และความสูง เป็ นต้น และ 2) มูลค่าเผือใช้ในอนาคต (option
value) คือ การทีพ นั ธุ์ไม้สกั สามารถดํารงอยูไ่ ด้ในสภาวะธรรมชาติของสิง แวดล้อมทีเ ปลีย นแปลงไปในอนาคต
ในทางเศรษฐศาสตร์มลู ค่าทีไ ด้จากการประเมินค่าแหล่งพันธุกรรมไม้สกั จะไม่ใช่มูลค่าทัง? หมด แต่เป็ นมูลค่าที
เพิม ขึน? จากการมีแหล่งพันธุกรรมทีม คี วามเสีย งในการสูญเสีย ซึง ในทีน ?ีคอื ปา่ แก่งเสือเต้น ในการศึกษานี?ได้ใช้แนวคิด
ทีว า่ มูลค่าของทรัพยากรชีวภาพจะประเมินได้จากการทีเ มือมีการเพิม หน่วยสุดท้าย (marginal value) ของทรัพยากร
ชีวภาพจะมีผลทําให้มลู ค่าสุทธิของสวัสดิการทางเศรษฐกิจ (economic welfare) เพิม ขึน? เป็ นเท่าใด
เนือ งจากการประเมินมูลค่าของพันธุกรรมโดยตรงทําได้ยาก เพราะไม่มขี ้อ มูล ด้านพันธุกรรมเพียงพอ จึง
จําเป็ นต้องประเมินผ่านคุณสมบัติทสี ํา คัญของไม้ส กั ทีเ ป็ นผลมาจากพันธุกรรมอีกทีหนึง ในทีน ?ีอาศัยข้อมูลจากการ
ทดสอบถิน กําเนิด (provenance trial) มูลค่าทางการค้าของไม้สกั ขึน? อยูก่ บั คุณลักษณะเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของ
ไม้สกั เช่น สี ความแข็งแรง และปริมาตร เป็นต้น จากข้อจํากัดของข้อมูลด้านคุณลักษณะของไม้สกั ดังกล่าว การศึกษา
นี?จงึ ใช้ปริมาตรทางการค้าเป็ นดัชนีในการวัดมูลค่าของไม้สกั เพียงอย่างเดียว ในการศึกษามี 2 แนวทาง คือ
1) เป็ นการศึกษาของ ดร. เดวิด ซิมป์ซนั จากองค์กร Resources for the Future ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้
สร้างแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์ข?ึนมา เน้นการประเมินมูลค่าในอนาคต โดยพิจารณาจากประโยชน์ทคี าดว่าจะได้รบั
จากการมีปา่ แก่งเสือเต้นเป็ นแหล่งวัตถุดบิ ของสารพันธุกรรม จากการทีก าํ หนดให้ป่าแก่งเสือเต้นและป่าอืนๆ มาจากการ
กระจายค่าทางสถิตชิ ุดเดียวกัน เนืองมาจากสมมติฐานทีว ่า ในอนาคตสิง แวดล้อมอาจเปลีย นแปลงไปในลักษณะทีทําให้
การปรับตัวของต้นสักจากถิน กําเนิดทีต่างกัน ไม่มคี วามแตกต่างกันได้ ดังนัน? การทีป่าแก่งเสือเต้นถูกทําลายไป จึง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลประโยชน์ทคี าดว่าจะได้รบั จากการปรับปรุงพันธุส์ กั น้อยมาก กล่าวคือ มูลค่าของปา่ แก่งเสือเต้น
ในการเป็ นแหล่งพันธุกรรมไม้สกั จะมีค่าตํามาก อย่างไรก็ตาม การศึกษาในแนวทางนี?ม ีข้อจํากัด คือ แบบจําลองไม่
สามารถนําไปใช้กบั ข้อมูลทีม คี วามแปรปรวนสูง กล่าวคือ ค่าความแปรปรวนสูงแสดงถึงแนวโน้มทีต ้นสักจากป่าแก่งเสือ
เต้นจะมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูง การศึกษาของดร.ซิมป์ซนั นัน? เน้นการพัฒนาแนวทางการศึกษา มากกว่าทีจ ะ
ให้ได้คาํ ตอบทีแ น่นอนลงไป ทัง? นี? เพือ ทีจ ะสามารถนําแบบจําลองดังกล่าวไปปรับใช้สาํ หรับการศึกษาอืนๆ ทีม ขี อ้ มูลที
สามารถสร้างดัชนีช?วี ดั คุณสมบัตทิ างการค้าทีส มบูรณ์ ซึง ยังไม่สามารถใช้ได้ในงานวิจยั ชิน? นี?
2) เป็ นการศึกษาของ ดร. อิศรา ศานติศาสน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นการประเมิน
มูลค่าความหลากหลายของพันธุกรรมไม้สกั ในปจั จุบนั ใช้วธิ ที างสถิตทิ เี รียกว่า มอนติ คาร์โล (Monte Carlo) มาทดสอบ
ถิน กําเนิด 30 แห่ง โดยการจําลองสถานการณ์การปลูกต้นสักจํานวน 100 ต้น จากแต่ละถิน กําเนิด และเปรียบเทียบ
มูลค่าทีไ ด้ระหว่างกรณีทมี แี ละไม่มปี ่าแก่งเสือเต้น การศึกษาใช้ขอ้ มูลจริงจากการทดสอบถิน กําเนิดของต้นสักทีม อี ายุ
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22 ปี ซึง พบว่า กรณีไม่มปี า่ แก่งเสือเต้น ปริมาตรของต้นสักโดยรวมเฉลีย จะลดลง แสดงว่าปา่ แก่งเสือเต้นมีความสําคัญใน
แง่ของความหลากหลายทางพันธุกรรมซึง สามารถวัดมูลค่าปจั จุบนั ออกมาได้
ในการศึกษานี?ใช้มลู ค่าทีป ระเมินได้ตามแนวทางที 2 เป็ นหลัก ผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจในรูปมูลค่า
ปจั จุบนั อยู่ระหว่าง 12 ถึง 180 ล้านบาท (ตารางที 3)
2. การประเมินมูลค่าการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ป่ าไม้ม ีอ ิท ธิ พลต่ อ ปริม าณความหนาแน่ น ของก๊ าซคาร์บ อนไดออกไซด์ ใ นอากาศ ป่ า จะช่ ว ยดู ด ซับ ก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ผ่านการสะสมของมวลชีวภาพของต้นไม้ในพืน? ดิน จากนัน? จึงปล่อยออกมาเนืองจากการเน่ าเปื อยผุพงั
ของมวลชีวภาพ (การหายใจ) และ/หรือการเผาไหม้ การศึกษานี?มุ่งเน้นถึงปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทีก กั
เก็บอยู่ในมวลชีวภาพของต้นไม้ในป่า รวมถึงผลกระทบจากการตัดป่าในการก่อสร้างเขือนทีมตี ่อปริมาณการกักเก็บก๊าซ
ดังกล่าว โดยให้ความสําคัญกับผลกระทบทีเ กิดขึน? จากการเปลีย นแปลงของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทีเ ป็ นผลมาจากการ
เปลีย นแปลงของพืน? ทีป ่าและตัดไม้ไปทําเป็ นผลิตภัณฑ์ ส่วนการเปลีย นแปลงของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทีเ กิดจากการ
ก่อสร้างเขือนและการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื?นฐานอืนๆ จะไม่ได้นํามาพิจารณา ในการศึกษานี?พจิ ารณาเฉพาะต้นไม้
ซากพืชและใบไม้ทที บั ถมอยู่ และตัง? สมมติฐานว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในดินจะไม่เปลียนแปลงเนืองจากการ
ก่อสร้างเขือ น แนวคิดในการประเมินค่าปา่ แก่งเสือเต้นในการเป็ นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มี 2 แนวคิด คือ
1) เป็ นแนวคิดของ ดร. เซ็ดโจ้ จากองค์กร Resources for the Future ประเมินมูลค่าการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของปา่ แก่งเสือเต้น โดยเปรียบเทียบปริมาณก๊าซทัง? ก่อนและหลังการก่อสร้างเขือน เพือ ประเมินค่า
การเปลีย นแปลงของก๊าซสุท ธิ แล้วทําการประเมินมูล ค่าทางการเงินของก๊าซทีป ล่อยออกมาจากการทําลายป่า จาก
การศึกษาพบว่า การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เกิดขึน? ใน 2 ระยะ คือ (1) การปล่อยก๊าซในระยะแรก (1-2 ปี) ซึง
เกิดจากการทีม วลชีวภาพได้ถูกทําลายไปจากการถางป่าเพือเตรียมพืน? ทีส ําหรับ การก่อสร้างเขือน คิดเป็ น 466,551
เมตริกตันคาร์บอนฯ (2) การปล่อยก๊าซในระยะยาว เกิดจากการปล่อยก๊าซของผลิตภัณฑ์ไม้ทถี ูกตัดในพืน? ทีข อง
โครงการ ผ่านการเสือมสภาพ การเน่าเปื อยผุผงั และการเผาไหม้ คิดเป็ น 1,878 เมตริกตันคาร์บอนฯ ต่อปี
2) เป็ นแนวคิดของ ดร. ลดาวัล ย์ พวงจิตร มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้การประเมินมู ล ค่ าก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยวิธี Empirical Hyperbolic Function ซึง ประเมินปริมาณมวลชีวภาพในบริเวณทีจ ะเกิดนํ? าท่วม
จากการก่อสร้างเขือนแก่งเสือเต้น โดยประเมินจากปริมาณก๊าซทีม อี ยูใ่ นพันธุพ์ ชื และดิน จากการศึกษาพบว่า การปล่อย
ก๊าซในระยะแรกคิดเป็ น 336,547 เมตริกตันคาร์บอนฯ และการปล่อยก๊าซในระยะยาวคิดเป็น 1,384 เมตริกตันคาร์บอน
ฯ ต่อปี
ในงานวิจยั นี?ได้ใช้มลู ค่าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที 10 เหรียญสหรัฐ ฯ ต่อเมตริกตันคาร์บอนฯ ซึง กําหนด
โดยกองทุนสิง แวดล้อม (Global Environment Facility: GEF) ในการประเมินมูลค่าประโยชน์ทสี งั คมจะได้รบั จากการคง
อยูข่ องปา่ ในการเป็ นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พบว่าป่าแก่งเสือเต้นมีมูลค่าปจั จุบนั ในการเป็ นแหล่งดูดซับ
ก๊าซระหว่าง 48–915 ล้านบาท (ตารางที 3) นอกจากนี? ในการศึกษาได้กล่ าวถึง การประเมินค่าการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ทีเกิดจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังนํ?าขนาดเล็กนํ? าสานไว้ดว้ ย แต่ไม่ได้ทําการประเมินค่าเป็ น
ตัวเลข
3. การประเมินมูลค่าของปา่ ในด้านการท่องเทียวเชิงนิเวศ
อุทยานแห่งชาติแม่ยมมีปา่ ไม้ทมี คี วามอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นปา่ ดิบผสมผลัดใบ ปา่ เบญจพรรณ ปา่ เต็งรัง
ปา่ ไผ่ หรือปา่ สักทีม ขี นาดใหญ่ทสี ุดในประเทศไทย นอกจากนี? ในเขตอุทยานยังเป็ นแหล่งทีอ ยูอ่ าศัยของสัตว์ปา่ หายาก
จํานวนมาก เช่น นกลุมพู นกยูง หมาใน และช้าง เป็ นต้น จึงทําให้มศี กั ยภาพในการเป็ นแหล่งท่องเทีย วเชิงนิเวศได้ใน
อนาคต งานวิจยั นี?จงึ ประเมินมูลค่าทีไ ด้รบั จากการจัดการท่องเทีย วเชิงนิเวศทีจ ะมีขน?ึ ในอนาคต โดยมีการตัง? สมมติฐานไว้
ั ยสําคัญทีน กั ท่องเทีย วใช้ในการตัดสินใจเดินทางไปท่องเทีย ว
3 ข้อ คือ 1) ลักษณะความเป็ นปา่ สักธรรมชาติเป็นปจจั
เชิงนิเวศ 2) ชาวต่างชาติน่าจะประเมินมูลค่าของการท่องเทีย วเชิงนิเวศสูงกว่าคนไทย และ 3) มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
ของอุทยานแห่งชาติแม่ยมมีคา่ เป็นบวกสําหรับการจัดการท่องเทีย วเชิงนิเวศ
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การประเมินมูลค่าในครัง? นี? เป็ นการประเมินในแง่การท่องเทีย วเชิงนิเวศทีย งั ไม่ได้เกิดขึน? จริง จึงจําเป็ นต้องเริม
จากการคิดลักษณะของการท่องเทีย วเชิงนิเวศทีเ ป็ นไปได้ในรูปแบบต่างๆ กัน โดยมีการระบุชดั เจนว่า ในแต่ละรูปแบบ
นัน? มีระยะเวลาทีใ ช้ในการท่องเทีย ว จํานวนนักท่องเทีย วต่อกลุ่ม ตารางเวลากิจกรรมของแต่ละวัน และค่าใช้จ่ายทัง? หมด
ทีเ กิดขึ?นเป็ นอย่างไร จากนัน? คํานวณขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเทียว เพือพิจารณาว่าในแต่ละกิจกรรม
สามารถรองรับได้กคี นต่อปี ขัน? ต่อไป เป็ นการประเมินมูลค่าผลทีไ ด้ โดยนํามูลค่าผลประโยชน์ทไี ด้รบั จากการท่องเทีย ว
มาหักต้นทุนค่าเสียโอกาสซึง ประกอบด้วย ต้นทุนการจัดการท่องเทีย วของบริษทั ผูจ้ ดั บริการนําเทีย ว และต้นทุนการ
ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการท่องเทีย วของหน่วยงานราชการ1
วิธวี จิ ยั ทีใ ช้ในการศึกษาครังนี
? ? คือ วิธกี ารประเมินความแตกต่างของอรรถประโยชน์ซงึ สํารวจจากการสัมภาษณ์
โดยใช้คาํ ถามปลายปิด (Utility Difference Close-ended WTP) ข้อมูลทีไ ด้นํามาคํานวณในรูปตัวแปร โดยใช้ฟงั ก์ชนั
อรรถประโยชน์ทางอ้อม (Indirect Utility Function) V (P, M, Q, S) โดยทีร ะดับของอรรถประโยชน์ทางอ้อมของ
ผูบ้ ริโภคขึน? อยูก่ บั ราคาของการท่องเทีย ว (P), รายได้ (M), คุณภาพของสถานทีท ่องเทีย ว (Q) และลักษณะทางสังคม
อืน ๆ ของผูบ้ ริโภค (S) ผูส้ มั ภาษณ์จะอธิบายโปรแกรมการท่องเทีย ว ซึง ทีมวิจยั สมมติขน?ึ อย่างละเอียดพร้อมกับแสดง
รูปประกอบ โดยถามว่า ราคาเท่านี? เต็มใจทีจ ะจ่ายเพือ เดินทางไปท่องเทีย วหรือไม่ คําตอบจะมีให้เลือกเพียงสอง
คําตอบ คือ “ใช่” กับ “ไม่ใช่” เท่านัน? โดยผูใ้ ห้สมั ภาษณ์แต่ละคนจะตัดสินใจเพียงแค่ระดับราคาเดียว ซึง แต่ละคนจะถูก
สุม่ ถามด้วยราคาทีแ ตกต่างกันไป โดยราคาจะอยูใ่ นช่วง 2,000-6,000 บาท
ในการออกสํารวจจริง ก่อนจะถามคําถามทีเ ตรียมไว้ ผูช้ ่วยนักวิจยั ได้ให้ขอ้ มูลเกีย วกับสถานทีท ่องเทีย วอืน ๆ
ทีน กั ท่องเทีย วสามารถเลือกจะไปได้ แทนทีจ ะไปอุทยานแห่งชาติแม่ยม คําถามระบุชดั เจนว่า เต็มใจจะจ่ายเพือ เดินทาง
มาเทีย วทีน ีอย่างน้อย 1 ครัง? ในระยะเวลา 5 ปี นับจากนี?หรือไม่ และผูใ้ ห้สมั ภาษณ์แต่ละคนจะได้รบั โจทย์คาํ ถามต่างกัน
กล่าวคือ บางคนทีไ ด้รบั เลือก ผูช้ ่วยนักวิจยั อาจถามในกรณีของปา่ ไม้ธรรมดา และบางคนจะได้รบั คําถามในกรณีทเี ป็ น
ปา่ ไม้สกั ทอง ทัง? นี?เพือ ประเมินค่าความสําคัญของการเป็ นปา่ ไม้สกั ทองและทดสอบสมมติฐานทีว ่า คุณลักษณะความ
เป็ นปา่ สักนัน? จะเป็ นปจั จัยสําคัญทีท าํ ให้นกั ท่องเทีย วสนใจเดินทางมาท่องเทีย วหรือไม่ กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาครัง?
นี? คือ นักท่องเทีย วเชิงนิเวศ แต่ผวู้ จิ ยั ไม่สามารถทราบว่า ใครคือนักท่องเทีย วเชิงนิเวศ จึงตัง? สมมติฐานว่านักท่องเทีย ว
เชิงนิเวศน่าจะเป็ นผูท้ มี รี ะดับรายได้มากพอทีจ ะจ่ายเพือ การท่องเทีย วเชิงนิเวศซึง มีราคาค่อนข้างแพงได้
จึงเลือก
สัมภาษณ์ผทู้ คี าดว่าจะมีรายได้มากกว่า 20,000 บาทต่อเดือน โดยใช้สถานทีใ นการสุม่ สัมภาษณ์บริเวณทีม กี ารสัญจร
ไปมา สามารถสุม่ สาธารณชนทัวไปจํ
 านวน 500 ตัวอย่าง เป็ นคนไทย 300 ตัวอย่าง และชาวต่างชาติ 200 ตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์บ่งชี?ว่า ตัวแปรทีม ผี ลต่อการตัดสินใจทีจ ะจ่ายเงินเพือ การท่องเทีย วเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติ
แม่ยม มีดงั นี? ตัวแปรแสดงราคา (ค่าใช้จ่ายทัง? หมด) ของการไปเทีย วมีความสัมพันธ์เชิงลบ ตัวแปรแสดงความเป็ นป่าสักมี
ความสัมพันธ์เชิงบวก และตัวแปรแสดงระดับการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกเช่นเดียวกัน จากแบบจําลองนี? สามารถ
นํามาหาความเต็มใจทีจ ะจ่าย เฉลีย (mean WTP) ต่อการท่องเทียวเชิงนิเวศทีสมมติข?นึ มาในแต่ละครัง? ในเขตป่าสักได้
เท่ากับ 6,318 บาท ต่อคนต่อครัง? หากเป็นการท่องเทีย วเชิงนิเวศในเขตปา่ ธรรมดา ผูบ้ ริโภคเต็มใจจะจ่ายเพียง 5,514 บาท
ต่อคนต่อครัง? ซึง เท่ากับว่า ป่าสักมีมูลค่าการท่องเทียวเชิงนิเวศเท่ากับ 804 บาทต่อคนต่อการมาเทียว 1 ครัง? การที
นักท่องเทีย วเต็มใจจ่ายเพือ มาเทีย วเชิงนิเวศปา่ สักแต่ละครังเท่
? ากับ 6,318 บาท ในขณะทีต น้ ทุนของการท่องเทีย วเชิงนิเวศที
เกิดขึน? แต่ละครังเท่
? ากับ 4,000 บาทต่อคน มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จงึ มีคา่ เท่ากับส่วนต่างของค่าทัง? สอง คือ ประมาณ 2,318
บาท
เมือคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเทีย วของอุทยานแห่งชาติแม่ยม ซึง ประมาณการได้เท่ากับ
22,000 คนต่อปี มูล ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการท่องเทียวเชิงนิเวศเท่ากับ 50,996,000 บาทต่อปี หรือประมาณ
50 ล้านบาทต่อปี ถ้าสมมติว่า หน่ วยงานราชการต้องใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์และสนับสนุ นการท่องเทีย ว ปี ละ
1

ส่วนต้นทุนค่าเสียโอกาสทีไ ม่สามารถนําพืน? ทีไ ปใช้ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจอืนๆ นัน? จะนําไปหักออกจากผลประโยชน์รวมในทุกๆ ด้าน
ของอุทยานแห่งชาติแม่ยมในตอนสุดท้ายครัง? เดียว เพือป้องกันการคิดซํ?า
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10 ล้านบาท มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์สุทธิมมี ูลค่าประมาณ 40 ล้านบาทต่อปี มูลค่าป่าปจั จุบนั สุทธิ (net present value)
ของศักยภาพในการท่องเทีย วเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ยมในระยะเวลา 50 ปี โดยใช้อตั ราส่วนลด (discount rate)
ร้อยละ 5 จะมีมลู ค่าเท่ากับ 786 ล้านบาทต่อปี (ตารางที 3)
การประเมินมูลค่าทีไม่มีการใช้ (Non-Use Value) ของป่ าแก่งเสือเต้น
ด้วยวิธีการสมมติ เหตุการณ์ให้ประเมินค่า (CVM)2
มูลค่าทีไ ม่มกี ารใช้ (non-use value) ของทรัพยากรประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรก คือ มูลค่าทีค งอยู่ (existence
value) ซึง เป็ นมูลค่าทีป ระชาชนมีต่อปา่ แก่งเสือเต้น เพราะพึงพอใจทีป ระเทศไทยมีป่าสักธรรมชาติทยี งั คงสภาพอยู่โดยไม่
ถูกทําลาย และส่วนที 2 คือ มูลค่าเชิงมรดก (bequest value) เพราะประชาชนในรุ่นนี?มไิ ด้ใช้ประโยชน์ สมควรเก็บรักษาไว้
ให้รนุ่ ต่อๆ ไปได้รว่ มกันเป็ นเจ้าของ
การวิจยั ส่วนนี?เน้นประเมินมูลค่าทีไ ม่มกี ารใช้ประโยชน์ โดยการสํารวจภาคสนามด้วยวิธปี ระเมินค่าแบบมีเงือ นไข
ทีส มมติขน?ึ เพือ ให้ผตู้ อบคําถามเปิดเผยค่าทีไ ม่เคยระบุไว้ทไี หน (Contingent Valuation Method) หรือทีเ รียกว่า วิธ ี CVM
ผูช้ ่วยวิจยั ทําการสัมภาษณ์ เพือ ให้ผตู้ อบตัดสินใจว่า เขาเต็มใจจะร่วมบริจาคสนับสนุนการจัดตัง? กองทุนเพือ อนุรกั ษ์ปา่ สัก
ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ยมเป็ นเงินเท่าใด ซึง จะทําเพียงครัง? เดียวในชีวติ ของเขา ผูต้ อบแบบสอบถามทุกคนต้องไม่เคยไป
เทีย วอุทยานแห่งชาติแม่ยมมาก่อน และไม่เคยได้ใช้ประโยชน์โดยตรงจากป่านี?มาก่อนเช่นกัน ทัง? นี?เพือ ให้คาํ ตอบทีไ ด้เป็ น
มูลค่าทีม ไิ ด้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง3 ในแบบสอบถามจะมีขอ้ มูลจริงเกีย วกับปา่ สักในเขตอุทยานฯ และสมมติการบริจาค
ขึน? โดยใช้คาํ ถามปลายปิดทีม กี ารเสนอราคา 2 ครัง? นอกจากนี?ยงั มีคาํ ถามเกีย วกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคมของผูใ้ ห้
สัมภาษณ์อกี ด้วย ทัง? นี?จาํ นวนตัวอย่างในการสัมภาษณ์ คือ 915 ตัวอย่าง จาก 5 ภูมภิ าคของประเทศไทย
วิธกี ารตัง? คําถามปลายเปิดและเสนอราคา 2 ครัง? นี? เรียกว่า Double Bounded Closed-ended หรือ Discreteresponse Format หรือ Dichotomous Referendum Format ข้อมูลทีไ ด้รบั สามารถนํามาหารูปแบบฟงั ก์ชนั การแจกแจง
ความน่าจะเป็นสะสม (cumulative distribution function หรือ c.d.f.) จากนัน? นําไปคํานวณหาค่าเฉลีย ของ WTP และค่า
ความแปรปรวนของค่าเฉลีย WTP ได้ โดยราคาทีน ําเสนอในการบริจาคนัน? มาจากการทดสอบแบบสอบถามจํานวน 60
ตัวอย่าง ทีจ งั หวัดชลบุร ี ซึง มีผลิตภัณฑ์เบือ? งต้นในจังหวัดต่อหัวสูงทีส ดุ ในประเทศ และจังหวัดศรีสะเกษซึง มีผลิตภัณฑ์
เบือ? งต้นในจังหวัดต่อหัวเกือบตําสุดของประเทศ จํานวนเงินบริจาคทีม คี วามถีส งู สุด 4 อันดับแรกจะนํามาใช้ในการเสนอ
ราคาเพือ การบริจาคในการสัมภาษณ์จริง จากการสํารวจภาคสนามทัง? 12 จังหวัดทีเ ป็นตัวแทนของประเทศไทย โดยในแต่
ละภาคจะเลือก 2 จังหวัด ทีม รี ายได้เฉลีย ต่อหัวสูงทีส ดุ และตําทีส ดุ ยกเว้นกรุงเทพมหานครทีไ ม่ถอื ว่าเป็ นตัวแทนของภาค
กลาง เพราะเป็นจังหวัดทีม คี วามหลากหลายด้านประชากรมาก หาคนท้องถิน ดัง? เดิมได้ยากเนืองด้วยเป็นศูนย์กลางของ
โอกาสการมีงานทํา และสถิตสิ าํ มะโนประชากรไม่ตรงกับความจริงนัก
การเตรียมแบบสอบถาม CVM
การสํารวจภาคสนามด้วยการสมมติเหตุการณ์เพือ ให้ผตู้ อบประเมินเป็นหัวใจหลักสําคัญของการศึกษา CVM
แบบสอบถามควรมีอย่างน้อย 3 ส่วนดังนี? (อาจสลับลําดับก่อนหลังได้)
1. รายละเอียดเกียวกับป่าสักอุทยานแห่งชาติแม่ยม ทีต อ้ งการประเมินค่าทีม ไิ ด้ใช้ (non-use value) แล้วให้
ผูต้ อบเปิดเผยมูลค่าความเต็มใจจ่าย (willingness to pay หรือ WTP) โดยใช้คาํ ถามแบบปลายปิ ดทีเ รียกว่า CVM
Referendum ถามความเต็มใจทีจ ะร่วมบริจาคเงินเข้าร่วมกองทุนของมูลนิธิอนุ รกั ษ์ไม้สกั ของป่าแม่ยม โดยเป็ นการ
บริจาคเพียงครัง? เดียวในชีวติ
2

การประเมินค่าทีไ ม่มกี ารใช้ประโยชน์ของปา่ แก่งเสือเต้นในส่วนนี? ได้รบั ทุนสนับสนุ นการวิจยั จากสํานักงานคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ โดยมี
รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์ เป็ นผูว้ จิ ยั
3
นักเศรษฐศาสตร์แนะนํ าให้หลีกเลีย งการสอบถามผู้ทเี คยไปป่าดังกล่าวมาแล้ว เพราะมูลค่าทีต ้องการประเมินในส่วนนี?เป็ นมูลค่าทีไ ม่ได้ใช้ จึงไม่
ควรสอบถามผูท้ ไี ปมาแล้ว อีกทัง? ไม่ควรสอบถามชาวบ้านทีเ ข้าไปหาของป่าออกมาขายหรือมาบริโภคในครัวเรือน เพราะเชือ ว่าประสบการณ์ ที
เคยไปป่ามา จะรบกวนมูลค่าทีไ ม่ได้ใช้ (ค่าทีแ ท้จริง) เป็ นป ญั หาของความยากทีจะแยกส่วน ฉะนัน? เพือให้ง่ายและเชือถือได้ งานวิจยั นี?จึง
สอบถามแต่ผูท้ ไี ม่เคยเข้าปา่ แก่งเสือเต้น
BRT Research Reports 2001

265

รายงานการวิจยั ในโครงการ BRT 2544

2. คําถามเกียวกับข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม (socio-economic) ของผูต้ อบ เช่น อายุ เพศ รายได้ สถานภาพ
สมรส การศึกษา ฯลฯ (Characteristic Variables หรือ Censor Variables) ทัง? นี?แล้วแต่สมมติฐานทีต อ้ งการทดสอบของ
แต่ละการวิจยั จึงไม่มกี ารเขียนเป็ นทฤษฎีหรือแบบจําลอง เพือ ตรวจสอบว่าปจั จัยอะไรมีอทิ ธิพลในการกําหนดขนาดสูง
ตําของมูลค่าความเต็มใจจะจ่าย
3. ข้อมูล ข่าวสารเกียวกับป่าสักทีต้องการประเมินค่า ในส่วนนี?บรรจุคําถามทีใ ช้สาํ รวจทัศนคติของผูท้ มี ตี ่อ
ลักษณะเฉพาะของป่าสัก เพราะจากหลักฐานการวิจยั CVM ในอดีต แสดงให้เห็นว่า อิทธิพลของการรับรูข้ ่าวสารของ
สินค้าทีต อ้ งการประเมินค่ามีบทบาทสําคัญไม่มากก็น้อยต่อการกําหนดขนาดของมูลค่าความเต็มใจจะจ่าย ประโยชน์ที
ได้จากข้อมูลส่วนนี? คือ การนําไปสูก่ ารอภิปรายในเชิงเสนอแนะนโยบายของรัฐทีป รับปรุงรัฐสวัสดิการ
จากคําถามแบบ Dichotomous Referendum Format นํามาแปลงเป็นตัวเลขซึง สามารถนําข้อมูลมาประมาณ
ค่า เพือ หารูปแบบของฟงั ก์ชนั การแจกแจงความน่ าจะเป็ นสะสม (cumulative distribution function หรือ c.d.f.) แล้ว
นําไปคํานวณหาค่าเฉลีย ของ WTP และค่าความแปรปรวนของค่าเฉลีย WTP ได้ ดังสมการต่อไปนี?
……………………. (1)
WTP = Xβ + u
โดย WTP คือ nx1 เวคเตอร์ ส่วน X คือ nxk matrix ของตัวแปรอิสระทีก าํ หนดขนาดของ WTP ตลอดจน
ค่าตัวแปรคงที β คือ kx1 เวคเตอร์ของ unknown parameter และ u คือ nx1 เวคเตอร์ ของ random error term ที
สมมติให้มกี ารแจกแจงแบบปกติทคี วามแปรปรวนไม่คงที N(O,σ2l) โดยที l คือ nx1 เวคเตอร์ของตัวแปรชี?วดั ค่า WTP
แท้จริงเท่ากับหรือมากกว่าค่า threshold ti แต่จะเป็ น 0 ถ้าค่า WTP แท้จริงน้อยกว่าค่า threshold ti ดังนัน? ค่าความ
น่าจะเป็นที WTP จะเท่ากับหรือเท่ากับหรือมากกว่า ti
จากคําถาม Double-Bounded จะมี 4 ผลลัพธ์ ฟงั ก์ชนั ความน่าจะเป็นร่วมกันของทุกเหตุการณ์ (Joint density
function) ของ Likelihood Function ดังสมการที (2) ซึงเป็ นผลคูณของค่าความน่ าจะเป็ นทุกเหตุการณ์: (YY), (YN),
(NY) และ(NN) และแปลงสมการ (2) เป็ น log ได้สมการ (3) เพือ ใช้ run ในคอมพิวเตอร์
……………………. (2)

L = P (YY ) P (YN ) P (NY ) P (NN)
n

ln L =

∑ [I

YY
YY

ln Pi

+ I YN ln PiYN + I NY ln Pi NY + I NN ln Pi NN ]

……………………. (3)

i =1

ฟั งก์ชนั ทีใ ช้ run LIFEREG ใน SAS
ใน SAS ทําการประมาณค่าด้วยวิธี MLE โดยเขียนคําสังที
 ใ ช้ล กั ษณะของการแจกแจงความน่ าจะเป็ นของ
WTP 3 แบบ ที Cameron แนะนํา คือ lognormol, weibull และ loglogistic distribution (สมการที (4) เป็น semilog ซึง
แสดงรูปทัวไปของสมการที

 SAS ทําการประมาณค่าพารามิเตอร์ให้)
MODEL(LOWER,UPPER) = /d = lognormal;
MODEL(LOWER,UPPER) = X/d = lognormal;
MODEL(LOWER,UPPER) = /d = weibull;
MODEL(LOWER,UPPER) = X/d = weibull;
MODEL(LOWER,UPPER) = /d = loglogistic;
MODEL(LOWER,UPPER) = X/d = loglogistic;

……………………. (4)

โดย X เป็ น matrix ของตัวแปร Characteristic ซึง ใช้ทดสอบสมมติฐานว่าตัวแปรใดบ้างทีม สี ่วนกําหนดขนาด
ของ WTP ผลการคํานวณจากคอมพิวเตอร์จะพิมพ์ค่าพารามิเตอร์ β และ σ ออกมาให้นําค่าทัง? สองไปคํานวณหา
ค่าเฉลีย ของ WTP ดังสมการที (5) และหาค่ามัธยฐานของ WTP ในสมการ (6) ผลการประมาณค่าแสดงในตารางที 1
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Mean WTP
Median WTP

= eµ .Γ(1+σ)
= eµ.(Ln2)σ

……………………. (5)
……………………. (6)

ตารางที 1. ค่าประมาณของค่าเฉลีย WTP และค่ามัธยฐาน WTP
ค่าสถิต ิ / ค่าคํานวณได้
ค่าประมาณของ Max Log-Likelihood จากแบบจําลองทีไ ม่ม ตี วั แปร
Characteristic X (LnLo)
ค่าประมาณของ Max Log-Likelihood จากแบบจําลองทีม ตี วั แปร
Characteristic X (LnL)
ค่า Intercept (µ)
ค่า Scale (σ)3
ค่าเฉลีย WTP (บาท/คน)1
ค่าปรับแล้วค่าเฉลีย ของ WTP (บาท/คน)5
ค่ามัธยฐาน WTP (บาท/คน)2
ค่าปรับแล้วของค่าเฉลีย WTP (บาท/คน)5
Pseudo R2 (%)4

ผลการประมาณค่าภายใต้การแจกแจงแบบไวบัลล์
-1008.549308

หมายเหตุ: ในการแจกแจงแบบไวบัลล์ คํานวณค่าต่าง ๆ โดยสูตรต่อไปนี?:
(1) Mean WTP
= eµ . Γ(1+σ)
(2) Median WTP
= eµ. (Ln2)σ
(3) Γ(1+σ) จากผลคอมพิวเตอร์ คือ 1.0910633749
(4) Pseudo R = 1 − InL = 1 − − 941.5079851

-941.5079851
6.76671137
1.18183045
947
473.50
210
105
6.7

2

InLo

− 1008.549308

(5) หลักการของ NOAA Panel s ทีใ ห้ลดปญั หาความเอนเอียงโดยหารสองค่าทีค าํ นวณได้ รายละเอียดดูใน
Hanley et al., 1997
คํานวณมูลค่ารวม (Aggregation)
นําค่าเฉลีย ของการเต็มใจบริจาคต่อคนมาคูณด้ว ยจํานวนประชากรทีม อี ํานาจซื?อ (เพราะจะสามารถร่วม
บริจาคได้) คือ จํานวนประชากรในวัยแรงงาน ซึง ใน พ.ศ.2539-2540 จะมีทงั ? สิน? 30.8 ล้านคน ประมาณร้อยละ 60
ของแรงงานทัง? ประเทศอยู่ในภาคเกษตรกรรม ทีเ หลืออยู่ในภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นจํานวน 12 ล้านบาท นําค่านี?ไป
คูณกับค่าเฉลีย ทีค าํ นวณได้มูลค่าปา่ สักทัง? หมด 5,682 ล้านบาท เพือ ตรวจสอบว่ามูล ค่าดังกล่าวน่าเชือถือหรือไม่ ถ้า
จะนําไปเปรียบเทียบกับงานวิจยั อืนในประเทศไทย แต่ไม่สามารถเปรียบเทียบกับมูลค่าทีม ไิ ด้ใช้ป่าสักอืน ๆ เพราะ 1)
ไม่เคยมีการศึกษาในทํานองเดียวกันนี?มาก่อนในประเทศไทย เท่าทีส าํ รวจเอกสารพบว่า เคยมีการศึกษามูล ค่ารวม
ของป่าอุทยานแห่งชาติแห่งอืน ๆ มาบ้างแล้ว เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (TDRI, 1995) แต่กย็ งั ไม่สามารถนํามา
เปรียบเทียบกันได้เพราะเป็ นการประเมินคนละวัตถุประสงค์กนั คือ งานวิจยั ส่วนนี?ทาํ การประเมินมูลค่ามิได้ใช้ของป่า
สักแม่ยม ส่วนการศึกษาอุทยานแห่งชาติเ ขาใหญ่เป็ นการประเมินค่ารวม และ 2) อุท ยานเขาใหญ่มปี ่าทีม ลี กั ษณะ
แตกต่างกันจากป่าสักแม่ยม
จากตารางที 2 แสดงอิทธิพลของตัวแปรอิสระ (Characteristic X) ทีม ตี ่อขนาดความเต็มใจบริจาค ผลทางสถิติ
พบว่า ตัวแปรสําคัญทีม สี ว่ นกําหนดค่า WTP คือ รายได้ เพศ อายุ และขนาดของครอบครัว ในการพิจารณาบาง
บทบาทของกลุ่มตัวแปรหุน่ ต้องใช้คา่ สถิติ Likelihood Ratio Test4
,

4

แบบจําลองทีใ ช้เป็ น semi-log equation เพราะฉะนัน? ต้องระมัดระวังเวลาตีความ หรืออ่านค่าพารามิเตอร์ สังเกตว่าค่าทีป ระมาณได้
ค่อนข้างยากทีจ ะสรุปว่า ตัวแปรหุน่ กลุม่ นัน? ๆ มีนยั สําคัญทางสถิตหิ รือไม่ อย่างไรก็ตาม Greene (1997) แนะนําให้ใช้เครืองมือทาง
เศรษฐมิตเิ รียกว่า Likelihood Ratio Test
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ตารางที 2. ค่าประมาณของค่าสัมประสิทธิตั วแปร Characteristic X ทีก าํ หนดขนาดความเต็มใจบริจาคด้วยการแจกแจงแบบไวบัลล์
ตัวแปร Characteristic
ค่าประมาณสัมประสิทธิ 
ค่า p
LOGINC
0.02011
0.0361
MEMBER
-0.0110
0.0616
AGE
-0.0119
0.0281
GENDER
0.3246
0.0051
ตัวแปรหุ่นกลุม่ ของชันของอาชี
?
พ
GOVSTAFF
0.3371
0.1657
PRIVATE
0.7148
0.0025
ENTREPRE
0.6527
0.0086
0.2588
0.1800
EMPLOYEE
0.2060
0.3526
STUDENT
-0.9770
0.0076
RETIRED
HOUSEWIFE
-0.3018
0.3921
ตัวแปรหุน่ กลุม่ ของชันของการศึ
?
กษาสูงสุด
NOSCHOO
-1.3578
0.1123
-0.9590
0.0100
ELEMENT
-0.6749
0.0673
JUHIGH
-0.6354
0.0740
HIGH
VOCATION
-0.5162
0.1507
0.2200
BACHELOR
-0.4388
0.9869
MASTER
0.0090
่
เคยมีประสบการณ์ไปปาสักอุทยานแห่งชาติทจี งั หวัดใด
เชียงใหม่
-0.1667
0.3633
ลําปาง
0.6722
0.1135
ท่านคิดว่าเราจําเป็ นต้องช่วยปกป้องปา่ สักแม่ยมหรือไม่
ใช่
0.2539
0.5639
ไม่ใช่
-0.6283
0.6454
ท่านเป็นสมาชิกชมรมอนุรกั ษ์ใด ๆ ก็ได้
ใช่
-0.1414
0.6366
ไม่ใช่
-0.0981
0.7232
ท่านได้ตงั ? ความหวังทีจ ะไปเทีย วป่าสักแม่ยมในอนาคต
ใช่
0.5101
0.0001
ไม่ใช่
0.3291
0.0530
ท่านปรารถนาทีจ ะปกป้องป่าสักแม่ยมเพือเป็ นมรดกสําหรับรุ่นลูก
ใช่
-1.0395
0.0139
ไม่ใช่
-0.5872
0.5530
ท่านร่วมบริจาคเงินเพราะคํานึงถึงประโยชน์ ของปา่ สักแม่ยมในด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใช่
-0.2623
0.1478
ไม่ใช่
-1.0705
0.1698
ทีม า: รายงานการศึกษาโครงการการศึกษาและพัฒนาการประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าไม้, คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
2542

เพือให้การประเมินค่ารวมทางเศรษฐกิจของป่าสักแม่ยม จังหวัดแพร่ ครบถ้วนตามหลักวิชาการ จึงได้ศกึ ษา
ประเมินค่าอีกส่วนหนึง คือ มูลค่าทีย งั มิได้ใช้ (non-use value) โดยเทคนิค CVM ด้วยตัวอย่าง 915 คน จาก 12 จังหวัด
ทัวประเทศไทยที

เ ลือกด้วยวิธกี ารเชิงสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เป็ นการสํารวจภาคสนามทีส มมติ
เหตุการณ์ว่า หากไม่มกี ารปกป้องป่าสักแต่อย่างใดอาจสูญเสียป่าสักแม่ยมซึงเป็ นป่าสักธรรมชาติผนื เดียวทีเหลืออยู่
เพราะเหตุผลทีต อ้ งการเปลีย นพืน? ทีบ ริเวณนี?ไปทําประโยชน์เพือ การพัฒนาด้านอืน คําถามในแบบสอบถามทีส ร้างขึน? จะ
ช่วยให้ผทู้ ไี ด้รบั การเลือกตอบว่ามีความยินดีบริจาคเพียงครัง? เดียวในชีวติ เขาเพือร่วมก่อตัง? มูลนิธเิ พืออนุ รกั ษ์ป่าสักแม่
ยม จังหวัดแพร่ ให้ดาํ รงต่อไปและเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลานหรือไม่ และเป็ นจํานวนเงินเท่าใดสําหรับมูลค่าทีม ไิ ด้ใช้
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(non-use value) ผลจากการใช้แบบจําลอง LIFEREG ทีเ รียก Censored Logistic Regression พบว่า การประมาณ
ค่าแบบจําลองทีอยู่ในรูป semi–log equation ด้วยวิธี Maximum Likelihood Estimation ให้ค่า WTP มีการแจกแจง
แบบไวบัลล์ ค่าเฉลีย ของ WTP เท่ากับ 473.5 บาทต่อคน ค่ามัธยฐานเป็ น 105 บาทต่อคน ประเมินเป็ นมูลค่ามิได้ใช้
รวมทัง? ประเทศไทยได้ 5,682 ล้านบาท ทีช าวไทยเต็มใจบริจาคเพือ รักษาปา่ สักแม่ยม จังหวัดแพร่ ไว้ตราบชีวติ คนรุ่นนี?
และเพือ เก็บเป็นมรดกลูกหลานไทยในรุน่ ต่อๆ ไปด้วย ซึง เมือคิดเป็นมูลค่าปจั จุบนั ด้วยอัตราคิดลดคงทีร อ้ ยละ 5 ใช้อายุ
50 ปีของโครงการ ได้ 2,178.3 ล้านบาท
สรุปได้วา่ มีกลุ่มตัวแปรทีม นี ยั สําคัญทางสถิตติ ามทีค าดไว้ เช่น อาชีพ การศึกษา กลุ่มตัวแปรทีถามเหตุผลที
ผูต้ อบอยากอนุรกั ษ์ปา่ สักไว้เพือ ให้เขาภาคภูมใิ จว่าปา่ สักแม่ยมทีเ ป็ นปา่ ธรรมชาติทสี มบูรณ์ผนื เดียวของไทยทีเ หลืออยู่
จะดํารงอยู่ตราบชัวชี
 วติ เขา (OPTION) และยังสืบต่อไปเป็ นมรดกแก่ลกู หลานในอนาคต (BEQUEST) ตลอดจนตัวแปร
ทัศนคติเหตุผลทีอ ยากอนุรกั ษ์ปา่ ไว้เพราะคุณค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (BIO) และด้านอนุ รกั ษ์สงิ แวดล้อม
(ENVIRON) ด้วย
ตารางที 3. มูลค่ารวมทางเศรษฐกิจของปา่ สักในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ยม บริเวณทีจ ะสูญเสียถ้ามีการสร้างเขือ นแก่งเสือเต้น
มูลค่าทางเศรษฐกิจ
มูลค่าปจั จุบนั *
องค์ประกอบ
(ล้านบาท)
(Net Present Value: NPV)
(ล้านบาท)
ตําสุด
ปานกลาง
สูงสุด
ตําสุด
ปานกลาง
สูงสุด
มูลค่าทีม กี ารใช้ (Use Value)
I. ทรัพยากรชีวภาพ (Biological Resources)
- ผลิตภัณฑ์ของป่า (NTFP) (ต่อปี)
- พันธุกรรมไม้สกั (ต่อปี)

40
0.64

76
-

122
9.38

1,605
771
759
12

ถึง
1,454
1,454
-

II. การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
48
(Carbon Sequestration)
- การปล่อยในระยะแรก
42
851
- การปล่อยในระยะยาว (ต่อปี)
0.32
3.33
III. การท่องเทีย วเชิงนิเวศ (Ecotourism) (ต่อปี )
41
786
มูลค่าทีไ ม่มกี ารใช้ (Non-use Value) (ต่อปี)
114
2,178
มูลค่ารวมทางเศรษฐกิจทัง? หมด
3,783
ถึง
หมายเหตุ* เป็ นการคํานวณในช่วงเวลา 50 ปี ด้วยอัตราส่วนลดร้อยละ 5 เพือเปรียบเทียบกับโครงการเขือ นแก่งเสือเต้น

4,212
2,511
2,331
180
915

6,390

บทสรุป
การรวมมูลค่าทีม กี ารใช้ประโยชน์ และมูลค่าทีไ ม่มกี ารใช้ประโยชน์ทไี ด้จากการศึกษานี? สามารถสรุปมูลค่ารวม
ทางเศรษฐกิจของปา่ สักในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ยม บริเวณทีจ ะสูญเสียถ้ามีการสร้างเขือ นแก่งเสือเต้นได้ตามตารางที
3 ซึง มูลค่าดังกล่าว คือ ต้นทุนทางสิง แวดล้อมของโครงการแก่งเสือเต้น การตัดสินใจสร้างเขือ นแก่งเสือเต้น น่าจะ
พิจารณาเปรียบเทียบมูลค่าผลตอบแทนจากการมีเขือ น เทียบกับมูลค่าความสูญเสีย ซึง การศึกษานี?ได้แสดงไว้แล้ว5
อย่างไรก็ตาม หากจุดประสงค์ในการสร้างเขือ นแก่งเสือเต้นเป็นไปเพือ การแก้ปญั หาการขาดแคลนนํ?าในฤดูแล้งและการ
ป้องกันนํ?าท่วมในฤดูฝน ในทางวิศวกรรมอาจมีทางเลือก เช่น การสร้างเขือ นขนาดเล็ก (check dam) จํานวนหลาย
เขือนตามลําแม่น?ํายม ซึง แม้ตน้ ทุนในการก่อสร้างจะสูงกว่าการสร้างเขือ นขนาดใหญ่เพียงเขือ นเดียวในพืน? ทีป า่ แต่หาก
พิจารณาต้นทุนทางสิง แวดล้อมในรูปการสูญเสียปา่ ไม้ธรรมชาติอย่างถาวร ดังการศึกษาข้างต้นแล้ว ทางเลือกดังกล่าว
น่าจะได้รบั การพิจารณา

5

หากจะเทียบความสูญเสียจากการสร้างเขือ นจากการประเมินค่าป่าบริเวณทีจ ะถูกนํ?าท่วม ซึงมีมูลค่าปจั จุบนั ประมาณระหว่าง 3,800 ถึง
6,400 ล้านบาท จะเห็นว่าสูงกว่ามูลค่าตอบแทนสุทธิในรูปมูลค่าปจั จุบนั ของโครงการเขือ นแก่งเสือเต้นทีค ํานวณไว้โดย FAO (FAO/World
Bank 1991) ทีป ระมาณเท่ากับ 1,800 ล้านบาท
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พันธุศาสตร์ของพืชสกุลถั วแปบช้างในประเทศไทย
ปรีชา ประเทพา
ภาควิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ. เมือง มหาสารคาม 44000
Abstract: Genetic Studies of the Genus Afgekia Craib (Leguminosae) in Thailand
The genus Afgekia Craib is a small genus consisting of only three species, i.e., Afgekia sericea, A.
mahidolae and A. filipes. All these species are wild perennial plants and woody climbers. The first two
species have been found only in Thailand and are investigated in this study. Afgekia sericea is widely
distributed throughout the northeastern region. However, A. mahidolae is confined to open limestone
and is distributed sporadically in small populations in western Thailand. The chromosome complement
of both species are very similar and are characterized by small chromosomes of metacentric and
submetacentric types. They are also morphologically similar. Based on these data, the two taxa may
have arisen as a result of allopatric speciation through the processes of allelic changes and/or
chromosomal rearrangements in different geographical populations of the ancestral species. Both A.
sericea and A. mahidolae have been recognized as rare species in Thailand. Significantly, natural
populations of these plants are highly vulnerable to habitat loss due to deforestation. Thus, information
on genetic variation is required for conservation strategies. Data from Shannon’s information index
indicated that 48.2% of the variation occurred between populations and 54.8% within populations for A.
sericea, whereas A. maidolae populations exhibited 58.6% and 41.4% for within and between
populations, respectively. These data can help in designing strategic in situ conservation programs for
these rare species in Thailand.
Key words: Afgekia sericea, Afgekia mahidolae, speciation, conservation

บทนํา
สกุลถัวแปบช้
#
าง (genus Afgekia) ถูกตัง1 ชื#อโดย W. G. Craib ในปี ค.ศ.1927 พบพืชสปีชสี แ์ รกในสกุลนี1ท #ี
จังหวัดนครราชสีมา คือ ถัวแปบช้
#
าง (A. sericea) และต่อมาพบทีจ# งั หวัดกาญจนบุร ี คือ กันภัยมหิดล (A. mahidolae)
(Burtt and Chermsirivathana, 1971) (ภาพที# 1 และ 2) ในปี ค.ศ.1984 Geesink ได้ยา้ ยพืชชนิดหนึ#งคือ Adinobotrys
filipes มาอยูใ่ นสกุลถั #วแปบช้าง คือ Afgekia filipes (Dunn) Geesink ดังนัน1 พืชสกุลถัวแปบช้
#
างจึงมี 3 สปี ชสี ์ ถ้า
พิจารณาลักษณะสัณฐานวิทยาเป็นเกณฑ์ จะพบว่าพืชในสกุลนี1 ถัวแปบช้
#
างและกันภัยมหิดล เป็นพืชทีม# คี วามคล้ายคลึง
่
กันมาก และแตกต่างจาก A. filipes พืชทัง1 สามสปีชสี เ์ ป็นพืชปาและเป็ นไม้เลือ1 ยทีม# อี ายุยนื มีลกั ษณะเด่นคือ มีช่อดอกที#
สวยงาม และพบว่ามีเฉพาะในไทยเท่านัน1
Rabinowitz (1981) สรุปว่า พืชหรือสัตว์หา
ยาก (rare species) ประกอบด้วยคุณลักษณะต่างๆ คือ
1) รูปแบบการกระจายของพืช (geographic range) 2)
การมีถนิ# อาศัยเฉพาะทีใ# ดทีห# นึ#ง (specific to habitat)
ก
ข
และ 3) ความหนาแน่นของประชากร (population
ภาพที# 1. (ก) ลักษณะดอกของถัวแปบช้
#
าง และ (ข) กันภัยมหิดล
densities) ซึง# คุณลักษณะทีเ# ป็นตัวบ่งชีว1 า่ เป็ นสปีชสี ห์ า
ยากนัน1 จะอยูใ่ นรูปแบบใดรูปแบบหนึ#งของ 3 รูปแบบ คือ 1) มีรปู แบบการกระจายแบบแคบๆ ไม่กว้าง (narrows
geographic range) หรือ 2) มีถนิ# อาศัยเฉพาะทีใ# ดทีห# นึ#ง หรือ 3) มีความหนาแน่นของประชากรตํ#า (มีจาํ นวนมวล
สมาชิกต่อพืน1 ทีจ# ํานวนน้อย) นอกจากนี1 Huenneke (1991) ได้เสนอคํานิยามของ “สปีชสี ห์ ายาก” ในแนวคิดใหม่ (new
rare species) หมายถึงสิง# มีชวี ติ ทีแ# ต่เดิมพบเห็นโดยทัวไปในพื
#
น1 ทีใ# ดพืน1 ทีห# นึ#ง แต่ต่อมามีขนาดเล็กลงและมีอยูเ่ พียง
เล็กน้อย และแยกออกเป็ นประชากรย่อยๆ อันเนื#องมาจากการกระทําของมนุษย์ เมื#อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่างๆ
ของทัง1 2 แนวคิดแล้ว จะพบว่าถั #วแปบช้าง และกันภัยมหิดลจัดอยู่ในกลุ่มพืชหายาก ถัวแปบช้
#
างเดิมมีถนิ# อาศัยทีม# มี วล
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สมาชิกกระจายอยูท่ วภาคอี
ั#
สาน ซึง# ต่อมาได้มกี ารบุกรุกทําลายปา่ ทําให้ถนิ# อาศัยลดน้อยลง จํานวนประชากรที#
หลงเหลืออยูม่ จี าํ นวนน้อยและในแต่ละประชากรมีจํานวนมวลสมาชิก
น้อยมาก
กันภัยมหิดลจัดเป็ นพืชหายากเนื#องจากมีถนิ# อาศัยเฉพาะ
ภูเขาหินปูนของจังหวัดกาญจนบุร ี มีการกระจายของประชากรแคบๆ
จากการสํารวจพบว่ามีอยูเ่ พียง
2
ภูเขาเท่านัน1 และในแต่ละประชากรมีจาํ นวนสมาชิกน้อยมากประมาณ
10–25 ต้นต่อประชากร (Prathepha and Baimai, 1999a)
ถั #วแปบช้างและกันภัยมหิดล เป็นดิพลอยด์ (2X) มีจาํ นวน
โครโมโซม 2n=16 และมีรปู ร่างตลอดจนขนาดของโครโมโซมคล้ายคลึง
กันมาก (Prathepha, 1994; Prathepha and Baimai, 1999a) (ภาพที#
3) การวิจยั ทางด้านโครงสร้างทางพันธุกรรม (genetic structure) และ
วิวฒ
ั นาการระดับโมเลกุลในพืชสองสปีชสี น์ 1ียงั ไม่มกี ารศึกษา
ดังนัน1
งานวิจยั นี1เป็ นการศึกษาถึงโครงสร้างทางพันธุกรรมและการ
เปลีย# นแปลงวิวฒ
ั นาการในระดับโมเลกุลครัง1 แรก เป็ นการศึกษาและ
รายงานผลเกีย# วกับหลักฐานทีส# นับสนุนการเกิดวิวฒั นาการ คือ สัณฐาน
#
างใน 4
วิทยาและโครโมโซม ซึง# นําไปสูข่ อ้ สรุปว่า ถัวแปบช้
#
างและกันภัยมหิดล ภาพที# 2. การกระจายพันธุ์ของถัวแปบช้
จั
ง
หวั
ด
ของภาคตะวั
น
ออกเฉี
ย
งเหนื
อ
และกั
นภัย
เป็ นพืชทีม# คี วามใกล้ชดิ กันมาก (closely related species) ทําให้
Prathepha and Baimai (1999a) ตัง1 สมมติฐานเกีย# วกับการเกิด มหิดลในจังหวัดกาญจนบุรขี องภาคตะวันตกของ
ไทย
วิวฒ
ั นาการของพืชทัง1 สองว่า มีววิ ฒ
ั นาการมาจากบรรพบุรษุ เดียวกัน โดยเกิดการเปลีย# นแปลงอัลลีลหรือมีการจัด
ระเบียบโครโมโซมใหม่ (chromosomal rearrangement) ของประชากรของบรรพบุรษุ ทีม# ถี นิ# อาศัยแยกจากกันอย่าง
อิสระ (allopatric population) ในช่วงเวลามีการเปลีย# นแปลงวิวฒ
ั นาการนัน1 คาดว่าจะเกิดขึน1 หลังจากยุคนํ1าแข็งสิน1 สุด
ลง
โครงสร้างทางพันธุกรรมของสิง# มีชวี ติ จะศึกษาในระดับประชากร มีสงิ# ชี1วดั ทางพันธุกรรม คือ ความ
หลากหลายทางพันธุกรรม (genetic variation) ชีใ1 ห้เห็นว่าประชากรนัน1 ๆ มีระดับความหลากหลายทางพันธุกรรมใน
ภาพรวม (total genetic variation) เป็ นปริมาณเท่าใด มีระดับของการกระจายความหลากหลายทางพันธุกรรมภายใน
ประชากร (genetic variation within populations) อยู่เท่าใด หรือความหลากหลายทางพันธุกรรมนัน1 มีความแตกต่าง
ระหว่างประชากรเป็ นอย่างไร (genetic variation among populations) ความสําคัญของความหลากหลายทาง
พันธุกรรมในประชากรใดๆ นัน1 มีความสําคัญต่อประชากร คือ ถ้าในประชากรใดๆ มีความหลากหลายทางพันธุกรรม
มากกว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมทีม# อี ยูใ่ นประชากรอืน# ๆ นัน1
ในทางทฤษฎีแล้วประชากรในกลุ่มแรกจะมี
ความสามารถอยู่รอดได้มากกว่าประชากรกลุ่มหลัง ดังนัน1 ความหลากหลายทางพันธุกรรมจึงมีความจําเป็นต่อความอยู่
รอดของประชากรนัน1 ๆ แนวคิดในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางพันธุกรรมมาใช้ในการอนุรกั ษ์พนั ธุ์พชื เช่น Xie et al.
(2000) เสนอหลักการประยุกต์ใช้ขอ้ มูลทีไ# ด้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางพันธุกรรมในการอนุรกั ษ์ขา้ วปา่ ในสภาพถิน# เดิม
(in situ) หรือ สภาพนอกถิน# (ex situ) คือ ประชากรใดๆ ถ้ามี genetic variation อยูใ่ นระดับปานกลางถึงสูง ระดับตํ#า มี
ค่ามากกว่า 30% ข้าวปา่ ประชากรนัน1 ๆ ควรอนุรกั ษ์ไว้ในสภาพถิน# เดิม ในทางตรงกันข้าม ถ้าข้าวปา่ ประชากรใด มี
genetic variation อยูใ่ นระดับตํ#าวัดจากเปอร์เซ็นต์ของ polymorphic band (หรือ PPB) มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 25-30% และไม่ม ี
ลักษณะเฉพาะใดๆ (หรือ special characters) ประชากรนัน1 ๆ ควรอนุรกั ษ์สภาพนอกถิน#
ปจั จุบนั มีเทคนิคต่างๆ ทางโมเลกุลทีน# ํามาใช้ในการศึกษาหรือการวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมใน
ประชากร และนําไปสูข่ อ้ สรุปเกีย# วกับโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากร เทคนิคต่างๆ ได้แก่ ไอโซไซม์ (isozyme)
หรือ อัลโลไซม์ (allozyme), RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism), PCR (Polymerase Chain
Reaction), PCR-RFLP และ RAPD (Random Amplified Polymorphic DNAs) หรือ การวิเคราะห์ลําดับนิวคลีโอไทด์
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(DNA sequence) เป็นต้น ซึง# มีรายงานผลการศึกษาออกมาเป็ นจํานวนมากในด้านการประยุกต์ใช้เทคนิคเหล่านี1
โดยเฉพาะอย่างยิง# การประยุกต์ใช้เทคนิค RAPD ศึกษาโครงสร้างทางพันธุกรรมในพืชหายาก เช่น งานวิจยั ของ
Chalmers et al. (1992); Hsiao and Rieseberg (1993); Gustafsson and Gustafsson (1994) เป็ นต้น
การศึกษาสายสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (phylogenetic relationships) ของสิง# มีชวี ติ จะเป็ นหลักฐานสนับสนุน
แนวคิดการเปลีย# นแปลงวิวฒั นาการ
และการเกิดสปีชสี ใ์ หม่
อันเป็นสาขาหนึ#งของวิชาชีววิทยาเชิงวิวฒ
ั นาการ
(evolutionary biology) มีหลักฐานมากมายทีแ# สดงว่าเครือ# งหมายทางโมเลกุล (molecular markers) แบบต่างๆ ได้แก่
ลําดับกรดอะมิโนและลําดับนิวคลีโอไทด์ได้บรรจุขอ้ มูลประวัตศิ าสตร์เชิงการเปลีย# นแปลงวิวฒ
ั นาการ
(evolutionary
history) ของสิง# มีชวี ติ กลุ่มต่างๆ ซึง# เทคนิคเหล่านี1สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิวฒ
ั นาการของสิง# มีชวี ติ ได้เป็ น
อย่างดี (Clegg, 1993; Haymer, 1994) ในนิวเคลียส ยีนไรโบโซมัลอาร์เอ็นเอ (ribosomal RNA genes: rRNA) ของ
สิง# มีชวี ติ ทีเ# ป็ นยูคาริโอต เป็นบริเวณดีเอ็นเอทีส# ร้าง RNA ของไรโบโซม ซึง# มี 3 แบบ คือ 18s, 5.8s, และ 26s ยีนนี1จดั
อยูใ่ นกลุ่ม multifamilies gene คือ ในยีน 1 หน่วยประกอบด้วยส่วนทีเ# ป็ นดีเอ็นเอสําหรับสังเคราะห์ไรโบโซม 3 แบบ
ดังกล่าว และยีนนี1จะมีหลายซํา1 (repeating unit) ซึง# จํานวนซํ1าของยีนจะอยูก่ นั เป็ นกลุม่ คือ มีการกระจายแบบต่อเนื#อง
(tandem arrays) ซึง# จะพบในบริเวณ nucleolar organizer (NORs) ดีเอ็นเอส่วนหนึ#งทีเ# ชือ# มต่อระหว่างยีนหน่วยใดๆ ที#
อยูใ่ กล้กนั
ดีเอ็นเอส่วนนี1เรียกว่า “intergenic DNA” (ภาพที# 7 ) ยีน rRNA 1ยีน (หรือ 1 หน่วย) ทีร# บั ผิดชอบการสังเคราะห์
ไรโบโซมัล ดีเอ็นเอ 3 แบบ (18s, 5.8s และ 26s) นัน1 ดีเอ็นเอส่วนทีจ# ะลอกรหัสและแปลรหัสจะเรียกว่า “coding region”
ซึง# มีอยู่ 3 บริเวณ (คือ 18s, 5.8s และ 26s) และมีดเี อ็นเอส่วนทีจ# ะลอกรหัส แต่ไม่ถกู แปลรหัส จะเรียกว่า “non-coding
region” บริเวณนี1จะเรียกชื#อเฉพาะว่า “internal transcribed spacer (ITS)” ซึง# ดีเอ็นเอบริเวณ ITS นี1ถกู ใช้ในการศึกษา
เพื#อเป็นข้อมูล หรือหลักฐานในการอธิบายถึงความสัมพันธ์เชิงวิวฒ
ั นาการโดยสิง# มีชวี ติ กลุ่มต่างๆได้ และมีการใช้
ดีเอ็นเอส่วนนี1ศกึ ษาในแนวทางดังกล่าวอย่างแพร่หลาย (Baldwin, 1992; Baldwin et al., 1995)
Bayer et al. (1996) ได้เสนอแนะว่าการใช้ดเี อ็นเอส่วนทีเ# ป็ น ITS เป็ นเครือ# งมือในการศึกษานัน1 มีขอ้ ได้เปรียบ
หลายประการ เช่น อัตราการเกิดการเปลีย# นแปลงวิวฒ
ั นาการ มีความเหมาะสมสําหรับศึกษาสายสัมพันธ์ทางวิวฒ
ั นาการ
ในระดับสปีชสี ์ ความแตกต่างของลําดับนิวคลีโอไทด์ระหว่างสปีชสี ์ สามารถเปรียบเทียบได้คอ่ นข้างง่าย เนื#องจากความ
ยาวของดีเอ็นเอบริเวณ ITS แตกต่างกันน้อยในระดับสกุลในพืชดอก และนอกจากนี1ยงั พบว่าแม้แต่ในสัตว์ทม#ี คี วาม
ใกล้ชดิ กัน ลําดับนิวคลีโอไทด์ของ ITS ก็ยงั แสดงความแตกต่างให้เห็นได้ดว้ ย (Appels and Honeycutt, 1986)
นอกจากนี1การศึกษาสายสัมพันธ์ทางวิวฒ
ั นาการของพืชยังใช้การวิเคราะห์คลอโรพลาสต์ ดีเอ็นเอ (cpDNA)
อันเป็นเครือ# งมือทีส# าํ คัญอีกอย่างหนึ#งสําหรับนักวิทยาศาสตร์ (Palmer et al., 1988; Clegg et al., 1991) ยีนทีน# ิยม
นํามาศึกษาเพือ# หาความสัมพันธ์ทางวิวฒั นาการของพืช คือ ยีน rbcL (large subunit of ribulose-1,5-bisphosphate
carboxylase) (Clegg, 1993) ซึง# ลําดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcL นี1ถกู นําไปสร้างสายสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชได้
(Palmer, 1987) ด้วยเหตุผลทีว# า่ ยีน rbcL มีเพียง 1 ยีนเท่านัน1 (a single copy) ในยีโนมของคลอโรพลาสต์ ดังนัน1 จึงไม่
น่าวิตกเกีย# วกับการเกิดรีคอมบิเนชันในคลอโรพลาสต์ยโี นม (intragenic recombination) และการเปรียบเทียบยีน rbcL
ระหว่างสิง# มีชวี ติ คนละสปีชสี ว์ า่ จะเป็ นยีนคนละตําแหน่ง (paralogous loci) (Yasui and Ohnishi, 1996) มีผลงานวิจยั
ตีพมิ พ์ทม#ี กี ารศึกษาลําดับนิวคลีโอไทด์ของยีนนี1ในวงศ์ยอ่ ย (subfamily) Papilionoideae ซึง# พบความสัมพันธ์ทน#ี ่าสนใจ
ในกลุม่ ของพืชทีอ# ยูใ่ นวงศ์ยอ่ ยดังกล่าวโดย Kass and Wink (1997)
ยีน ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase (rbc) มีอยู่ 2 ยีน คือ rbcS (the small subunit of ribulose-1,5bisphosphate carboxylase) เป็ นยีนทีอ# ยูใ่ นนิวเคลียส เดิมอยูใ่ นคลอโรพลาสต์และมีววิ ฒ
ั นาการเข้าไปอยูใ่ นนิวเคลียส
รับผิดชอบในการสังเคราะห์หน่วยย่อยแบบเล็กของเอนไซม์ ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase ซึง# เอนไซม์ชนิด
นี1จะเกีย# วข้องกับขบวนการตรึง (fixation) คาร์บอนในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง โดยเอนไซม์จะทําหน้าทีใ# นการ
รวม (condensation) ระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์กบั นํ1าตาลทีม# คี าร์บอนเป็ นองค์ประกอบ 5 คาร์บอน (five-carbon
sugar) คือ ribulose-1,5-bisphosphate กลายเป็ นนํ1าตาล 2 โมเลกุล แต่ละโมเลกุลมี 3 คาร์บอน คือ
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3-phosphoglycerate (PGA) holoenzyme ซึง# สามารถทํางานได้นนั 1 จะประกอบด้วย หน่วยย่อยขนาดเล็กๆ ทีเ# หมือนกัน
8 หน่วยย่อย ทีส# งั เคราะห์จากยีน rbcS ในนิวเคลียส และหน่วยย่อยขนาดใหญ่ทเ#ี หมือนกันอีก 8 หน่วยย่อยทีส# งั เคราะห์
จากยีน rbcL ทีอ# ยูใ่ นคลอโรพลาสต์
ยีน rbcS เป็ นยีนทีม# หี ลายซํ1า (gene family) ในพืชดอก (angiosperms) ทีเ# ป็ นดิพลอยด์ ยีนนี1จะมี 2-8 ซํ1า แต่
ในยีน rbcL ของคลอโรพลาสต์จะมีเพียง 1 ยีนเท่านัน1 (Clegg et al., 1997)
นอกจากนี1การศึกษารูปแบบของแถบดีเอ็นเอหลังจากตัดด้วยเอนไซม์ตดั จําเพาะ (PCR-amplified ITS regions
and restriction digestion profiles) สามารถใช้เป็ นหลักฐานทีจ# ะอธิบายถึงการเปลีย# นแปลงวิวฒั นาการระดับดีเอ็นเอใน
ระดับสปีชสี ์ หรือระดับประชากรได้ ซึง# มีรายงานการศึกษาโดยใช้เทคนิค PCR-RFLP ใน ribosomal DNAs ในสิง# มีชวี ติ
หลายชนิด ได้แก่ Pythium species (Chen, 1992) แมลงเบียน Trichogramma species (Sappal et al., 1995) เป็ นต้น
การศึกษาโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรธรรมชาติในพืชสกุลถั #วแปบช้าง 2 สปีชสี ์ คือ ถั #วแปบช้างและ
กันภัยมหิดล โดยใช้เทคนิค RAPD และศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการเกิดวิวฒ
ั นาการระดับโมเลกุลในพืช 2
สปีชสี น์ 1ี โดยใช้การวิเคราะห์นิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอ บริเวณ ITS1 และ ITS2 และยีน rbcL และศึกษาถึงความแปรผัน
ทางพันธุกรรมระดับประชากรของพืชทัง1 สองชนิดนี1โดยใช้เทคนิค PCR-RFLP ของดีเอ็นเอบริเวณ ITS1-5.8s-ITS2 และ
ยีน rbcL ซึง# ผลจากการศึกษานี1ทาํ ให้ทราบถึงโครงสร้างทางพันธุกรรมในประชากรธรรมชาติของพืชทัง1 สองสปีชสี ์ ซึง# จะ
นําไปสูก่ ารวางแผนและการจัดการในการอนุรกั ษ์พชื หายากของไทยต่อไป นอกจากนี1จะได้ขอ้ มูลทางพันธุกรรมระดับ
ดีเอ็นเอสําหรับใช้อนุมานถึงกระบวนการเกิดวิวฒั นาการของพืชทัง1 สองสปีชสี น์ 1ีทม#ี ถี นิ# อาศัยในไทย
ถินอาศัยและการกระจายพันธุ์ของถั วแปบช้างและกันภัยมหิ ดล
ถั #วแปบช้างและกันภัยมหิดลทีใ# ช้ในการทดลองนี1เก็บเมล็ดมาจากถิน# อาศัยธรรมชาติ (ตารางที# 1) นํามาเพาะ
ในเรือนทดลอง และปลูกในกระถางเก็บไว้ทเ#ี รือนทดลองทีม# หาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตารางที# 1. ตัวอย่างเมล็ดถั #วแปบช้าง และกันภัยมหิดลทีเ# ก็บจาก 13 แหล่ง ในประเทศไทย
สปี ชสี ์
จังหวัดทีเ# ก็บตัวอย่าง
รหัส; ปี
A. sericea
มหาสารคาม
MSK 1; 1997
MSK 2 1997
MSK 3; 1997
นครราชสีมา
NSM 1; 1997
NSM 2; 1997
NSM 3; 1998
ชัยภูมิ
CYP 1; 1997
CYP 2; 1997
A. mahidolae
บุรรี มั ย์
BRM 1; 1997
กาญจนบุรี
KAN 1; 1997
KAN 2; 1997
KAN 3; 1997
KAN 4; 1997

ลักษณะของถิน# อาศัย
ปา่ วัฒนธรรม
ปา่ วัฒนธรรม
ริมถนน
ภูเขา
ริมถนน
ภูเขา
ภูเขา
ริมถนน
ภูเขา
ภูเขาหินปูน 1
ภูเขาหินปูน 1
ภูเขาหินปูน 1
ภูเขาหินปูน 2

การศึกษาโครงสร้างทางพันธุกรรมในประชากรธรรมชาติ
การสกัดดีเอ็นเอ
ดีเอ็นเอทัง1 หมด (Total DNA) สกัดจากใบอ่อนโดยใช้วธิ ี CTAB ทีด# ดั แปลงเล็กน้อยจากวิธกี ารของ Doyle and
Doyle (1987)
การวิเคราะห์ RAPD (RAPD analysis)
ไพรเมอร์ทม#ี ขี นาด 10 นิวคลีโอไทด์ (ten-mer oligonucleotide primers) ทีใ# ช้ในกระบวนการ RAPD นัน1 ได้
คัดเลือกจากผลของการทํา PCR ทีใ# ห้ผลบวก คือ เกิดแถบ DNA จากกระบวนการ PCR ซึง# มีองค์ประกอบต่างๆ ดังนี1
ปริมาตรทีใ# ช้ในการทํา PCR = 25 L ประกอบด้วย 2.5 L ของ 10x PCR buffer, 1.9 L ของ 25mM MgCl2, 2 L ของ
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2.5 mM dNTPs, 0.5 L ของ 10pM primer, 0.5 Units ของ Taq ตารางที- 2. Random oligonucleotide primers
Polymerase และปรับปริมาตรด้วยนํ1ากลันที
# ฆ# า่ เชือ1 แล้วให้ครบ 25 L used in RAPD analysis of Afgekia sericea
Primer
Sequence (3' to 5')
สภาวะทีใ# ช้ในกระบวนการ PCR เป็ นดังนี1 94°C เป็ นเวลา 4 นาที
OPB05
TGCGCCCTTC
จํานวน 1 รอบ ตามด้วย 45 รอบของเงือ# นไขดังนี1 94°C เวลา 1 นาที,
OPB07
GGTGACGCAG
36°C เวลา 1 นาที และ 72°C เวลา 2 นาที หลังจากนัน1 ใช้สภาวะที# 72°C
OPB10
5'CTGCTGGGAC
OPB12
CCTTGACGCA
นาน 4 นาที จํานวน 1 รอบ ตรวจสอบผลการเพิม# ปริมาณ DNA แบบสุม่
OPB20
GGACCCTTAC
ตามบริเวณต่าง ของยีโนมของพืชทัง1 สองสปีชสี ์ โดยใช้เทคนิคอะกาโรส
OPK06
CACCTTTCCC
OPK11
AATGCCCCAG
เจล
OPK13
GGTTGTACCC
อิเลคโตรฟอรีซสี หลังจากนัน1 จะเป็ นการคัดเลือกไพรเมอร์ทเ#ี หมาะสมที#
OPK15
CTCCTGCCAA
OPK16
GAGCGTCGAA
จะใช้ในการศึกษาต่อไป ซึง# ไพรเมอร์ทถ#ี กู คัดเลือกจะต้องเกิดแถบ DNA
ทีเ# กิดซํ1าได้ (reproducible) และเป็นแถบ DNA ทีม# คี วามเข้มของแถบที#
ตารางที- 3. Sequences of random primers
ชัดเจน (strong band) จํานวนไพรเมอร์ทค#ี ดั เลือกเพือ# ใช้ในการทดลอง used in the RAPD analysis of Afgekia
กับถั #วแปบช้างและกันภัยมหิดล รวม 20 ไพรเมอร์ (ตารางที# 2 และ 3) mahidolae
และตัวอย่างรูปแบบของแถบ DNA ทีไ# ด้จากการทดลองแสดงในภาพที# 3
Code
Sequence (5' to 3')
OPAS-03
ACGGTTCCAC
การวิ เคราะห์โครงสร้างทางพันธุกรรมจากข้อมูล RAPD
OPAS-04
GTCTTGGGCA
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางพันธุกรรมเพือ# อธิบายโครงสร้างทาง
OPAS-08
GGCTGCCAGT
OPAS-09
TGGAGTCCCC
พันธุกรรมนัน1 จะใช้สถิตวิ เิ คราะห์รปู แบบของแถบ DNA ทีไ# ด้จาก
OPAS-10
CCCGTCTACC
การศึกษาในมวลสมาชิกของทุกประชากร โครงสร้างทางพันธุกรรมจะใช้
OPAS-12
TGACCAGGCA
OPAS-14
TCGCAGCGTT
ดัชนีชว1ี ดั ต่างๆ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ การวัดระดับความหลากหลายทาง
OPAS-15
CTGCAATGGG
พันธุกรรมทีม# อี ยูภ่ ายในประชากร (within-population geneti diversity)
OPAS-18
GTTGCGCAGT
OPAS-19
TGACAGCCCC
และการวัดระดับการกระจายของความหลากหลายทางพันธุกรรมระหว่าง
ประชากร (genetic diversity between populations) ซึง# มีสถิตทิ ใ#ี ช้วดั อยู่ 3
แบบ คือ 1) เปอร์เซ็นต์ของความหลากหลายของตําแหน่ ง
ของยีนแต่ละตําแหน่ง หรือ PPL (เป็ นการสมมติวา่ แถบ
DNA แต่ละแถบนัน1 เป็ นตําแหน่งยีนแต่ละยีน หรือ
โลคัส (locus)) 2) ความหลากหลายทางพันธุกรรม
(genetic diversity หรือ h = 1-ΣpI2) (Nei, 1973) และ
3) Shannon information index ทีร# ะบุความหลากหลายทาง
พันธุกรรมทีม# อี ยูภ่ ายในประชากรแต่ละประชากร (Hpop/Hsp)
และความแปลกแยกแตกต่างทางพันธุกรรมทีเ# กิดขึน1 ระหว่าง
ประชากร ((Hsp-Hpop)/Hsp) (Gustafsson and Gustafsson,
1994) และวัดระดับความแปลกแยกแตกต่างทางพันธุกรรมนี1
สามารถวัดได้จากค่า Nei’ s Gst (Nei, 1987) ค่าความเหมือนกันทางพันธุกรรม (genetic identity, I ) และค่าความแตกต่าง
ทางพันธุกรรม (genetic distance, D) (Nei, 1978) ค่าเหล่านี1ถกู นําไปสร้างเป็นแผนภูม ิ (dendrogram) ทีแ# สดงให้เห็นถึง
ภาพรวมของความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
โครงสร้างทางพันธุกรรมของถั วแปบช้างและกันภัยมหิ ดล
โครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรธรรมชาติของพืชทัง สองสปีชสี น์ สี ามารถอนุมานได้จากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลทางพันธุกรรมโดยใช้เทคนิค RAPD และสถิตทิ างพันธุกรรม ดังแสดงในตารางที- 4-9 จากตารางที- 4-6 แสดงให้
เห็นว่าถัวแปบช้
างมีความหลากหลายของยีน (h) เท่ากับ 0.145 มีความหลากหลายทางพันธุกรรม (Ho) เท่ากับ 0.223
จากตารางแสดงองค์ประกอบของความหลากหลายทางพันธุกรรม (components of genetic diversity) ทีแ# สดงถึง
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Shannon information index ซึง# พบว่าประชากรของถัวแปบช้
#
างมีความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในประชากรรวม
ทุกประชากรมีคา่ เท่ากับ 0.518 (51.8%) และมีความแปลกแยกแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างประชากรมีคา่ เท่ากับ
0.482 (48.2%) ซึง# ค่าหลังนี1เทียบกับค่าความแปลกแยกแตกต่างทางพันธุกรรมของ Nei (Nei’ s Gst) ซึง# มีคา่ เท่ากับ
0.426 นัน1 แสดงว่าความแปลกแยกแตกต่างทางพันธุกรรมของประชากรถัวแปบช้
#
างมีคอ่ นข้างสูง ดังนัน1 แนวทางการ
อนุรกั ษ์พชื ชนิดนี1จงึ ควรอนุรกั ษ์ไว้ในสภาพถิน# เดิมทุกประชากร
ตารางที- 4. Number of polymorphic loci, mean of effective number of alleles (ne),

mean of gene diversity (h), and genetic diversity (H) estimated by the

Shannon-information index.
Population

Number of
polymorphic loci

Percentage of
polymorphic loci

Effective number
of alleles (ne)

Gene diversity
(h)**

Genetic diversity
(H)*

CYP1
CYP2
NSM1
NSM2
NSM3
MSK1
MSK2
MSK3
BRM

36
44
42
36
28
41
31
32
34

49.3
60.3
57.5
49.3
38.4
56.2
42.5
43.8
46.6

1.199
1.256
1.321
1.265
1.186
1.294
1.213
1.195
1.244

0.129
0.159
0.184
0.151
0.112
0.174
0.131
0.125
0.143

0.201
0.255
0.294
0.237
0.153
0.262
0.197
0.204
0.202

Mean
36
* H is the average, over all primers, of the Shannon's information index, H = markers in a given population..
** h = 1 - ki=1 Pi 2

k

49.3
1.241
0.145
0.223
P
log
P
,
where
k
is
the
number
of
RAPD
markers
for
a
particular
primer,
and
Pi
denotes
the
frequency
of
the ith RAPD
i=1 i
e i

ตารางที- 5. Components of genetic diversity in A. sericea from nine locations, partitioned into within and between populations
for 10 random oligonucleotide primers.
Primer

Hpop

Hsp

Hpop / Hsp

OPB05
OPB07
OPB10
OPB12
OPB20
OPK06
OPK11
OPK13
OPK15
OPK16

0.244
0.385
0.075
0.146
0.166
0.231
0.331
0.273
0.207
0.175

0.556
0.550
0.395
0.359
0.277
0.376
0.479
0.508
0.527
0.292

0.439
0.701
0.191
0.408
0.599
0.616
0.692
0.538
0.393
0.599

( Hsp - Hpop) / Hsp
0.561
0.299
0.809
0.592
0.401
0.384
0.308
0.462
0.607
0.401

Mean

0.224

0.432

0.518

0.482

ตารางที# 6. Nei's genetic diversity values and estimates of gene flow between A. sericea populations. Total genetic diversity(Ht),
genetic diversity within populations (Hs), and the proportion of total genetic diversity found among populations (Gst) were
calculated for all variable loci. Nm indicates the number of migrants per generation and has been calculated using Crow and
Aoki (1984) equation after Ellstrand and Elam (1993).
Primer
OPB05
OPB07
OPB10
OPB12
OPB20
OPK06
OPK11
OPK13
OPK15
OPK16

N
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269

Mean
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Hs
0.161
0.262
0.047
0.102
0.123
0.152
0.223
0.181
0.211
0.116

Ht
0.377
0.369
0.235
0.209
0.200
0.230
0.223
0.332
0.250
0.211

Gst
0.529
0.283
0.840
0.476
0.203
0.342
0.296
0.442
0.586
0.264

Nm
0.176
0.501
0.038
0.217
0.778
0.380
0.471
0.249
0.140
0.551

0.158

0.263

0.426

0.350
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องค์ประกอบของปฏิกริ ยิ าลูกโซ่ประกอบด้วยดีเอ็นเอปริมาณ 150 นาโนกรัม ไพรเมอร์ rbcL N/rbcL R
ปริมาณ 20 pM, MgCl2 1.5 mM, dNTPs 100 µL และ Taq Polymerase 2 Units(Promega) ในปฏิกริ ยิ าลูกโซ่ ได้ตงั L
โปรแกรมไว้ดงั นีL 94°C, 3 นาที จํานวน 1 รอบ 94°C, 1 นาที; 54°C, 1 นาที และ 72°C, 2 นาที จํานวน 35 รอบ และ
72°C, 5 นาที 1 รอบ
เทคนิคทีใR ช้ตรวจสอบว่าผลลัพธ์ของปฏิกริ ยิ าลูกโซ่ คือ PCR product เกิดขึนL หรือไม่ จะใช้เทคนิคดีเอ็นเอ
อะกาโรสเจลอิเลคโตรฟอริซสิ ตรวจสอบ โดยใช้ PCR product ปริมาตร 10 ไมโครลิตร ของ ITS1 หรือ ITS2 หรือ ยีน
rbcL ผสมกับ 6X loading dye ในอัตราส่วน 5: 1 ใช้อะกาโรสเจล 1.4%, 0.5 X TBE ใช้ความต่างศักย์ 75 โวลต์ ในเวลา
ประมาณ 120 นาที และย้อมอะกาโรสเจลด้วยเอทิเดียมโบรไมด์ ส่องดู PCR product ภายใต้แสง UV
เมืRอพบว่าปฏิกริ ยิ าลูกโซ่สามารถให้ผลลัพธ์ PCR products ได้จากผลการตรวจสอบตามวิธกี ารข้างต้นจากนันL
ทํา PCR product ให้บริสทุ ธิ hก่อนจะนําดีเอ็นเอทีไR ด้ไปวิเคราะห์ลําดับเบส โดยใช้ QIAquick Gel Extraction Kit
(Qiagen) วิธกี ารและขันL ตอนต่างๆ ทําตามคําแนะนําของบริษทั ผูผ้ ลิต
การวิเคราะห์ลาํ ดับเบสในสายดีเอ็นเอทังL สาม คือ ITS1, ITS2 และ ยีน rbcL จะใช้วธิ ี direct sequencing โดย
วิเคราะห์ลาํ ดับเบสทังL 2 สายของดีเอ็นเอแต่ละประเภท โดยใช้ไพรเมอร์แต่ละคูท่ สRี ามารถใช้ในกระบวนการปฏิกริ ยิ า
ลูกโซ่ดงั ทีกR ล่าวไปแล้ว วิธกี ารวิเคราะห์ลาํ ดับเบสในสายดีเอ็นเอจะใช้ Taq Dye Terminator Cycle Sequencing Kit
(Applied Biosystem) ทีทR าํ ตามขันL ตอนของบริษทั ผูผ้ ลิตทีไR ด้แนะนําไว้ รวมทังL การอ่านผลเพือR ระบุชนิดของนิวคลีโอไทด์
จะใช้เครือR งมือวิเคราะห์ลําดับเบสแบบอัตโนมัติ (ABI 737A auto sequencer) ซึงR ตัวอย่าง PCR products จะถูก
วิเคราะห์ลาํ ดับเบส โดยหน่วยบริการชีวภาพ (BIOSERVICE UNIT) ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ
(BIOTEC) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
การเปรียบเทียบลําดับเบส (Sequence Analysis)
1. ลําดับนิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอบริเวณ ITS1, ITS2 และยีน rbcL ระหว่างถั Rวแปบช้างและกันภัยมหิดล
นํามาเปรียบเทียบกัน (alignment) โดยใช้โปรแกรม BLAST (Tatusova and Madden, 1999) โดยกําหนดเกณฑ์ว่า
การเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทด์นันL จะเลือกลําดับทีสR ามารถเปรียบเทียบกันได้ (select among possible alignment)
2. % GC content คํานวณโดยนับจํานวนเบส 2 ชนิดนีL และเทียบเป็ นเปอร์เซ็นต์จากจํานวนนิวคลีโอไทด์ทงั L หมด
3. สําหรับยีน rbcL นันL ลําดับนิวคลีโอไทด์ของถัวแปบช้
R
างและกันภัยมหิดลจะเปรียบเทียบกับพืชในวงศ์ถวั R
ชนิดหนึRง คือ Millettia japonica ซึงR มีความใกล้ชดิ กัน โดยพืชสกุล Afgekia นันL มีสณ
ั ฐานวิทยาของดอกคล้ายคลึงกันกับ
พืชทีอR ยูใ่ นสกุล Millettia ซึงR ลําดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcL ของ Millenttia japonica นันL ได้จาก GenBank database
(Accession number U 74233) โดยใช้โปรแกรม Clustal W Version 1.7
ดีเอ็นเอบริเวณ ITS1 และ ITS2 ของถัวแปบช้
R
างและกันภัยมหิดลทีเR ป็ นผลผลิตของปฏิกริ ยิ าลูกโซ่ (amplified
fragment) มีขนาดประมาณ 350 bp (ภาพทีR 7) แต่
เมืRอนําไปวิเคราะห์หาลําดับเบส พบว่าเครือR งวิเคราะห์
ลําดับเบสอัตโนมัติ สามารถอ่านได้ประมาณ 260 bp
ภาพทีR 7. แสดงจํานวน
โครโมโซม (2n=16) และ
สําหรับ ITS1 และ 279 bp สําหรับ ITS2 (ตารางทีR 10)
รูปพรรณสัณฐานของไมโทติ
การเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ
กโครโมโซม ของถั Rวแปบช้าง
ITS1 พบว่าโปรแกรม BLAST สามารถเปรียบเทียบได้
(A และ C) และกันภัยมหิดล
เพียง 73 ตําแหน่ง คือ ตําแหน่งทีR 38 ถึง 116 ใน ITS1
(B และ D)
ของถั Rวแปบช้าง กับตําแหน่งทีR 44 ถึง 110 ใน ITS1
ของกันภัยมหิดล (ภาพทีR 8) และใน ITS2 ของพืชทังL
สองสปีชสี ์ โปรแกรมสามารถเปรียบเทียบลําดับนิวคลี
โอไทด์ได้ทงั L สินL 214 bp
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ตารางที 10. Aligned DNA sequences of the ITS1 and ITS2 of Afgekia mahidolae and A. sericea. Gaps are indicated by
"_". The sequence of ITS1 is 262 sites in length but only the 73 sites (indicated by shading) for which a satisfactory alignment
was performed by BLAST. N, uncertain nucleotide states.

การวิเคราะห์การเปลียR นแปลงนิวคลีโอไทด์ในบริเวณ ITS1 และ ITS2 ของถัวแปบช้
R
างและกันภัยมหิดลนันL ได้
เปรียบเทียบบริเวณทังL 2 ระหว่างกันและกัน พบว่า ITS2 มี 46 คุณลักษณะ (46 variable characters) ประกอบด้วยการ
เปลียR นแปลงแทนทีนR ิวคลีโอไทด์ 37 ลักษณะ ซึงR แบ่งเป็นการเปลียR นแปลงแทนทีรR ะหว่างเบสกลุ่มพิวรีน (purine: A/G) กับ
ไพริมดิ นี (pyrimidine: C/T) เรียกการเปลียR นแปลงแทนทีใR นลักษณะนีLว่า “ทรานส์เวอร์ชนั (transversion: TV)” 17 แห่ง
และการเปลียR นแปลงของเบสภายในกลุ่มพิวรีนหรือไพริมดิ นี ซึงR เรียกว่า “ทรานสิชนั (transition: TS)” 20 แห่ง และ
คุณลักษณะอีกอย่างหนึRงของการเปลียR นแปลงทีพR บ คือ การขาดหายไปหรือเพิมR ขึนL ของเบส (insertion / deletion หรือ
เรียกว่า “indel”) มี 9 แห่ง ส่วนการเปลียR นแปลงของเบสในบริเวณ ITS1 ของถัวแปบช้
R
างและกันภัยมหิดลนันL พบว่ามี 8
คุณลักษณะ จากการเปรียบเทียบ 73 นิวคลีโอไทด์ คือ พบเฉพาะการเปลียR นแปลงแทนทีขR องเบสเท่านันL สัดส่วนระหว่าง
TS : TV มีคา่ เท่ากับ 1.18 และ 1.0 ใน ITS2 และ ITS1 ตามลําดับ เมืRอคํานวณเปอร์เซ็นต์ของนิวคลีโอไทด์ทเีR ปลียR นแปลง
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ไป (nucleotide divergence) หรือมีการเปลียR นแปลงวิวฒ
ั นาการโดยใช้หลักฐานจากการเปลียR นแปลงนิวคลีโอไทด์ของถัวR
แปบช้างและกันภัยมหิดล พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การเปลียR นแปลงเท่ากับ 18% สําหรับ ITS1 และ 22% สําหรับ ITS 2
ตารางทีR 11. Aligned rbcL sequence of Millettia japonica, A. mahidolae and A. sericea. Gaps are indicated by “_” N, uncertain
nucleotide states.

GC content ใน ITS1 และ ITS2 ของพืชทังL สองสปีชสี ท์ คRี าํ นวณเป็นเปอร์เซ็นต์ พบว่าบริเวณ ITS2 ของถั Rวแปบช้างและ
กันภัยมหิดลมีคา่ เท่ากับ 56% และ 50.9% ตามลําดับ และบริเวณ ITS1 มีคา่ เท่ากับ 49.3% และ 58.9% ตามลําดับ
การศึกษาความหลากหลายของยีน rbcL ในประชากรของถั 0วแปบช้างและกันภัยมหิ ดล
โดยใช้เทคนิ ค PCR-RFLP
การเพิมR ปริมาณดีเอ็นเอของยีน rbcL ในคลอโรพลาสต์ของมวลสมาชิกในประชากรของถัวแปบช้
R
าง 9 ประชากร
และกันภัยมหิดล 4 ประชากร จะใช้ไพรเมอร์ทอRี อกแบบโดย Kass and Wink (1997) ทีไR ด้กล่าวถึงในตอนต้น รวมทังL
เงือR นไขและองค์ประกอบของสารต่างๆ ในปฏิกริ ยิ า PCR ก็ใช้แบบเดียวกัน หลังจากเพิมR ปริมาณดีเอ็นเอแล้ว ตรวจสอบ
PCR products โดยเทคนิคอะกาโรสเจลอิเลคโตรฟอริซสิ ทีสR ภาวะเงือR นไข คือ อะกาโรส 1.5% , 0.5 X TBE, ความต่าง
ศักย์ 80 โวลต์ และย้อมแถบดีเอ็นเอด้วยเอทิเดียมโบรไมด์ หลังจากนันL จึงตัดดีเอ็นเอทีเR ป็น PCR products ด้วย
เอนไซม์ตดั จําเพาะ 6 ชนิด คือ เอนไซม์ Alu Ι, Hpa ΙΙ, Hae ΙΙΙ, Rsa Ι, Hinc ΙΙ และ Tha Ι โดยส่วนประกอบต่างๆ
นันL ทําตามขันL ตอนตามทีบR ริษทั ผูผ้ ลิตระบุไว้ แล้วอุ่นทีR 37°C นาน 6-8 ชัวโมง
R
จึงตรวจสอบผลการตัดดีเอ็นเอโดยใช้
เทคนิคอะกาโรสเจลอิเลคโตรฟอริซสิ ทีสR ภาวะเงือR นไข อะกาโรส 2%, 0.5 x TBE ,ความต่างศักย์ 80 โวลต์ และย้อม
แถบดีเอ็นเอด้วยเอทิเดียมโบรไมด์
ในการวิเคราะห์จํานวนแถบของดีเอ็นเอทีไR ด้จากการตัดเอนไซม์ตดั จําเพาะ โดยใช้เทคนิคอะกาโรสเจลอิเลคโต
รฟอริซสิ นันL จะใช้ดเี อ็นเอทีไR ด้จากการเพิมR ปริมาณทียR งั ไม่ได้ตดั (uncut amplified rbcL gene) run ควบคูก่ นั ไปเสมอ
เป็ น negative control
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การวิเคราะห์ความคล้ายคลึงทางพันธุกรรมของพืชทังL สองสปีชสี น์ Lี ได้ขอ้ มูลจาก RFLP จะใช้สมั ประสิทธิ h
ของดิวซ์ (Dice’ s coefficient) (Sneath & Sokal, 1973) คือ
1 – D = Ndiffxy/(totalNxy)
เมืRอ Ndiffxy = จํานวนแถบดีเอ็นเอทีไR ม่ปรากฏในสิงR มีชวี ติ (หรือตัวอย่าง) x และ y (number of nonmatching fragments in sample x and y)
totalNxy= จํานวนแถบดีเอ็นเอทังL หมดในสิงR มีชวี ติ (หรือตัวอย่าง) x และ y (total number of fragments
in sample x and y)
D
= Dice’s coefficient
ยีน rbcL การเปลีย0 นแปลงวิวฒ
ั นาการของนิ วคลีโอไทด์ในถั 0วแปบช้างและกันภัยมหิ ดล
ผลผลิตทีไR ด้จากปฏิกริ ยิ าลูกโซ่ของยีน rbcL ของพืชทังL สองสปีชสี ม์ ขี นาดประมาณ 1.4 kb แต่สามารถ
วิเคราะห์ลาํ ดับนิวคลีโอไทด์ได้เพียง 649 นิวคลีโอไทด์ (ภาพทีR 9 และ ตารางทีR 11) จากผลของการใช้โปรแกรม BLAST
2 SEQUENCES version BLASTN 2.09 (Tatusova and Madden, 1999) พบว่าลําดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcL ใน
คลอโรพลาสต์ทสRี ามารถเปรียบเทียบกันได้ระหว่างพืชสองสปีชสี น์ Lีมจี าํ นวน 586 bp (รวม “gap” ด้วย 3 gap) ซึงR เป็ น
ส่วนหนึRงของลําดับนิวคลีโอไทด์ของยีนนีL
ผลจากการเปรียบเทียบพบว่าลําดับของนิวคลีโอไทด์มกี ารเปลียR นแปลง
(nucleotide diverge) เท่ากับ 3% นิวคลีโอไทด์ทเRี หมือนกัน (nucleotide identity) เท่ากับ 97%
การเปลียR นแปลงนิวคลีโอไทด์ พบว่ามี 2 คุณลักษณะ คือ การเปลียR นแปลงแทนทีขR องเบส และการเพิมR หรือ
ขาดหายไปของนิวคลีโอไทด์ ซึงR สรุปรวมเป็น 9 ลักษณะ คือ การเปลียR นแปลงแทนทีนR ิวคลีโอไทด์ม ี 7 ลักษณะ แบ่งเป็ น
TS 2 แห่ง และ TV 5 แห่ง สัดส่วนของ TS : TV มีคา่ เท่ากับ 0.4 มีการเพิมR ขึนL และขาดหายไปของนิวคลีโอไทด์ 3
ตําแหน่ง (indel หรือ gap)
GC content ของลําดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcL ทีเR ปรียบเทียบกันนันL คิดเป็น 41.8 และ 41.6 % ในถัวแปบ
R
ช้างและกันภัยมหิดล ตามลําดับ
ความสัมพันธ์ระดับโมเลกุลโดยใช้เทคนิ ค PCR-RFLP ในยีน rbcL ของถัวแปบช้
0
างและกันภัยมหิ ดล
ความยาวนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcL ทีรR ายงานผลจากการศึกษานีLคอื 630 นิวคลีโอไทด์ (รวมทังL gap ด้วย) การ
เปลียR นแปลงนิวคลีโอไทด์เมืRอเปรียบเทียบระหว่างพืชทังL สองชนิด พบว่ามีเพียง 3% ของจํานวน นิวคลีโอไทด์ทงั L 630
นิวคลีโอไทด์ ซึงR ผลการศึกษานีLขดั แย้งกับการศึกษาของ Kass and Wink (1997) ทีศR กึ ษาในพืชวงศ์ยอ่ ย Papilionoideae
โดยรายงานว่าลําดับนิวคลีโอไทด์ของพืชวงศ์ย่อยนีLยาวประมาณ 1,420 นิวคลีโอไทด์ ไม่พบการเปลียR นแปลงใดๆ
(เปลียR นแปลงแทนที,R ขาดหายไป, เพิมR ขึนL มา) เกิดขึนL กับนิวคลีโอไทด์ของพืช 75 สปีชสี ท์ ไRี ด้ศกึ ษา
เมืRอเปรียบเทียบเพือR หาจุดเริมR ต้น (นิวคลีโอไทด์ตาํ แหน่งทีR 1) โดยใช้ลําดับนิวคลีโอไทด์ของพืชทีมR คี วาม
ใกล้ชดิ กับพืชสกุลถัวแปบช้
R
าง คือ Millettia japonica พบว่าตําแหน่งนิวคลีโอไทด์ทRี 6 ของถั Rวแปบช้างและกันภัยมหิดล
ตรงกับนิวคลีโอไทด์ตาํ แหน่งทีR 1 ของ Millettia japonica ถ้าต้องการทราบถึงการเกิดการเปลียR นแปลงวิวฒ
ั นาการของ
ยีน rbcL นีL ลําดับนิวคลีโอไทด์ทงั L หมดของยีนนีLตอ้ งวิเคราะห์ลาํ ดับนิวคลีโอไทด์โดยสมบูรณ์ให้ได้เสียก่อน อย่างไรก็
ตาม การเบียR งเบนของนิวคลีโอไทด์ทพRี บว่ามี 3% นันL แสดงให้เห็นว่าถัวแปบช้
R
างและกันภัยมหิดล มีการเปลียR นแปลง
วิวฒ
ั นาการของยีน rbcL
ผลการศึกษานีLสอดคล้องกับผลการศึกษายีน rbcL ในกล้วยไม้วงศ์ Cypripediodeae โดย Albert (1994) ซึงR
สรุปว่านิวคลีโอไทด์ทเRี บียR งเบนเกิดขึนL ในกล้วยไม้วงศ์นLใี นระดับสกุล
ทําให้สามารถได้ขอ้ มูลจัดทําเป็ นแผนภาพ
ความสัมพันธ์ระดับสกุลได้
หลักฐานทีแR สดงว่ายีน rbcL ของถั Rวแปบช้างทีมR กี ารเปลียR นแปลงวิวฒ
ั นาการน้อยนันL สอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชทังL สองสปีชสี ท์ ไRี ด้ ดัชนีชวLี ดั คือ ค่าสัมประสิทธิของดิ
h วซ์ ทีมR คี า่ เท่ากับ 0.96
แสดงว่าการเปลียR นแปลงวิวฒั นาการของยีน rbcL ของพืชทังL สองสปีชสี เ์ กิดขึนL น้อยมาก แม้วา่ จะแยกกันมาเป็ น
ระยะเวลาหลายล้านปีมาแล้ว
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บทสรุป
การเปลียR นแปลงของดีเอ็นเอบริเวณทีเR รียกว่า non-coding sequence เช่น ITS, IGS (Intergenic sequence)
หรือ ไมโครแซทเทลไลต์ จะมีการเปลียR นแปลงนิวคลีโอไทด์ในระดับทีสR งู กว่ายีนหรือดีเอ็นเอบริเวณทีเR รียกว่า coding
region เช่น rbcL, rpocl และ ndhF (Kim and Jansen, 1995) ซึงR ผลการศึกษาในดีเอ็นเอทังL ในถัวแปบช้
R
างและกันภัย
มหิดล มีความสอดคล้องกับรายงานทีศR กึ ษากับพืชอืนR ๆ เช่น พืชวงศ์ Asteraceae (Bayer et al., 1996), พืชวงศ์
Nothofagaceae (Manos, 1997) เป็ นต้น
จากค่าสัมประสิทธิ hของดิวซ์ (Dice’s coefficient) ทีแR สดงถึงระดับความเหมือนกันทางพันธุกรรมของถัวแปบช้
R
าง
และกันภัยมหิดล ซึงR มีคา่ สูงถึง 0.96 นันL แสดงให้เห็นว่า พืชทังL สองสปีชสี น์ Lีมคี วามใกล้ชดิ กันทางพันธุกรรมสูงมาก
อย่างไรก็ตาม การเลือกบริเวณดีเอ็นเอทีจR ะใช้ศกึ ษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมนันL มีขอ้ เสนอแนะว่าควรใช้ดเี อ็น
เอทีมR กี ารเปลียR นแปลงวิวฒ
ั นาการอยู่ในอัตราทีสR งู ซึงR ยีน rbcL ในคลอโรพลาสต์มอี ตั ราการเกิดการเปลียR นแปลงตํRามาก อาจ
สรุปได้วา่ ยีน rbcL ไม่เหมาะสมทีจR ะนํามาใช้ศกึ ษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม ดังนันL จึงควรเลือกดีเอ็นเอบริเวณอืนR ๆ ทีใR ห้
ข้อมูลเพียงพอทีจR ะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมได้ดกี ว่าดีเอ็นเอเหล่านีL เช่น ยีน ndhF ในคลอโรพลาสต์
(Olmstead and Sweere, 1994; Olmstead and Reeves, 1995; Scotland et al., 1995) ส่วนยีน rbcL นันL นิยมนําไปใช้ใน
การอนุมานการจัดระบบสิงR มีชวี ติ ในระดับวงศ์ (Family level)
โดยทั Rวไปสายสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (phylogeny) ในระดับวงศ์ หรือวงศ์ยอ่ ย (subfamily) เพือR จัดระบบ
สิงR มีชวี ติ (systematic) ทีอR นุมานจาก rRNA และ cpDNA นันL นิยมกันมาก ได้แก่ พืชวงศ์หญ้า (grass family) (Hamby
and Zimmer, 1992) ซึงR ใช้ลาํ ดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ 18s และ 26s rbcL ในคลอโรพลาสต์ (Doebley et al. 1990)
อย่างไรก็ตาม สาเหตุทยRี นี ส่วนทีR coding regions ของ rRNA และ rbcL ของ cpDNA มีการเปลียR นแปลงวิวฒ
ั นาการ
น้อยมาก (evolutionarily conserved) จึงไม่เหมาะสมทีจR ะเลือกยีนเหล่านีLมาใช้ในการวินิจฉัยความสัมพันธ์ทาง
วิวฒ
ั นาการระหว่างสิงR มีชวี ติ ทีมR คี วามใกล้ชดิ กันทางพันธุกรรม (closely related taxa) (Hsiao et al. 1994)
ดีเอ็นเอบริเวณ ITS ของ nuclear ribosomal RNA เป็นบริเวณทีมR กี ารเปลียR นแปลงของนิวคลีโอไทด์สงู มาก
(rapidly evolving sequence) จึงถูกเลือกมาใช้ในการศึกษาสายสัมพันธ์ทางวิวฒ
ั นาการ (phylogenetically informative
character) ในระดับระหว่างสกุล (interspecific level) (Kim and Jansen, 1995) เช่น มีรายงานการศึกษาของ
Jeandroz et al. (1997) ทีศR กึ ษาในพืชสกุล Fraxinus เป็ นต้น นอกจากนีLยนี หรือดีเอ็นเอ บริเวณทีมR กี ารเปลียR นแปลงนิ
วคลีโอไทด์ในอัตราทีสR งู ทีนR ิยมนํามาใช้เป็ นเครือR งมือในการศึกษาสายสัมพันธ์ทางวิวฒ
ั นาการของพืช ได้แก่ ยีน matk,
rpoC1 และ ndhF ซึงR ยีนเหล่านีLจะมีการเปลียR นแปลงนิวคลีโอไทด์ในอัตราทีสR งู กว่ายีน rbcL เช่น รายงานการศึกษาของ
Kim and Jansen (1995) ทีศR กึ ษาในวงศ์ทานตะวัน (Sunflower family; Asteraceae)
ในกรณีดเี อ็นเอของคลอโรพลาสต์สว่ นทีเR ป็ น coding และ non-coding regions นันL Curtis and Clegg (1984)
ได้สรุปว่า บริเวณ non-coding จะมีการเปลียR นแปลงวิวฒ
ั นาการได้เร็วกว่าดีเอ็นเอบริเวณ coding regions ซึงR ส่วนมาก
จะมีการเปลียR นแปลงนิวคลีโอไทด์แบบเพิมR นิวคลีโอไทด์ หรือนิวคลีโอไทด์ขาดหายไป ซึงR มีอตั ราอย่างน้อยทีสR ดุ เท่ากับ
อัตราการเปลียR นแปลงแบบการเปลียR นแปลงแทนทีนR ิวคลีโอไทด์
ดังนันL การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในพืชทีมR คี วามใกล้ชดิ กันในระดับสปีชสี ์ ซึงR เป็ นหน่วยทีใR ช้แยก
สิงR มีชวี ติ (taxonomic level) หรือ ใช้ศกึ ษาในสิงR มีชวี ติ ทีอR ยู่ระดับตํRากว่าสปีชสี ์ จึงนิยมใช้ดเี อ็นเอบริเวณ non-coding
ของ cpDNA เหล่านีLเป็นเครือR งมือในการศึกษา
หลักฐานจากการศึกษาดังทีไR ด้กล่าวมานีLเป็นสิงR ชีใL ห้เห็นว่าพืชทังL สองสปีชสี แ์ ยกจากกันหรือกลายเป็ น
สปีชสี ใ์ หม่จากทีมR บี รรพบุรษุ ร่วมกันมานานแล้ว ซึงR สันนิษฐานว่าบรรพบุรษของถัวแปบช้
R
างและกันภัยมหิดลเริมR แยก
จากกันและเกิดสปีชสี ใ์ หม่ในช่วงเวลาหลายล้านปีทผRี า่ นมา การศึกษาการเปลียR นแปลงวิวฒ
ั นาการในระดับดีเอ็นเอในถัวR
แปบช้างและกันภัยมหิดลนีL เป็นการศึกษาครังL แรกและได้สรุปผลจากข้อมูลทีไR ด้จากยีนบางยีนเท่านันL ถ้าจะให้มคี วาม
สมบูรณ์ในการอธิบายถึงวิวฒ
ั นาการอย่างลึกซึงL นันL ต้องอาศัยผลจากการศึกษาในทํานองเดียวกันนีLเพิมR เติมอีก
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ความหลากหลายและพันธุศาสตร์เชิ งประชากรของสปี ชีสข์ องรินดําในประเทศไทย
เฉลียว กุวงั คะดิ ลก1, ชัยณรงค์ บุญเข็มทอง2 และสุวรรณี พยุหเสนา1
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
2
ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ สวทช. 73/1 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Abstract: Diversity and Population Genetics of Simulium Species in Thailand
On the basis of external morphological characters of larvae and pupae, a total of 42 Simulium species
consisting of 30 known species, 6 unknown species (Simulium sp. H, J, L, e, g and k) and 6 new species
(S. chaliowae, S. chainarongi, S. triglobus, S. baimaii, S. chumpornense and S. sp. G), collected from 91
localities in northern, eastern, northeastern, central and southern Thailand, were identified and placed
into 13 species-groups within 6 subgenera and 1 unknown subgenus of the genus Simulium Latreille s.l.
The distribution of some Simulium species is restricted to some localities in northern, northeastern and
southern Thailand. Additionally, the distribution and abundance of the larvae collected from 9 localities
correlate with altitude and some physio-chemical parameters such as water temperature, water velocity
and hardness. Eighteen Simulium species within 4 subgenus, i.e., subgenus Gomphostilbia (S.
angulistylum, S. asakoae, S. decuplum, S. siamense and S. sp. g), subgenus Nevermannia (S.
caudisclerum and S. feuerborni), subgenus Simulium (S. chiangmaiense, S. chainarongi, S. fenestratum,
S. nakhonense, S. nobile, S. nodosum, S. quinquestriatum, S. rudnicki, S. rufibasis and S. tani) and
subgenus Montistriatum (S. sp. G), that were cytologically studied have 3 pairs of chromosomes (2N=6)
which are arranged from the longest to the shortest. The polytene chromosome banding patterns of these
species are species-specific, although some banding sequences in the short arms of chromosomes II and
III are homologous. Moreover, the wild populations of 8 species have paracentric inversions in some
chromosome arms, but there is no indication of sex linkage associated with inversion sequences in these
populations. Thus the X and Y chromosomes of these species could not be recognized in this study.
However, the C-banding technique successfully revealed that band 84B2 on the chromosome arm IIIL
of S. nakhonense is a sex-linked heterochromatic band, which is involved in differentiation of genetic
X-chromosomal and Y-chromosomal segments.
Key words: Simulium, polytene chromosome, paracentric inversions

บทนํา
ริน. ดํา (Black flies) เป็ นแมลงมีปีกขนาดเล็ก รูปร่างอ้วนสัน. และมีสลี ําตัวแตกต่างกัน ตัง. แต่สนี .ําตาลเข้ม
นํ.าตาลแดง เทา ส้ม ไปจนถึงเหลือง แต่ส่วนมากมีส คี ่อนข้างดํา แมลงริน. ดําจัดอยู่ในอันดับ Diptera วงศ์ Simuliidae
สกุล Simulium ในปี ค.ศ. 1991 มีรายงานการค้นพบริ.นดําทัง. หมดจํานวน 1,570 ชนิด จําแนกอยู่ใน 24 สกุล
(Crosskey, 1993) ปจั จุบนั มีการค้นพบริน. ดําชนิดใหม่ ๆ เพิมU ขึน. อีกจํานวนมาก โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย (Takaoka,
personal communication) ริน. ดําตัวเมียทีเU ป็ นปญั หาสําคัญทางด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจในหลายประเทศตามแถบ
ภูมภิ าคต่าง ๆ ของโลกมี 4 สกุล คือ Simulium, Austrosimulium, Prosimulium และ Cnephia สกุลทีใU หญ่ทสUี ุดและมี
ความสําคัญมากทีสU ุดคือ สกุล Simulium ซึUงประกอบด้วยริน. ดําประมาณ 1,203 ชนิด จําแนกอยู่ใน 46 สกุลย่อย
(Crosskey, 1993) แมลงริน. ดําในสกุล Simulium แพร่กระจายในภูมภิ าคต่าง ๆ ของโลกทีมU นี .ําไหลถาวรและเพียงพอต่อ
การเจริญพัฒนาของตัวอ่อน แมลงริน. ดําส่วนใหญ่ทพUี บในภูมภิ าคเอเชียรวมทัง. ประเทศไทยเป็นริน. ดําสกุล Simulium ซึงU
ในอดีตได้มรี ายงานการค้นพบเพียง 110 ชนิด แต่ปจั จุบนั มีการค้นพบประมาณ 300 ชนิด ซึงU เป็ นสปี ชสี ท์ ไีU ด้รายงาน
แล้วจํานวน 240 ชนิด และทียU งั ไม่ได้รายงานและเป็ นสปี ชสี ใ์ หม่อกี 60 ชนิด (Takaoka, unpublished data) Takaoka
(1996) ได้ทําการศึกษาแบบแผนการกระจายของริน. ดํากลุ่มย่อยและสกุลย่อยในสกุล Simulium ในภูมภิ าคตะวันออก
ไกล (อินเดีย อินโดจีน จีนตอนใต้ ฟิลปิ ปินส์ และอินโดนีเซีย) และภูมภิ าคออสเตรเลีย (ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)
อย่างไรก็ตาม ยังมีการศึกษาริ.นดําค่อนข้างน้อยในประเทศอินโดนีเ ซีย พม่า จีนตอนใต้ และประเทศในแถบอินโดจีน
รวมทัง. ประเทศไทย
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ในอดีตมีรายงานเกียU วกับริน. ดําในประเทศไทยน้อยมาก Summer (1911) ได้รายงานริน. ดําชนิด Simulium
nigrogilvum เป็ นครัง. แรกในประเทศไทย ต่อมา Edwards (1928) ได้รายงานเพิมU อีก 2 ชนิด คือ S. hackeri และ
S. digrammicum หลังจากนัน. ไม่พบผูใ้ ดศึกษาริน. ดําในประเทศไทยอีกจนกระทังU Takaoka and Suzuki (1984) ได้
รายงานการศึกษาริน. ดําทีเU ก็บจากบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยเป็นครัง. แรกจํานวน 19 สปีชสี ์ ต่อมาได้มกี ารศึกษา
เพิมU ขึน. อีก 7 ชนิด รวมเป็ น 26 ชนิด (Takaoka and Saito, 1996; Takaoka and Adler, 1997) ในระหว่างปี ค.ศ.
1996-1999 ภายใต้การสนับสนุ นของโครงการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพใน
ประเทศไทย (BRT) ได้มกี ารศึกษาความหลากหลายของชนิดและการแพร่กระจายของตัวอ่อนริน. ดําในภูมภิ าคต่าง ๆ
ของประเทศไทย (Kuvangkadilok, et al., 1999a; เฉลียว และคณะ, 2544)) ซึUงมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรของ
สิงU แวดล้อม (environmental variables) และคุณภาพของนํ. าทางกายภาพและเคมีของแหล่งเพาะพันธุ์ รวมทัง. ได้
ทําการศึกษาเซลล์พนั ธุศาสตร์และพันธุศาสตร์เชิงประชากรของตัวอ่อนริน. ดําด้วย (Kuvangkadilok et al., 1998,
1999b, 1999c) ซึงU จะได้รายงานผลการวิจยั ในรายงานนี.
ชีพจักร (life cycle) ของแมลงริ นดํา
ชีพจักรของริน. ดํามี 4 ระยะ เหมือนกับแมลงทัวU ๆ ไป คือ ระยะไข่, ตัวอ่อน, ตัวดักแด้ และตัวเต็มวัย ระยะไข่
ถึงระยะดักแด้เป็ นระยะทีใU ช้ชวี ติ อยู่ในนํ.าไหล มีแต่ระยะตัวเต็มวัยเท่านัน. ทีมU ชี วี ติ อยูบ่ นบก (ภาพทีU 1) ระยะเวลาทีแU มลง
ริ.นดําเจริญพัฒ นาจากไข่ไปจนถึง ตัวเต็มวัยแตกต่างกัน ขึ.นอยู่
กับสปี ชสี แ์ ละอุณหภูมขิ องนํ.า (Peterson, 1984) ริน. ดําในแถบ
ภูมภิ าคอาฟริกาซึงU มีอากาศค่อนข้างร้อนสามารถวางไข่ตดิ ต่อกัน
ตลอดปี อาจมี 15-20 รุ่นในหนึUงปี ช่วงระยะเวลาการเจริญพัฒนา
ของริ.นดําในกลุ่มสปี ชสี ์ซบั ซ้อน (species complex) ชนิด S.
damnosum ทางแถบตะวันตกของอาฟริกามีดงั นี. ระยะไข่ 2-5 วัน
ระยะตัวอ่อน 4-18 วัน (ปกติ 7-12 วัน) ตัวดักแด้ 2-5 วัน สําหรับ
ริน. ดํากลุ่มสปี ชสี ์ซบั ซ้อน S. ochraceum ในประเทศกัวเตมาลา
อเมริกากลาง ระยะไข่ใช้เวลา 3-10 วัน ตัวอ่อน 4-15 วัน และตัว
ดักแด้ 4-6 วัน แมลงริ.นดําทีUอาศัย ในภูม ิภาคอากาศเย็นและ
อากาศหนาวแถบอาร์คติกจะมีวงจรชีวติ เพียงปี ละหนึUงรุ่นเท่านัน.
Simulium
หลัง จากทีUตวั เมียวางไข่ ไข่อาจจะไม่ฟกั เป็ นตัว เป็ นเวลาหลาย ภาพที 1. ชีพจักรของแมลงริน ดําชนิด
damnosum ทีเ ป็ นพาหะสําคัญของโรค onchocerciasis
เดื อ น หรื อ ไข่ จ ะฟ กั เป็ นตั ว อ่ อ นอย่ า งรวดเร็ ว แต่ ตั ว อ่ อ น ในทวีปอาฟริกา
เจริญเติบโตช้ามากตลอดช่วงฤดูหนาว (Crosskey, 1993)
ไข่: ตัวเมียวางไข่เป็ นกลุ่มประมาณ 150-600 ฟอง บนก้อนหิน เศษวัสดุต่าง ๆ ลําต้นและใบของพืชนํ.าและ
หญ้าทีอU ยูใ่ นนํ.าไหล การทีไU ข่อยู่รวมกันเป็ นกลุ่มเนืUองจากอิทธิพลของฮอร์โมนฟีโรโมนทีตU วั เมียหลังออกมาขณะวางไข่
U
ไข่มขี นาดเล็กมากและมีความยาวตัง. แต่ 0.18-0.46 มิลลิเมตร ลักษณะของไข่เป็ นรูปสามเหลียU มรี ๆ ทีมU ลี กั ษณะคล้าย
รูปไตทีดU า้ นหนึUงโปง่ นูนออกมาเล็กน้อย (ภาพทีU 2a) เปลือกหุม้ ไข่ค่อนข้างเรียบ ระยะเวลาทีไU ข่ของแต่ละสปี ชสี ฟ์ กั เป็ น
ตัวอ่อนต่างกัน ตัง. แต่ 4 ถึง 30 วัน ขึน. อยูก่ บั สภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมขิ องนํ.าและอากาศ แต่อาจใช้เวลานานกว่านี.
ในสปีชสี ท์ ไUี ข่ตอ้ งผ่านระยะพัก (diapause) ในเขตอากาศร้อนไข่จะออกเป็ นตัวภายใน 1 หรือ 2 วันเท่านัน. เช่น ไข่ของ
ริน. ดํากลุ่มสปีชสี ซ์ บั ซ้อน S. damnosum ในอาฟริกา ใช้เวลา 1-3 วัน แต่ไข่ของริน. ดํากลุ่มสปีชสี ซ์ บั ซ้อน S. metallicum
ในอเมริกากลาง ใช้เวลา 3-20 วัน (Davies and Crosskey, 1991)
ตัวอ่อน: ตัวอ่อนมีลกั ษณะเรียวยาวและมีดา้ นล่างของลําตัวกว้างกว่าด้านบน (ภาพทีU 2b) ตัวอ่อนของริน. ดําแต่
ละชนิดมีความยาวแตกต่างกัน ตัง. แต่ 5-15 มิลลิเมตร ลําตัวมีสนี .ําตาลอ่อนจนถึงนํ.าตาลดํา ส่วนหัวมีปลอกหุม้ มีตา 1 คู่
และมี cephalic fan (labral fan) 1 คู่ cephalic fan ประกอบด้วยเส้นแกนจํานวนหลายเส้นและมีเส้นเล็ก ๆ สัน. ๆ แตก
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ออกจากเส้นแกนเป็ นจํานวนมาก เส้นแกนเหล่านี.สามารถแผ่ออกมาเป็ นรูป
ครึงU วงกลมคล้ายพัด ทําหน้าทีกU รองอาหารขนาดเล็ก ๆ จากนํ.าไหลเข้าสู่ปาก
ตัวอ่อนริน. ดํามีอวัยวะยึดเกาะ 2 ตําแหน่ ง คือ proleg เป็ นส่วนทียU Uนื ออกมา
จากปล้องแรกของส่วนอก บริเวณส่วนปลายของ proleg ประกอบด้วยเส้น
เล็กๆ ทีUม ีลกั ษณะคล้ายตะขอ (hook) เรียงเป็ นวงกลม เรียกว่า anterior
circlet ซึUงทําหน้ าทีUยดึ เกาะกับก้อนหินหรือพืชนํ. าเพืUอช่วยในการเคลืUอนทีU
นอกจากนี.บริเวณท้ายสุดของลําตัวมี posterior circlet ทีมU เี ส้นเล็ก ๆ คล้าย
ตะขอเรียงเป็ นวงรอบ ช่วยในการยึดเกาะและเคลืUอนทีเU ช่นกัน ตัวอ่อนอาศัย
และเจริญเติบโตในนํ.าไหล จะปล่อยเส้นใยเหนียวทีผU ลิตจากต่อมนํ.าลายออกมา
ั U น ใยเหนี ยวให้เ ป็ นตาข่า ยติดอยู่กบั ก้อ นหินหรือพืช นํ. าเพืUอ ให้
โดยจะปนเส้
ภาพที 2. ลักษณะไข่ของแมลงริน ดํา (a),
posterior circlet ยึดเกาะ ซึงU ทําให้ตวั มันยึดติดกับทีไU ม่ไหลไปกับกระแสนํ.า ตัวอ่อน (b), ตัวดักแด้ลกั ษณะคล้ายรองเท้า
ตัวอ่อนส่วนมากจะยึดลําตัวติดกับก้อนหิน พืชนํ.าและต้นหญ้าทีหU อ้ ยอยู่ในนํ.า แตะ (c), คล้ายรองเท้าหุม้ ส้น (d), ตัวเต็มวัย
ไหล แต่มรี น.ิ ดํา 2-3 ชนิดทีชU อบเกาะอยู่กบั สัตว์น.ําพวกอาร์โทปอด เช่น หอย เพศเมีย ด้านบน (e) และด้านข้าง (f)
สองฝา ปู และกุง้ หรือตัวอ่อนของแมลงปอสกุล Odonata และแมลงชีปะขาว
สกุล Ephemeroptera เพืUอการมีชวี ติ รอด ตัวอ่อนริ.นดําชนิด S. neavei ซึงU เป็ นพาหะสําคัญนําพยาธิ Onchocerca
volvulus ในอาฟริกา ชอบอาศัยอยูบ่ นกระดองและโคนก้ามปูแม่น.ําสกุล Potamonautes โดยจะอาศัยอยู่กบั ปูตงั . แต่เป็ น
ตัวอ่อนระยะแรกจนกระทังออกเป็
U
นตัวเต็มวัย (Crosskey, 1993) ตัวอ่อนมีระยะการเจริญเติบโต 6-7 ระยะ หรือ 6-9
ระยะ แล้วแต่สปีชสี ์ บางครัง. ภายในสปีชสี เ์ ดียวกันอาจมีระยะการเจริญของตัวอ่อนต่างกัน ตัวอ่อนทีเU จริญถึงขัน. สุดท้าย
คือ ระยะ 7 หรือระยะ 9 คือตัวอ่อนทีเU จริญเป็ นตัวดักแด้ระยะแรกแล้ว (pharate pupae) จะมีจุดดํา (gill spots) ซึงU
สังเกตได้ชดั เจนจํานวน 1 คู่ ตรงบริเวณด้านข้างระหว่างปล้องทีU 1 และ 2 ภายใน gill spots จะเป็น histoblasts ของขา
และปีกทีกU ําลังเจริญบนตัวสองข้างของส่วนอก และเป็ น histoblasts สีเข้มของ pupal gills ซึงU เป็ นอวัยวะทีชU ่วยในการ
หายใจ (respiratory organ) ช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโตของตัวอ่อนขึน. อยู่กบั อุณหภูม ิ เช่น ริน. ดํากลุ่มสปี ชสี ซ์ บั ซ้อน
ชนิด S. damnosum ในอาฟริกาตะวันตกทีมU อี ุณหภูมอิ ากาศสูงกว่า 30oC อาจใช้เวลาเพียง 4 วันเท่านัน. โดยจะลอก
คราบทุกวันในช่วงทีมU กี ารเจริญเติบโตเร็ว
ตัวดักแด้: ตัวอ่อนทีเU จริญเติบโตเต็มทีใU นระยะสุดท้ายใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมงในสร้
U
างปลอกหุม้ ตัว (cocoon)
ซึงU จะลอกคราบเปลียU นเป็ นตัวดักแด้อยู่ภายในปลอกหุม้ นัน. ปลอกหุม้ ดักแด้มลี กั ษณะต่างกัน 2 แบบ คือ แบบรองเท้า
แตะ (ภาพทีU 2c) และแบบร้องเท้าหุม้ ส้น (ภาพทีU 2d) ลักษณะรูปร่างของปลอกหุม้ ตัวดักแด้สามารถใช้วนิ ิจฉัยแยกชนิด
ของริน. ดําได้ ส่วนหัวและอกของดักแด้รวมเป็นส่วนเดียวกัน เรียกว่า cephalothorax บริเวณ cephalothorax จะมี pupal
gills 1 คู่ (คือ gill spots ของตัวอ่อน) ทีUประกอบด้วยเส้นเล็ก ๆ ใช้เป็ นอวัยวะช่วยหายใจ มีจํานวนตัง. แต่ 2 เส้นขึ.นไป
ขนาด ลักษณะ จํานวน และแบบแผนการเรียงตัวของเส้นของ pupal gills สามารถใช้เป็ นหลักในการแยกกลุ่มและชนิด
ของริน. ดําได้คอ่ นข้างถูกต้องและแม่นยํา ช่วงชีวติ ของตัวดักแด้คอ่ นข้างสัน. ประมาณ 2-17 วัน (ปกติ 3-6 วัน)
ตัวเต็มวัย: หลักจากตัวดักแด้เจริญเต็มทีU ก็จะออกจากปลอกหุม้ เป็ นตัวเต็มวัยในช่วงเวลากลางวัน ซึงU ขึน. อยูก่ บั
แสงสว่างและอุณหภูมิ ตัวเต็มวัยของริน. ดํามีขนาดเล็ก และรูปร่างอ้วนสัน. ลําตัวมีความยาวตัง. แต่ 1.2-5.5 มิลลิเมตร ตัว
เต็มวัยเพศเมีย (ภาพทีU 2e, 2f) สามารถแยกออกจากตัวผูไ้ ด้โดยการสังเกตลักษณะการเรียงของตาคู่ทมUี ขี นาดใหญ่ ตา
ใหญ่สองข้างของตัวเมียจะอยูแ่ ยกกันไม่เรียงชิดกันเหมือนของตัวผู้ และตาเล็ก (facets) ทีมU จี ํานวนมากซึงU ประกอบกัน
เป็ นตาใหญ่ของตัวเมียมีขนาดเท่ากันหมด ในขณะทีตU าเล็กทีอU ยูด่ า้ นครึงU บนของตาใหญ่ของตัวผูม้ ขี นาดใหญ่กว่าตาเล็ก
ทีอU ยูท่ างครึงU ล่าง หนวดของตัวเต็มวัยค่อนข้างอ้วนและตรง ริน. ดําตัวผูจ้ ะกินเฉพาะนํ.าหวานจากดอกไม้เป็นอาหาร ริน.
ดําตัวเมียบางชนิดจะดูดเลือดคนและสัตว์ทมUี กี ระดูกสันหลังเป็ นอาหารเพืUอการเจริญของไข่ อวัยวะดูด (proboscis) ของ
ตัว เมียค่อนข้างสัน. นอกจากนี.ส่วนต่า ง ๆ ของปากทีUประกอบด้ว ยขากรรไกรบนและขากรรไกรล่างทีUหยัก เหมือ น
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ฟนั เลืUอย เพืUอใช้สําหรับตัดผิวหนังและดูดเลือดค่อนข้างแข็งแรง ในขณะทีสU ่วนต่าง ๆ ของปากของริน. ดําชนิดทีไU ม่ดูด
เลือดและริน. ดําตัวผูจ้ ะดัดแปลงสําหรับดูดนํ.าหวาน ริน. ดําจะกัดและดูดเลือดคนและสัตว์ในช่วงเช้าและเย็นเท่านัน.
ความสําคัญของรินดําทางการแพทย์
แมลงริน. ดําตัวเมียสกุล Simulium ประมาณ 20 ชนิด เป็ นอันตรายต่อคนและสัตว์ โดยเป็ นพาหะนําตัวอ่อน
(filarial nematode) ของพยาธิชนิด Onchocerca volvulus มาสู่คนทีอU าศัยในเขตร้อนแถบทวีปอาฟริกา อเมริกากลาง
และอเมริกาใต้ ซึงU มีผลทําให้เกิดเป็ นโรค onchocerciasis หรือ river blindness (Crosskey, 1993) เนืUองจากตัวอ่อน
ไมโครฟิลาเรีย (microfilariae) ของพยาธิจะบุกรุกเข้าไปบริเวณประสาทตาและเรตินา ทําให้เนื.อเยืUอบริเวณนัน. เกิดการ
อักเสบและบวมแข็ง มีผลทําให้คนปว่ ยมองไม่เห็นและตาบอดในทีสU ุด องค์การอนามัยโลกได้จดั ให้โรค onchocerciasis
เป็ นหนึUงในหกโรคสําคัญของคนทีตU อ้ งควบคุมเพราะเป็นโรคทีกU ่อให้เกิดปญั หาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจในชุมชนของ
ประเทศ ซึงU มีผลทําให้การพัฒนาความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชากรในชุมชนลดลง เนืUองจากคนทีU
ป่วยเป็ นโรคนี.ส่วนใหญ่สายตาจะเสียและตาบอด ทําให้ไม่สามารถประกอบอาชีพและดําเนินชีวติ ในครอบครัวให้เป็ น
ปกติได้ คาดว่ามีคนป่วยเป็ นโรค onchocerciasis ประมาณ 30 ล้านคนในทวีปอาฟริกา และประมาณ 30% มีสายตา
เสียและมากกว่า 10% เกิดอาการตาบอด นอกจากจะทําให้เกิดโรค onchocerciasis แล้ว ริน. ดํายังทําให้เกิดโรคผิวหนัง
เรือ. รัง (onchocercomas) เนืUองจากตัวเต็มวัยของพยาธิทอUี ยู่ใต้ผวิ หนังจะถูกห่อหุม้ ด้วยผลผลิตจากปฏิกริ ยิ าของโฮสท์
(host) ทําให้ผวิ หนังเกิดเป็ นก้อนกระจายอยู่ตามอวัยวะต่าง ๆ เห็นเด่นชัด บางครัง. ก้อนเนื.อนี.อาจกลายเป็ นฝี หรือตัว
อ่ อ นของพยาธิภ ายในจะเปลีUย นไปเป็ น ก้อ นแข็ง ทีUไ ม่ เ จ็บ ปวดหรือ ทํา ให้เ กิด อาการป่ ว ย ตํ า แหน่ ง การเกิด ของ
onchocercomas มีความสัมพันธ์กบั อุปนิสยั ชอบกัดของแมลงในท้องทีภU ายในเฉพาะ (specific endemic area) ใน
อเมริกากลาง onchocercomas เกิดส่วนบนของร่างกายเหนือระดับเอวขึ.นมาเนืUองจากริน. ดําในอเมริกากลางชอบกัด
ส่วนบนของร่างกาย ขณะทีใU นอาฟริกาและเวเนซูเอลลา onchocercomas เกิดส่วนล่างของร่างกายระดับใต้เอวลงไป ตัว
เต็มวัยของ O. volvulus ไม่เป็ นอันตรายต่อโฮสท์มากนัก แต่ตวั อ่อนเป็ นตัวทีทU าํ ให้เกิดโรค บางครัง. มันจะถูกย่อยโดยริน.
ดํา แต่ตวั ทีUอยู่ใต้ผวิ หนังจะทําให้เกิดโรคผิวหนัง รุนแรง (dermatitis) เนืUองจากโฮสท์เกิดอาการแพ้หรือเกิดจากพิษ
หลังจากตัวอ่อนตาย อาการเริมU แรกคือ เกิดอาการคัน ตามด้วยการลดรงควัตถุสที Uผี วิ หนัง (dyspigmentation) ซึงU ควบคู่
ไปกับ การขาดวิตามินเอเนืUองจากตัวอ่อนพยาธิรบกวนกระบวนการเมทาบอลิซมึ ของวิตามินเอ ผิวหนังสูญเสียการ
ยืดหยุน่ การสูญเสียรงควัตถุจะแผ่ขยายกว้างขึน. โดยเฉพาะบริเวณขา ทําให้เกิดการวินิจฉัยโรคผิดว่าเป็ นโรคเรือ. น ถ้า
ถูกริน. ดํากัดมาก ๆ อาจทําให้เกิดอาการไข้ ปวดหัว คลืUนไส้ และมีอาการหอบหืด เรียก “ไข้รน.ิ ดํา” (black fly fever) ดังมี
รายงานการเกิดไข้รน.ิ ดําของทหารอากาศทีปU ระจําอยูส่ ถานีเรดาร์บนยอดดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี.ตวั
อ่อนของพยาธิยงั มีผลทําให้ต่อมนํ.าเหลืองบวม อักเสบ อุดตัน และอาจกลายเป็นโรคเท้าช้างประเภทหนึUงได้
แมลงริน. ดํายังสามารถนําพยาธิชนิด Mansonella ozzardi มาสูค่ นได้เช่นกัน และนําพยาธิ Onchocerca ชนิด
อืนU ไปสู่สตั ว์เลี.ยงและสัตว์ป่าได้ เช่น นําพยาธิชนิด O. gutterosa ไปสู่ววั และ O. tarsicola ไปสู่กวาง นอกจากนี.รน.ิ ดํา
ยังสามารถถ่ายทอดโปรโตซัวสกุล Trypanosoma และ Leucocytozoon ทีUอยู่ในเลือดในระหว่างพวกสัตว์ปีก และมี
บทบาทสําคัญในการถ่ายทอด arboviruses และเป็นพาหะของโรค myxomatosis ในกระต่าย (Kettle, 1990)
Crosskey (1981a) ได้รายงานชนิดของริน. ดําจํานวน 43 ชนิด ทีUเป็ นอันตราย ก่อความรําคาญ รบกวน และเป็ น
พาหะนําโรคมาสูค่ นและสัตว์เลีย. ง ในจํานวนนี.ม ี 37 ชนิดอยูใ่ นสกุล Simulium 4 ชนิดอยู่ในสกุล Austrosimulium อย่างละ 1
ชนิดในสกุล Prosimulium และ Cnephia ส่วนใหญ่แมลงริน. ดําเหล่านี.เป็ นตัวก่อความรําคาญ รบกวนคนและสัตว์เลี.ยง มี
เพียง 10 ชนิดเท่านัน. ทีเU กียU วข้องกับการนําโรคมาสูค่ น แมลงริน. ดําทีเU กียU วข้องกับ bovine onchocerciasis มี 2 ชนิด และอีก
6 ชนิดเป็ นพาหะของโปรโตซัวสกุล Leucocytozoon แมลงริน. ดําทีเU ป็ นพาหะสําคัญนําโรค onchocerciasis ในอาฟริกา คือ
กลุ่มสปีชสี ซ์ บั ซ้อน S. damnosum และกลุ่มสปีชสี ซ์ บั ซ้อน S. neavei ในอเมริกากลาง (ประเทศกัวเตมาลา เม็กซิโก และ
โคลัมเบีย) มีกลุ่มสปีชสี ซ์ บั ซ้อน S. ochraceum, กลุ่มสปีชสี ซ์ บั ซ้อน S. metallicum และกลุ่มสปีชสี ซ์ บั ซ้อน S. exiguum s.l.
ในอเมริกาใต้ (ประเทศบราซิล) มีกลุ่มสปีชสี ซ์ บั ซ้อน S. guianense (Davies and Crosskey, 1991)
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ชีพจักรของ Onchocerca volvulus
ริน. ดําตัวเมียบางชนิดเท่านัน. ทีUตอ้ งการเลือดเพืUอการเจริญเติบโต
ของรังไข่ เมืUอริน. ดําตัวเมียทีมU ตี วั อ่อนของพยาธิ O. volvulus อยู่ภายในตัว
มากัดคนและดูดเลือดโดยใช้ขากรรไกรตัดเข้าไปในผิวหนังของคนอย่างเร็ว
ลึกประมาณ 400 ไมโครมิเตอร์ โดยจะดูดเลือดนานประมาณ 4-5 นาที
ขณะเดียวกันก็จะปล่อยตัวอ่อนของพยาธิระยะ L3 เข้าสู่คนตามรอยแผลทีมU นั
กัด ตัวอ่อนพยาธิจะเคลืUอนไปยังชัน. ใต้ผวิ หนัง (ภาพทีU 3) หลังจากนัน. ในช่วง
ระหว่าง 1-3 ปี จะเกิดก้อนเนื.อขึ.นภายใต้ผวิ หนัง อาจมีขนาดเล็กสังเกตได้
ยากหรือขนาดใหญ่เท่าผลมะนาว ภายในก้อนเนื.อจะมีพยาธิทงั . เพศผูแ้ ละเพศ
เมียอาศัย อยู่ พยาธิเ พศผู้ทUีเ จริญ เต็ม ทีUจะยาว 2-5 เซนติเ มตร และมี
เส้นผ่าศูนย์กลางลําตัวประมาณ 0.02 มิลลิเมตร พยาธิตวั เมียยาว 50-70
เซนติเ มตร และเส้นผ่าศูนย์กลางลําตัวประมาณ 0.04-0.06 มิล ลิเ มตร ภาพที 3. ชีพจักรของพยาธิชนิด
หลัง จากผสมพันธุ์ พ ยาธิต ัวเมีย จะผลิต ตัว อ่ อ นไมโครฟิ ล าเรีย ทีUม ีข นาด
Onchocerca volvulus
ประมาณ 330 ไมครอน เป็นจํานวนมาก พยาธิตวั เมียสามารถมีชวี ติ อยูใ่ นคน
ได้นาน 10-15 ปี และสามารถผลิตลูกได้จํานวนห้าแสนถึงหนึUงล้านตัวต่อปี ในคนทีมU อี าการหนักอาจมีตวั อ่อนของพยาธิ
เป็ นจํานวนห้าสิบถึงสองร้อยล้านตัว กระจายอยู่ตามใต้ผวิ หนัง ตา และส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และบางทีมนั อาจถูกขับ
ออกทางปสั สาวะของคนปว่ ย ตัวอ่อนของพยาธิมอี ายุ 1.5-3 ปี (Davies and Crosskey, 1991)
เมืUอริน. ดําตัวเมียกัดและดูดเลือดคนป่วยในบริเวณทีมU ตี วั อ่อนของพยาธิอยู่ ก็จะดูดตัวอ่อนของพยาธิจํานวน
ร้อย ๆ ตัวทีอU ยู่ใต้ผวิ หนังไปด้วย ตัวอ่อนพยาธิจํานวนมากจะถูกย่อยในกระเพาะของริ.นดําและตายไป อาจมีตวั อ่อน
พยาธิบางตัวเหลืออยู่และจะเคลืUอนผ่านผนังลําไส้ และเคลืUอนต่อไปยังช่องท้องและกล้ามเนื.อส่วนอก มันจะเจริญจาก
ระยะ L1 และ L2 เป็ น L3 ทีมU คี วามยาวประมาณ 600-680 ไมครอนในบริเวณกล้ามเนื.อส่วนอก จากนัน. พยาธิ L3 จะ
เคลืUอนไปยังส่วนหัวและอวัยวะดูดแทงของริ.นดํา และถูกถ่ายทอดไปยังโฮสท์ใหม่ต่อไปเมืUอริน. ดํากัดคน ช่วงระยะการ
เจริญเติบโตของตัวอ่อนริน. ดําใช้เวลา 7 วัน ทีอU ณ
ุ หภูม ิ 27-30oC แต้ถา้ อุณหภูมติ Uาํ กว่านี.จะใช้เวลา 10 หรือ 12 วัน
การรักษา ควบคุม ป้ องกันและกําจัด
ขัน. แรกของการควบคุมโรคคือ การปฏิบตั โิ ดยตรงต่อคนไข้ทเUี ป็ นโรค dermal onchocerciasis โดยการผ่าตัด
เอาก้อนเนื.อออกหรือโดยวิธเี คมีบาํ บัด (chemotherapy) ซึงU เป็ นวิธที ทUี าํ ให้เกิดอาการข้างเคียงทีเU ป็ นอันตราย นอกจากนี.
ยังต้องมีการใช้ยา Diethylcarbamazine ฆ่าตัวอ่อนไมโครฟิลาเรีย แต่ไม่ฆ่าพยาธิตวั เต็มวัยร่วมด้วย ไมโครฟิลาเรียจะ
ถูกฆ่าอย่างรวดเร็วจนกระทั Uงคนไข้เกิดอาการตอบสนองต่อผลผลิตจากการสลายตัวของไมโครฟิลาเรียทางผิวหนัง ถ้า
อาการรุนแรงมากอาจถึงแก่ชวี ติ ได้ สําหรับการกําจัดพยาธิตวั เต็มวัยสามารถใช้ยา Suramin sodium และ Melarsoprol
ซึงU เป็นสารอาร์ซนี ิคทีเU ป็ นพิษและอันตรายมากถ้าใช้ยาในปริมาณมาก ดังนัน. การใช้ยานี.จงึ ต้องอยู่ภายใต้ความดูแลและ
การแนะนําของแพทย์ทจUี ะต้องใช้ควบคู่กบั ยา corticosteroids และ antihistamines เพืUอลดอาการข้างเคียงทีจU ะเกิดขึน.
อย่างไรก็ตามการกําจัดตัวเต็มวัยของพยาธิทําได้ยาก เนืUองจากมันมีชวี ติ ในร่างกายคนยาวนานถึง 10-15 ปี เมืUอปี
1991 ได้มกี ารจัดตัง. โครงการ “Helen Keller International’s (HKI’s) Onchocerciasis Programs โครงการนี.ได้รว่ มมือ
กับกระทรวงสาธารณสุขของประเทศในแถบทวีปอาฟริกาและองค์กรอิสระอืUนๆ เพืUอพัฒนาและส่งเสริมกลยุทธ์ทมUี ี
ประสิทธิภาพในการกําจัดโรค onchocerciasis โดยการแจกจ่ ายยา ivermectin ทีUใช้รกั ษาอาการของโรค และยา
mectizan ทีใU ช้ป้องกันโรคไปสู่ชุมชน พร้อมทัง. ได้เผยแพร่ความรูเ้ กียU วกับการระวังโรคและการรักษาโรคแก่ชุมชนด้วย
นอกจากนัน. ประชากรในชุมชนจะต้องเรียนรูว้ ธิ ปี ้ องกันตัวเองไม่ให้รน.ิ ดํากัดโดยการทาตัวหรือทาเสือ. ผ้าทีใU ส่ดว้ ยยาฆ่า
แมลง และควรใส่เสือ. ทีปU กคลุมร่างกายมิดชิด และต้องรูพ้ ฤติกรรมการกัดของริน. ดําว่าริน. ดําชอบกัดนอกบ้าน ดังนัน. การ
ป้องกันการกัดของริน. ดําโดยการกางมุง้ จะไม่ได้ผล และต้องรูว้ ่าริน. ดําชอบกัดส่วนบนหรือส่วนล่างของร่างกาย เช่น ริน.
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ดําชนิด S. damnosum ชอบกัดและดูดเลือดตามส่วนล่างของร่างกายใต้ระดับเอวลงไป ดังนัน. คนในท้องถินU นัน. ต้องใส่
กางเกงขายาว สวมถุงเท้าและรองเท้าประจํา แต่บางครัง. การแต่งตัวเช่นนี.เป็ นอุปสรรคและไม่สะดวกในการทํางาน
เนืUองจากอากาศในอาฟริกาค่อนข้างร้อนและในบางท้องทีเU สือ. ผ้ามีราคาแพง
ขัน. ต่อไปคือ การควบคุม และกําจัดตัวอ่อน ในปี ค.ศ. 1975 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ร่วมกับ
ธนาคารโลกให้การสนับสนุนจัดตัง. โครงการ “Onchocerciasis Control Programme” (OCP) เพืUอควบคุมโรคและหาวิธี
ป้องกันและกําจัดริน. ดําทีเU ป็ นพาหะของโรคในอาฟริกาตะวันตก โดยใช้เงินงบประมาณจํานวน 250,000,000 ดอลลาร์
ในช่วงระยะเวลา 20 ปี การควบคุมและกําจัดตัวอ่อนทําได้โดยการใส่หรือพ่นสาร DDT และยาฆ่าแมลงชนิดอืUนลงใน
แม่น.ําลําธาร ในประเทศยูกนั ดาได้มกี ารใส่สาร DDT ลงไปในนํ.าทีUไหลออกมาจากเขืUอนกัน. แม่น.ําไนล์ ทําให้สามารถ
ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ของริน. ดําชนิด S. damnosum ทีอU ยู่ใต้เขืUอนลงไปเป็ นระยะทาง 80 กิโลเมตร ในเนื.อทีU 4,000
ตารางกิโลเมตร (Kettle,1990) ทําให้จํานวนริน. ดําลดลงอย่างมาก ซึงU มีผลให้ประชาชนแถวนัน. สามารถทํามาหากินได้
ตามปกติ นอกจากจะใช้ DDT แล้ว ยังมีการพ่นสารเคมีชนิด Hexochlorcyclohexane ลงในแม่นํ.า Zaire ทีU Kinshasa
เป็ นเวลาหลายปีเริมU จากปี ค.ศ. 1948 และได้มกี ารทดลองพ่นสาร Deltamethrin ลงในแม่น.ําลําธารเช่นกัน แต่วธิ นี .ีไม่
เป็ นทีนU ิยมเนืUองจากปริมาณสารเคมีเพียงเล็กน้อยสามารถฆ่าปลาและสิงU มีชวี ติ อืUน ๆ ในนํ.าได้ นอกจากนี.การใช้ DDT
ยังมีผลทําลายแมลงชนิดอืนU ๆ ทัง. หมดในนํ.า ซึงU ทําให้มผี ลต่อห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารของชุมชนในนํ.า ประกอบ
กับยังไม่สามารถควบคุมปริมาณของ DDT ทีใU ส่ลงในแม่น.ําลําธารได้ จึงมีผลให้รน.ิ ดําเกิดการพัฒนาต่อต้าน DDT ขึน.
แม้ว่าการใช้สารเคมีกาํ จัดตัวอ่อนของริน. ดําในแหล่งเพาะพันธุ์ ยังเป็ นวิธที นUี ิยมและใช้แพร่หลายมากทีสU ุด แต่
จําเป็ นต้องศึกษาชีววิทยาของริน. ดําชนิดทีเU ป็ นพาหะนําโรคในบริเวณนัน. ก่อนทําการใส่หรือพ่นสารเคมีลงไปในแม่น.ําลํา
ธาร เช่น ต้องศึกษาพฤติกรรมและชีพจักรเพือU ให้ทราบช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโตตัง. แต่ระยะไข่จนถึงตัวดักแด้ จะได้
ใช้สารเคมีในช่วงเวลาทีถU ูกต้อง เช่น ช่วงการเจริญเติบโตจากไข่ไปจนถึงตัวดักแด้ของริน. ดําชนิด S. damnosum ใน
ทวีปอาฟริกาใช้เวลาประมาณ 8 วัน ดังนัน. จําเป็ นต้องพ่นสารเคมีลงในแหล่งนํ.าเพาะพันธุ์ของริน. ดําชนิดนี.ทุกอาทิตย์
โดยพ่นจากเฮลิคอปเตอร์หรือเครือU งบินเล็ก (Kettle, 1990)
การกําจัดควบคุมตัวเต็มวัยของริน. ดําทําได้ค่อนข้างยากและไม่ค่อยได้ผล เนืUองจากแมลงริน. ดําสามารถบินไป
ได้ไกล อาจบินได้เป็ นระยะทาง 12-18 กิโลเมตรจากแหล่งเพาะพันธุ์ ซึงU ริน. ดําชนิด S. damnosum ในอาฟริกาตะวันตก
สามารถบินได้ 400-600 กิโลเมตรจากแหล่งเพาะพันธุ์เนืUองจากมีกระแสลมช่วย นอกจากนี.รน.ิ ดํายังมีพฤติกรรมชอบกัด
และพักนอกบ้านในเวลากลางวัน ดังนัน. การพ่นสารเคมีเพือU กําจัดตัวเต็มวัยในบ้านมักไม่ได้ผล
แม้ว่าตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของริน. ดํามีศตั รูตามธรรมชาติทเUี ป็ นทัง. ปรสิต (parasites) และตัวหํา. (predators)
จํานวนมาก (Crosskey, 1990) แต่ยงั ไม่มศี ตั รูธรรมชาติชนิดใดถูกนํามาใช้ในการควบคุมและกําจัดริน. ดําทางชีววิธ ี
(biocontrol) ได้ แม้จะมีการใช้หนอน (mermithid) ชนิด Mesomermis flumenalis เป็ นตัวควบคุมริน. ดําในห้องทดลอง
แต่กล็ ้มเหลวเมืUอได้ปล่อยหนอนชนิดนี.ในแหล่งเพาะพันธุ์ธรรมชาติ ในทํานองเดียวกันได้มกี ารทดลองทางชีววิธี เพืUอ
ทดสอบศักยภาพของแบคทีเรีย เชื.อรา พยาธิตวั กลม โปรโตซัว และไวรัส ในการควบคุมริน. ดํา (Lacey and Undeen,
1988) แต่ไม่ประสบความสําเร็จ เนืUองจากไม่เป็นทียU อมรับทางสาธารณะ เพราะประชาชนในชุมชนไม่สามารถนํานํ.าจาก
แม่น.ําลําธารมาอุปโภคและบริโภคได้
สารเคมีทใUี ช้กําจัดตัวอ่อนริน. ดํา (Davies and Crosskey, 1991; Crosskey, 1993) ได้แก่ 1) Temphos
(ABATE) เป็ นสาร organophosphorus ทีเU ป็ นพิษต่อกระเพาะอาหาร ใช้ครัง. แรกในโครงการ OCP ประเทศอาฟริกา
ตัง. แต่ปี ค.ศ. 1975-1980 ระยะเริมU แรกของโครงการควบคุมและกําจัดริน. ดําในประเทศกัวเตมาลาอเมริกากลางตัง. แต่ปี
ค.ศ. 1979 ได้ใส่สาร temphos ในรูปของแข็งลงในแหล่งเพาะพันธุ์รน.ิ ดําทุก ๆ 2 สัปดาห์ ต่อมาได้จํากัดปริมาณและใช้
ในรูปของเหลวเพือU กําจัดริน. ดําชนิด S. ochraceum s.l. 2) Chlorophoxim เป็ นสาร organophosphorus ในโครงการ
OCP ได้เปลียU นการใช้สาร temphos มาเป็ นสารนี.เ นืUองจากริน. ดําบางชนิด เช่น S. sanctipauti และ S. soubrense มี
การต่อต้านต่อสาร temphos แม้จะเพิมU ปริมาณเป็น 30 เท่า 3) Permethrin (Pyrethroid) และ orbosulfan (carbamate)
สารเคมีทงั . สองได้ถกู นํามาใช้ในโครงการ OCP เช่นกัน แต่ใช้น้อยกว่าสาร temphos และ 4) Bacillus thuringiensis H-14
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เป็ นแบคทีเรียทีUผลิตผลึกโปรตีนออกมา และเมืUอตัวอ่อนริ.นดํากินเข้าไป ผลึกโปรตีนภายในเซลล์แบคทีเรียจะเป็ นพิษ
ทําลายผนังของท่อทางเดินอาหาร มีผลให้ตวั อ่อนริน. ดําตายในเวลาอันสัน. Bacillus thuringiensis H-14 เหมาะทีจU ะใช้
กําจัดริน. ดําชนิดทีตU ่อต้าน temephos และ chlorophoxim
ความสําคัญของรินดําทางด้านเศรษฐกิจ
แมลงริ.น ดํา มีค วามสํา คัญ ทางด้า นเศรษฐกิจ โดยฝูง ริ.น ดํา จะโจมตีส ัต ว์เ ลี.ย งในภูม ิภ าคต่ าง ๆ ของโลก
ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมาก ก่อนปี ค.ศ. 1897 มีรายงานว่าริน. ดําชนิด Cnephia pecuarum โจมตี
ั U นํ.ามิสซิสซิบปี. ล้มตายเป็นจํานวนมาก ปญั หานี.ลดลงเมืUอมีการสร้างกําแพงป้องกัน
สัตว์เลีย. งพวกม้าและวัวบริเวณฝงแม่
นํ.าท่วม ในปี ค.ศ. 1931 ริ.นดําชนิดนี.ได้ฆ่าล่อตายเป็ นจํานวนมากเช่นกัน เมืUอปี ค.ศ. 1930 ริ.นดําชนิด S.
columbaschensa ซึงU มีแหล่งเพาะพันธุ์อยู่บริเวณแม่น.ําดานูบ ได้ทําลายสัตว์เลี.ยงในประเทศยูโกสลาเวียและโรมาเนีย
เป็ นจํานวนมาก นอกจากนี.การโจมตีของริน. ดํามีผลทําให้ววั มีน.ําหนักลดลงและมีผลให้การผลิตนมลดลง ดังรายงานในปี
ค.ศ. 1974 ว่าริน. ดําชนิด S. pestilens ลดผลผลิตของนมสูงถึง 15% ในรัฐควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย (Kettle,
1990) ในอเมริกา ริน. ดําชนิด S. vittatum ทีแU พร่กระจายอย่างกว้างขวางทางตอนบนของประเทศได้ก่อความรําคาญให้
สัตว์เ ลี.ยงอย่างมาก เนืUองจากริ.นดําจะคลานบนผิวหนังและไชบาดแผลของสัตว์ ในอเมริกาตอนล่างมีร.นิ ดําชนิด S.
meridionale จํานวนมากในฤดูใบไม้ผลิ โจมตีเป็ ดและไก่โดยกัดทีหU งอนและเหนียง นอกจากจะก่อความรําคาญให้คน
แถบตะวันตกของประเทศแคนาดาแล้ว ริ.นดําชนิด S. arcticum ยังโจมตีและทําความเสียหายแก่ส ัตว์เ ลี.ยงด้ว ย
(Fredeen, 1969) ริน. ดําชนิด S. venustum มีการแพร่กระจายและก่อความรําคาญเป็ นอย่างมากแก่ชาวประมงและผูม้ า
ตัง. เต้นท์พกั แรมทางตอนเหนือของอเมริกาและแคนาดา
อนุกรมวิ ธานของแมลงรินดําโดยการศึกษารูปร่างลักษณะ (Morphotaxonomy)
การวินิจฉัยแยกชนิดแมลงริน. ดําอย่างถูกต้องและแม่นยํามีความสําคัญมาก เพราะแมลงริน. ดําหลายชนิดเป็ น
พาหะนําโรคมาสูค่ นและสัตว์ซงUึ จะต้องถูกควบคุมและกําจัด นอกจากนี.แมลงริน. ดํายังเป็ นโฮสท์ทสUี าํ คัญต่อการศึกษาการ
ระบาดและแพร่กระจายของพยาธิทเUี ป็ นอันตรายต่อคน คือ พยาธิ Onchocerca volvulus และ Mansonella ozzardi
ปจั จุบนั มีการศึกษาแยกชนิดของแมลงริน. ดําโดยการศึกษาลักษณะรูปร่างของตัวอ่อน ตัวดักแด้ และตัวเต็มวัย เป็ น
จํานวนมาก ทําให้ทราบชนิดและจํานวนของริ.นดําสปี ชสี ใ์ หม่ ๆ ทีเU กิดขึ.น รวมทัง. การแพร่กระจายของมัน ดังนัน. ชนิด
ของริน. ดําส่วนใหญ่ในตําราอนุกรมวิธานจึงเป็ น “morphospecies” Crosskey (1981b) ได้รายงานริน. ดําจํานวน 1,270
ชนิดทีเU ป็ น morphospecies ซึงU ประมาณ ½ มาจากเขต Holarctic ¼ มาจากเขต Neotropic และจํานวนทีเU หลือมาจาก
เขต Afrotropic และเขต Oriento-Australasian ลักษณะรูปร่างทางกายวิภาคทีใU ช้เป็ นกุญแจ (key) แยกกลุ่มและชนิด
ของริน. ดํามากทีUสุด คือ ลักษณะต่าง ๆ ของตัวเต็มวัย เช่น ลักษณะและสีของขา ลักษณะอวัยวะสืบพันธุ์ในเพศผูแ้ ละ
เพศเมีย สําหรับลักษณะของตัวดักแด้มจี ํานวนเส้นและรูปแบบของการแตกแขนงของ gill filaments รูปร่างและสีของ
ปลอกหุม้ ตัวดักแด้ (cocoon) สําหรับตัวอ่อนจะศึกษาลักษณะของ postgenal cleft และขากรรไกร (mandible) เป็ นต้น
กุญแจสําคัญในการวินิจฉัยแยกริน. ดํากลุ่มสปี ชสี ซ์ บั ซ้อน ชนิด S. damnosum และชนิดอืUน ๆ ในภูมภิ าคต่าง ๆ มีดงั นี.
คือ ในทวีปอาฟริกามี Freeman and de Meillon (1953) สําหรับแยกชนิดของตัวดักแด้และตัวเต็มวัย Crosskey (1960)
สําหรับแยกตัวอ่อน และ Lewis and Raybould (1974) สําหรับตัวเต็มวัยริน. ดํากลุ่ม S. neavei ในอเมริกากลาง ประเทศ
กัวเตมาลามี Dalmat (1955) ในอเมริกาใต้ม ี Shelley (1988) สําหรับแมลงริน. ดําในเขต Palaearctic แถบประเทศ
สแกนดิเนเวียมี Carlsson (1962) ในประเทศอังกฤษมี Davies (1968) ในอเมริกามี Peterson (1984) และ Merritt et
al. (1978) ในประเทศออสเตรเลียมี Colbo (1976) และประเทศนิวซีแลนด์ม ี Crosskey (1990)
ในภูมภิ าคเอเชียมีรายงานการศึกษาแยกชนิดของตัวอ่อน ตัวดักแด้ และตัวเต็มวัยของริน. ดําโดยการศึกษาของ
Crosskey (1973) หลังจากนัน. ได้มกี ารศึกษารูปร่างลักษณะของริน. ดําในประเทศต่าง ๆ ซึงU ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาของ
Professor Hiroyuki Takaoka และคณะ แห่งภาควิชาควบคุมโรคติดต่อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
Oita ประเทศญีUปนุ่ ดังมีรายงานในประเทศต่อไปนี. ประเทศไทย (Takaoka and Suzuki, 1984; Takaoka and Saito,
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1996; Takaoka and Adler, 1997; Takaoka and Kuvangkadilok, 1999; Kuvangkadilok and Takaoka, 2000)
มาเลเซีย (Takaoka and Davies, 1995, 1997) อินโดนีเซีย (Takaoka and Roberts, 1988; Takaoka and Hadi,
1991; Takaoka and Sigit, 1992, 1997; Takaoka and Davies, 1996) ไต้หวัน (Takaoka, 1979) ญีUปุ่น (Takaoka
1972, 1977; Takaoka et al., 1999) ปาปวั นิวกินี (Takaoka, 1995) และเกาะโซโลมอน แปซิฟิคใต้ (Takaoka, 1994)
จากการศึกษาของ Professor H. Takaoka ทําให้พบริน. ดําชนิดใหม่ในภูมภิ าคเอเชียจํานวนมาก นอกจากนี.ยงั มีรายงาน
การศึกษาจากประเทศอินเดีย (Datta, 1973, 1974a, 1974b; Puri, 1932a, 1932b, 1933a, 1933b, 1933c) และประเทศ
ศรีลงั กา (Davies and Györkös, 1987)
การศึกษาแยกชนิดของริน. ดําโดยการใช้หลักอนุกรมวิธานสัณฐานวิทยา เหมาะสําหรับการศึกษาในภาคสนาม
เนืUอ งจากทําได้ส ะดวกและรวดเร็วกว่าการศึกษาด้านเซลล์พนั ธุศ าสตร์ ซึUง ต้องศึกษาเฉพาะในห้องทดลองเท่านัน.
อย่างไรก็ตาม ควรจะได้ทาํ การศึกษา morphometrics และ scanning electron microscopy (SEM) ร่วมด้วย จะทํา
ให้ผลการวินิจฉัยสปีชสี ม์ คี วามถูกต้องและแม่นยํามากขึน.
การศึกษาด้านเซลล์พนั ธุศาสตร์ (Cytogenetics) และกลุ่มสปี ชีสซ์ บั ซ้อน
ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของริ.นดําในวงศ์ Simuliidae มีลกั ษณะรูปร่างคล้ายคลึงกัน ชนิดของริน. ดําทีUจําแนก
ออกเป็นกลุ่มย่อยในสกุลต่าง ๆ มีรปู ร่างแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ประกอบกับกระบวนวิวฒ
ั นาการการแตกแขนงเป็ นส
ปีชสี ใ์ หม่ของริน. ดํา (speciation) มักไม่ควบคู่ไปกับการดิฟเฟเรนทิเอชันของลักษณะรูปร่าง จึงมีผลทําให้ซบิ ลิงสปี ชสี ์
(sibling species) ในกลุ่มสปีชสี ซ์ บั ซ้อนซึงU มีความใกล้ชดิ กันทางสายวิวฒ
ั นาการ มีลกั ษณะรูปร่างคล้ายคลึงกันมากจน
ไม่สามารถแยกออกจากกันได้โดยการใช้หลักอนุกรมวิธานสัณฐานวิทยา (Procunier and Muro, 1994) ดังนัน. ในการ
แยกชนิดของริน. ดําโดยเฉพาะซิบลิงสปี ชสี จ์ ะแยกโดยการศึกษารูปร่างลักษณะแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ จําเป็ นต้องใช้
แนวการศึกษาด้านเซลล์พนั ธุศาสตร์ ร่วมกับด้านชีวเคมีโดยการศึกษาเอนไซม์หรือโปรตีนด้วยเทคนิคอิเล็คโตรโฟเรซิส
(electrophoresis) เพือU ศึกษาหาความแตกต่างความถีขU องยีนหรืออัลลีลทีคU วบคุมการสร้างโปรตีนหรือเอนไซม์ในริน. ดํา
ชนิดต่าง ๆ ผลทีไU ด้จากการศึกษาอิเล็คโตรโฟเรซิสจะยืนยันการแบ่งแยกกลุ่มย่อยของประชากรทีอU ยู่ในสปี ชสี เ์ ดียวกัน
หรือความแตกต่างระหว่างสปี ชสี ์ นอกจากนี.ควรจะได้ศกึ ษาด้านอณูพนั ธุศาสตร์ (molecular genetics) ประกอบ จึงจะ
ช่วยให้การวินิจฉัยชนิดของริน. ดํามีความถูกต้องและแม่นยํามากขึ.น และทําให้ทราบโครงสร้างทางพันธุกรรมของ
ประชากรริน. ดําด้วย
ป จั จุ บ ัน การศึก ษาแยกซิบ ลิง สปี ช ีส์ใ นกลุ่ ม สปี ช ีส ์ซ ับ ซ้ อน โดยการใช้ เ ทคนิ ค ทางเซลล์ พ นั ธุ ศ าสตร์
(cytotaxonomy) นิยมศึกษาโพลีท ีนโครโมโซมทีUมาจากต่อมนํ. าลายของตัวอ่อนกันอย่างแพร่หลาย แม้จะมีรายงาน
การศึกษาโพลีทนี โครโมโซมจาก Malpighian tubules ของตัวดักแด้และตัวเต็มวัย (Bedo, 1976) โพลีทนี โครโมโซมทีมU า
จากต่อมนํ.าลายของตัวอ่อนริน. ดํามีขนาดใหญ่และย้อมติดสีสวย จึงมีผนู้ ยิ มศึกษาความแตกต่างของการเรียงตัวของแบนด์
บนโพลีทนี โครโมโซมเพืUอแยกชนิดของริน. ดําโดยเฉพาะซิบลิงสปี ชสี ์ในกลุ่มสปีชสี ซ์ บั ซ้อน การศึกษาโพลีทนี โครโมโซม
สามารถวินจิ ฉัยซิบลิงสปี ชสี ใ์ นกลุ่มสปี ชสี ซ์ บั ซ้อนได้ (Rothfels, 1981) เนืUองจากเหตุผลดังนี. คือ 1) โพลีทนี โครโมโซมมี
แบบแผนการเรียงตัวของแบนด์ทUลี ะเอียดและจําเพาะ ซึUงไม่เปลีUยนแปลงโดยปรากฎการณ์การรวมกัน (convergence
phenomena) 2) ซิบลิงสปี ชสี ์แตกต่างกันโดยการเกิดอินเวอร์ชนั เกิดการแลกเปลีUยนชิ.นส่วน และการจัดเรียงแบบ
แผนการเรียงตัวของแบนด์ใหม่บนโพลีทนี โครโมโซมหนึUงแท่งหรือมากกว่าหนึUงแท่ง ซึงU ทราบได้จากการเปรียบเทียบกับ
แผนทีมU าตรฐานของโพลีทนี โครโมโซม 3) หลักการทีแU สดงให้เห็นว่าซิบลิงสปีชสี ม์ โี ครโมโซมแตกต่างกัน มีดงั นี. (a) มีการ
เรียงของแบนด์ทีUจําเพาะในแต่ละซิบลิงสปี ชสี ์ เช่น มีอนิ เวอร์ชนั ชนิดใดชนิดหนึUงทีUจําเพาะในแต่ละซิบลิงสปี ชสี ์ (b) มี
ระบบโครโมโซมเพศต่างกัน ซึงU เป็ นลักษณะจําเพาะของสปี ชสี ์ ในสปี ชสี ส์ ่วนมากโครโมโซม X และ Y มีการเรียงลักษณะ
ของแบนด์ต่างกัน ซึงU สามารถวินิจฉัยจากโพลีทนี โครโมโซมได้ (c) มี inversion polymorphisms ต่างกัน อาจเกิดในรูป
ของเฮเทโรไซกัส ซิบลิงสปีชสี อ์ าจมีโพลิมอร์ฟิซมึ ร่วมกันแต่มคี วามถีตU ่างกัน นอกจากนี.การเกิด B โครโมโซม โพลิมอร์ฟิ
ซึมของแบนด์ และลักษณะการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสในตัวผูจ้ ะเป็ นประโยชน์ในการศึกษาเซลล์พนั ธุศาสตร์เช่นกัน 4)
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การศึกษาเซลล์พนั ธุศาสตร์มปี ระโยชน์ต่อการศึกษา biological species ของซิบลิงสปีชสี ใ์ นสถานการณ์ของการเกิดการ
แตกแขนงเป็นสปีชสี ใ์ หม่แบบซิมแพทริก (sympatric speciation) ทีไU ม่ปรากฎลูกผสมให้เห็นโดยตรง และ 5) การศึกษา
เซลล์พนั ธุศาสตร์สามารถทําให้เกิดการศึกษาสายสัมพันธ์ทางวิวฒ
ั นาการของสปีชสี ต์ ่างๆ ได้โดยการใช้หลักว่าสปี ชสี ์
ต่างๆ มีลกั ษณะของแบนด์บนโพลีทนี โครโมโซมเหมือนกัน แต่ต่อมามีการแตกแขนงออกไป โดยมีการจัดเรียงตัวของ
แบนด์ใหม่แบบเป็ นขัน. ตอน
จากหลักเกณฑ์เหล่านี.ได้มผี ศู้ กึ ษาโพลีทนี โครโมโซมและรายงานการพบซิบลิงสปี ชสี ใ์ นกลุ่มสปี ชสี ซ์ บั ซ้อนทีU
เป็ นพาหะของโรค onchocerciasis จํานวนมากในทวีปอาฟริกา อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ เช่น กลุ่มสปี ชสี ซ์ บั ซ้อน
S. damnosum ในทวีปอาฟริกา ทีมU ผี รู้ ายงานการพบซิบลิงสปีชสี เ์ พิมU ขัน. ตามลําดับจาก 25 cytotypes ในอดีต (Dunbar,
1976; Dunbar and Vajime, 1971, 1972; Vajime and Dunbar, 1975) เพิมU มาเป็ นอย่างน้อยทีสU ุด 40 cytotypes ใน
ปจั จุบนั (เช่น Vajime, 1989; Boakye, 1993; Maegga and Cupp, 1993, 1994; Mafuyai et al., 1996; Vajime et al.,
2000) กลุ่มสปี ชสี ซ์ บั ซ้อน S. ochraceum ในเม็กซิโกมี 3 cytotypes คือ cytotype A, B และ C (Millest, 1992; Hirai
et al., 1994) กลุ่มสปี ชสี ซ์ บั ซ้อน S. guianense ในบราซิลมี 4 cytotypes คือ A, B, C และ D (Charalambous et al.,
1996) กลุ่มสปี ชสี ซ์ บั ซ้อน S. exiguum ในอีกวั ดอร์มี 4 cytotypes (Charalambous et al., 1993a, 1993b) กลุ่มสปี ชสี ์
ซับซ้อน S. sirbanum ในอาฟริกาตะวันตกมี 2 ฟอร์ม (Fiasorgor and Cheke, 1992) กลุ่มสปี ชสี ์ซบั ซ้อน
S. metallicum เพิมU อีก 1 cytotype (cytotype L) (Arteaga and Munoz, 1999) ซึงU เดิมมีอยู่แล้ว 11 cytotypes
(cytotype A-K) (Conn, 1990) นอกจากนี.ยงั มีกลุ่มสปีชสี ซ์ บั ซ้อนในทวีปอเมริกาเหนือและออสเตรเลีย คือ ในอเมริกา
เหนือและแคนาดามีกลุ่มสปีชสี ซ์ บั ซ้อนหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มสปีชสี ซ์ บั ซ้อน S. pictipes ประกอบด้วย 3 ซิบลิงสปี ชสี ์ คือ
S. longistylatum, S. pictipes A และ S. pictipes B สปี ชสี เ์ หล่านี.มโี ครโมโซม Y ต่างกัน (Bedo, 1975) กลุ่มสปี ชสี ์
ซับซ้อน S. vittatum มี species IIIL-1 และ IS-7 ซึงU อยู่ในสภาพซิมแพทริก แยกออกจากกันโดยอินเวอร์ชนั บน
โครโมโซม Y และอินเวอร์ชนั บนโครโมโซม X (Rothfels and Featherston, 1981) กลุ่มสปี ชสี ซ์ บั ซ้อน S. venustum/
S. verecundum มี 11 สปีชสี ์ (Rothfels et al., 1978; Rothfels, 1979) และกลุ่มสปีชสี ์ซบั ซ้อน S. tuberosum มี 4
ฟอร์มทีมU แี บบแผนการเรียงตัวของแบนด์บนโพลีทนี โครโมโซมเพศแตกต่างกัน (Landau, 1962) ในประเทศออสเตรเลีย
มีกลุ่มสปีชสี ซ์ บั ซ้อน S. ornatipes (species A และ B) และ S. neornatipes (species 1 และ 2) (Bedo, 1977)
นอกจากนี.ยงั มีผรู้ ายงานการศึกษาโพลิมอร์ฟิซมึ ของโพลีทนี โครโมโซม (Rothfels and Freeman, 1977;
Bedo, 1979) และการศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวฒ
ั นาการระหว่างริน. ดําสปีชสี ต์ ่าง ๆ (Bedo, 1977; Rothfels, 1979)
รวมทัง. การศึก ษาความแตกต่ า งของปริม าณและการกระจายของคอนสทิท ิวทีฟ เฮเทโรโครมาทิน (constitutive
heterochromatin) บนโพลีทนี โครโมโซมโดยการย้อมโครโมโซมแบบแถบสีซี (C-band) ด้วยสีกมิ ซา (Giemsa) เพืUอ
ศึกษาความแตกต่างระหว่าง สปีชสี แ์ ละการแยกสปีชสี ข์ องริน. ดํา (Bedo, 1975)
กระบวนการดิฟเฟเรนทิเอชันทางพันธุกรรม อาจเกิดทีรU ะดับต่างกันของจีโนมในช่วงการเปลีUยนแปลงทาง
วิวฒ
ั นาการ ในระดับโมเลกุลมีการแทนทีขU องคูเ่ บสซึงU นําไปสูก่ ารเปลียU นแปลงปริมาณดีเอ็นเอทีมU ลี กั ษณะเฉพาะ (Baimai,
1998) อย่างไรก็ตาม การเปลียU นแปลงทางพันธุกรรมสามารถตรวจได้ทรUี ะดับโครโมโซม โดยมีการจัดเรียงลําดับของยีน
ใหม่บนโครโมโซมและมีการดิฟเฟเรนทิเอชันของเฮเทโรโครมาทิน เป็นผลให้เกิดการเปลียU นแปลงปริมาณของดีเอ็นเอทีU
มีการเรียงลําดับเบสซํ.ากัน (repetitive DNA หรือ satellite DNA) เป็ นช่วงใหญ่ตลอดจีโนม ดังนัน. บริเวณทีเU ป็ นเฮเทโร
โครมาทินจะมีปริมาณของดีเอ็นเอทีมU เี บสเรียงซํ.ากันมากในจีโนม (Britten and Kohne, 1968; Peacock et al., 1977)
ดีเอ็นเอทีมU เี บสเรียงซํ.ากันเป็ นส่วนของดีเอ็นเอทีไU ม่สUอื ความหมายในการแปรรหัสพันธุกรรม (noncoding DNA) และ
เป็ นส่วนทีแU ปรผันเร็วกว่ายูโครมาทินทีมU กี ารเรียงลําดับของเบสจําเพาะ (unique DNA sequence) (Macgregor et al.,
1973) เชืUอว่าเฮเทโรโครมาทินมีบทบาทสําคัญในการวิวฒ
ั นาการของโครโมโซม (Yosida and Segai, 1975; Lentzios
et al., 1980) ได้มรี ายงานจํานวนมาก เกียU วกับความแปรผันของเฮเทโรโครมาทินภายในสิงU มีชวี ติ ชนิดเดียวกันและต่าง
ชนิดกัน ซึงU มีความสัมพันธ์กบั การวิวฒ
ั นาการของคารีโอไทป์ในพืชและสัตว์ (Weimarck, 1975; John, 1981; Baverstock
et al., 1982) ความแตกต่างของคอนสทิทวิ ทีฟเฮเทโรโครมาทินบนไมโททิกโครโมโซม ยังเกียU วข้องกับกระบวน
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การแตกแขนงเป็นสปีชสี ใ์ หม่ (Motara and Rai, 1978; Bhatnagar et al., 1980) โดยเฉพาะการเป็ นบรรทัดฐานในการ
แยกคริบทิกสปี ชสี ์ หรือไอโซมอร์ฟิคสปี ชสี ์ (cryptic or isomorphic species) ในกลุ่มสปี ชสี ์ซบั ซ้อนของแมลงทีมU สี าย
สัมพันธ์ใกล้ชดิ กันทางสายวิวฒ
ั นาการ ซึUงศึกษากันมากในยุงก้นปล่องสกุล Anopheles (Subbarao et al., 1983;
Baimai, 1988) และแมลงวันผลไม้สกุล Bactrocera (Baimai et al., 1996; Baimai and Trinachartvanit, 1999)
นอกจากนี. เฮเทโรโครมาทิก แบนด์หรือ เฮเทโรโครมาทิกบล็อ กยัง มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ เพศ ทําให้ส ามารถวินิ จ ฉัย
โครโมโซมเพศในยุงสกุล Aedes ได้ (Newton et al., 1974) และมีความสัมพันธ์กบั การดิฟเฟเรนทิเอชันของส่วนของ
โครโมโซม X และ Y ในแมลงริน. ดําหลายชนิด เช่น S. ornatipes (Bedo, 1975), S. ochraceum (Hirai et al., 1994),
S. metallicum (Conn et al., 1989), Cnephia dacotensis (Procunier, 1975) และ Prosimulium mixtum (Rothfels and
Freeman, 1977)
โดยเทคนิคการย้อมแถบสีซดี ว้ ยสีกมิ ซาแสดงให้เห็นว่าเฮเทโรโครมาทินอยู่บริเวณเซนโทรเมียร์ (centromeric
C-band) เป็ นจํานวนมาก นอกจากนี.ยงั พบเฮเทโรโครมาทินกระจายตามแขนโครโมโซม (interstitial C-band) และปลาย
โครโมโซม (telomeric C-band) ได้มรี ายงานการศึกษาความแตกต่างทางคุณภาพ จํานวน ขนาด และการกระจาย
ของแถบสีซใี นริน. ดําชนิด S. ornatipes และ S. melatum (Bedo, 1975) ดัง นัน. การย้อมแถบสีซมี ปี ระโยชน์ใ น
การศึกษาความแตกต่างระหว่างสปี ชสี แ์ ละภายในสปี ชสี เ์ ดียวกัน โดยเปรียบเทียบจํานวน ขนาด และการกระจายของ
คอนสทิทวิ ทีฟเฮเทโรโครมาทิน ซึงU นําไปสู่การศึกษาสายสัมพันธ์ทางวิวฒ
ั นาการของสปีชสี ์เหล่านี. นอกจากนี.การย้อม
แถบสีซยี งั ทําให้สามารถวินิจฉัยตําแหน่ งเซนโทรเมียร์บนโครโมโซมของสิงU มีชวี ติ ซึงU มีประโยชน์ในการศึกษาคารีโอไทป์
เพืUอวินิจฉัยสปีชสี ข์ องสิงU มีชวี ติ
พารามิเตอร์ทางเคมีและฟิ สิ กส์ (Hydro-Chemical และ Physical Parameters) ของแหล่งนําเพาะพันธุ์
ในการศึกษาความสัมพันธ์ของการกระจายของสปีชสี ์ (ซึงU แยกโดยลักษณะรูปร่างภายนอก) กับ limnological
factors (ปจั จัยทางเคมีและฟิสกิ ส์ทเUี กียU วกับนํ.า เช่น ปริมาณแร่ธาตุ ปริมาณออกซิเจน อุณหภูม ิ ความเร็วของนํ.า และ
ความเป็นกรด-ด่าง) ในหลายประเทศ เช่น อาฟริกาใต้ (Chutter, 1968) อเมริกาเหนือ (Merritt, et al., 1978) สแกนดิเนเวีย
(Carlsson, et al., 1977) พบว่าการกระจายของสปีชสี ไ์ ม่มคี วามสัมพันธ์กบั limnological factors แต่อาหารหรือ
คุณภาพของอาหารเป็ นปจั จัยสําคัญในการกระจาย (Ulfstrand 1967; Carlsson et al., 1977) แต่ Millest et al. (1999)
ได้รายงานว่าความเป็ นกรด-ด่าง อุณหภูมิ และความสูงเหนือระดับนํ.าทะเล มีอทิ ธิพลต่อการแพร่กระจายของสมาชิกใน
กลุ่มสปีชสี ซ์ บั ซ้อน S. metallicum ในเม็กซิโก Ross และ Merritt (1978) พบว่าอุณหภูมมิ อี ทิ ธิพลต่อเวลาการฟกั เป็นตัว
อ่อนและอัตราการเจริญเติบโตของตัวอ่อน และเป็ นปจั จัยสําคัญทีสU ดุ ในการควบคุมขนาดของประชากร แต่อณ
ุ หภูมจิ ะ
ไม่เกียU วข้องกับการกระจายของริน. ดํา นอกจากนี.ได้มกี ารรายงานความสัมพันธ์ระหว่างนิเวศวิทยากับกลุม่ สปีชสี ซ์ บั ซ้อน
S. damnosum ในอาฟริกาตะวันตกและตะวันออก ซึงU มี 13 cytotypes โดยริน. ดํากลุ่มนี.ถกู แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ตาม
สภาพความเป็นกรด-ด่างของนํ.า (Grunewald, 1976) ตัวอ่อนของซิบลิงสปีชสี ข์ องกลุ่มสปีชสี ซ์ บั ซ้อน S. damnosum s.l.
ในอาฟริกาตะวันตก จะเจริญเติบโตในนํ.าทีมU อี ณ
ุ หภูมแิ ตกต่างกัน เช่น ตัวอ่อนของ S. damnosum และ S. sirbanum
o
เจริญในนํ.าทีมU อี ณ
ุ หภูมริ ะหว่าง 24-33 C โดยมีคา่ เฉลียU 27oC ในทํานองเดียวกัน S. venustum/verecundum ใน
อเมริกาเหนือ (11 ซิบลิงสปีชสี )์ ถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ตามสภาพความเป็ นกรด-ด่างของนํ.าและปริมาณสัดส่วนของ
เกลือในนํ.า (Gordon and Cupp, 1980) ในอเมริกาเหนือทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนีย Mohsen และ Mulla (1982) ได้
รายงานความสัมพันธ์ระหว่างนิเวศวิทยากับความหนาแน่นของตัวอ่อนและตัวดักแด้ในริน. ดําหลายสปีชสี ด์ งั นี.
ความ
หนาแน่นของตัวอ่อนและตัวดักแด้ของริน. ดําชนิด S. argus มีความสัมพันธ์กบั ช่วงความยาวของวัน อุณหภูมนิ .ําและ
อากาศ ความเร็วของลม และความเป็ นกรด-ด่างของนํ.า สําหรับริน. ดําชนิด S. piperi มีความสัมพันธ์กบั ความลึกและ
ความเร็วของนํ.า อุณหภูม ิ อากาศ และการตกตะกอนของนํ.า แต่ในริน. ดําชนิด S. canadense มีเฉพาะความเร็วของนํ.า
เท่านัน. ทีเU กียU วข้องกับความหนาแน่นของตัวอ่อนและตัวดักแด้ ความเร็วของนํ.าไม่ได้มผี ลเฉพาะกิจกรรมการกินอาหาร
ของตัวอ่อนเท่านัน. ยังมีผลในการป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมนํ.าทีไU ม่มปี ระโยชน์บริเวณรอบๆ ตัวอ่อน ซึงU เป็นผล

BRT Research Reports 2001

295

รายงานการวิจยั ในโครงการ BRT 2544

เนืUองมาจากกระบวนการเมตาบอลิซมึ (Ruttner, 1926) ความเร็วของนํ.าในแหล่งอาศัยของตัวอ่อนของกลุ่มสปีชสี ซ์ บั ซ้อน
S. damnosum มีความแตกต่างกันโดยมีคา่ ระหว่าง 0.40-2.40 เมตร/วินาที (Carlsson, 1968) สําหรับงานวิจยั นีUม ี
วัตถุประสงค์ เพืUอศึกษาความหลากหลายชนิดของริน. ดํา การแพร่กระจาย ความหนาแน่น และนิเวศวิทยา ในภูมภิ าค
ต่างๆ ของประเทศ ศึกษาเซลล์พนั ธุศาสตร์ โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างการเรียงตัวของแบนด์บนโพลีทนี โครโม
โซมเพือU เป็ นการแยกชนิดของริน. ดํา และเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณและตําแหน่งของคอนสทิทวิ ทีฟเฮเทโร
โครมาทินบนโพลีทนี โครโมโซมของตัวอ่อนริน. ดํา
เพือU บ่งชีค. วามแตกต่างระหว่างสปีชสี แ์ ละความสัมพันธ์ทาง
วิวฒ
ั นาการระหว่างสปีชสี ์
วิธีการ
ทําการเก็บตัวอ่อน ตัวดักแด้ และตัวเต็มวัยของริน. ดํา ในแหล่งนํ.าไหลธรรมชาติ จํานวน 91 แห่งในภูมภิ าค
ต่างๆ ของประเทศไทย แล้วศึกษาความหลากลายทางพันธุกรรมและแยกชนิดของประชากรริ.นดํา โดยศึกษารูปร่าง
ลัก ษณะสัณ ฐานวิ ท ยาและเซลล์ พ ัน ธุ ศ าสตร์ ใ นห้ อ งปฏิบ ั ติ ก ารของภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล สําหรับตัวดักแด้ได้ทําการเลี.ยงในหลอดทดลองเพือU ให้เจริญเป็นตัวเต็มวัยเพือU ใช้วนิ ิจฉัยชนิดของริน.
ดํา นอกจากนี. ได้ศกึ ษานิเวศวิทยาของแหล่งนํ.าเพาะพันธุ์รน.ิ ดํา โดยวิเคราะห์หาปริมาณแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น แคลเซียม
คาร์บอเนต แอมโมเนีย ไนเตรต ไนไตรท์ และฟอสเฟต และศึกษาความเป็ นกรด-ด่างของนํ.า อุณหภูมนิ .ํ าและอากาศ
ระดับความสูงของนํ. าเหนือระดับนํ.าทะเล ความเร็วของกระแสนํ.า และปริมาณออกซิเจนในนํ.า วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
โปรแกรม PATN Package (Belbin, 1995) และโปรแกรม SPSS
การจับรินดํา
วิธกี ารจับตัวอ่อนจับโดยใช้ปากคีบเล็กคีบตัวอ่อนทีเU กาะตามก้อนหิน เศษวัตถุต่าง ๆ ต้นหญ้าและใบพืชทีลU อย
ในนํ.าไหล ทําการแบ่งตัวอ่อนริน. ดําทีจU บั ได้ออกเป็ น 2 ส่วน โดยดองตัวอ่อนส่วนหนึUงไว้ใน Carnoy’s fixative (3 ส่วน
absolute ethanol: 1 ส่วน glacial acetic acid) สําหรับศึกษาโพลีทนี โครโมโซม ตัวอ่อนส่วนทีสU องดองใน 80% ethanol
เพืUอศึกษาสัณฐานวิทยา การเก็บรักษาต่อมนํ.าลายและโพลีทนี โครโมโซมให้อยูใ่ นสภาพดีตอ้ งเปลียU นนํ.ายา fixative
หลังจากใส่ตวั อ่อน 2 นาที และ 24 ชัวโมง
U
ตามลําดับ เก็บหลอดทีใU ส่ตวั อ่อนในนํ.าแข็งเป็ นการชัวคราว
U
หลังจากนัน. เก็บ
o
ไว้ในตูเ้ ย็นทีอU ณ
ุ หภูม ิ –20 C
การศึกษาลักษณะรูปร่างของตัวอ่อน ตัวดักแด้ และตัวเต็มวัย
ในการศึกษาแยกชนิดของตัวอ่อนและตัวดักแด้ ทําโดยการศึกษาเปรียบเทียบกับรูปร่างลักษณะของตัวอ่อน
และตัวดักแด้ทไUี ด้มรี ายงานการศึกษาในประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ดังนี.คอื ประเทศไทย (Takaoka and Suzuki,
1984; Takaoka and Saito, 1996; Takaoka and Alder, 1997), มาเลเซีย (Takaoka and Davies, 1995), อินเดีย
(Datta, 1973, 1974a, 1974b, Puri 1932a, 1932b, 1933a, 1933b, 1933c), อินโดนีเซีย (Takaoka and Robert,
1988; Takaoka and Hadi, 1991; Takaoka and Sigit, 1992; Takaoka and Davies, 1996), ไต้หวัน (Takaoka,
1979) และญีปU นุ่ (Takaoka 1972, 1977) นอกจากนี.ผวู้ จิ ยั ยังได้รบั ความช่วยเหลือจากศาสตราจารย์ Hiroyuki Takaoka
ภาควิชาควบคุมโรคติดต่อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทย์ Oita ประเทศญีUปนุ่ ในการวินจิ ฉัยและยืนยันตัวอย่าง
ตัวอ่อน ตัวดักแด้ และตัวเต็มวัย ของริน. ดําชนิดใหม่และทีทU ราบชนิดแล้ว
วิ ธีการเตรียมโพลีทีนโครโมโซมเพือ5 ศึกษาแบบแผนการเรียงตัวของแบนด์
โพลีทนี โครโมโซมของริน. ดําเตรียมได้จากต่อมนํ.าลายของตัวอ่อนทีอU ยูใ่ นช่วงสุดท้ายของการเจริญเติบโต (สังเกต
จาก gill spot สีดาํ ตรงบริเวณด้านข้างของปล้องอก) ทําการเขียU ต่อมนํ.าลาย (silk gland) ของตัวอ่อนทีดU องในนํ.ายา
fixative ภายใต้กล้องผ่าตัด หลังจากนัน. ย้อมสีโพลีทนี โครโมโซมด้วยสี 1.6% lacto propionic orcein ตามวิธขี อง Porter
และ Martin (1977) ศึกษาแบบแผนการเรียงตัวของแบนด์บนโพลีทนี โครโมโซมภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ถ่ายรูป
โครโมโซม ถ้ามีอนิ เวอร์ชนั ได้ศกึ ษาจุดแยกของอินเวอร์ชนั ด้วย
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วิ ธีการเตรียมโพลีทีนโครโมโซมและวิธีย้อมแถบสีซี
โพลีทนี โครโมโซมของริน. ดําเตรียมได้จากต่อมนํ.าลายของตัวอ่อน เขียU ต่อมนํ.าลายของตัวอ่อนทีอU ยูใ่ นระยะการ
เจริญเติบโตขัน. สุดท้าย (penultimate instar larvae) ในนํ.ายา fixative แล้วแช่ใน 60% acetic acid เป็ นเวลา 1 นาที ใช้
หัวแม่มอื กดแผ่น cover glass (ซึงU เคลือบด้วยนํ.ายาซิลโิ คนแล้ว) วางทับต่อมนํ.าลายบนสไลด์เพือU ให้เซลล์แตกและ
โครโมโซมแบนเรียบ ยาขอบ cover glass ด้วยนํ.ายาทาเล็บ เก็บไว้ทอUี ณ
ุ หภูม ิ 4oC หลังจากนัน. นํามาย้อมแถบสีซี ซึงU
โครโมโซมทีนU ํามาย้อมไม่ควรเกิน 3 วันนับจากวันทีเU ตรียม วิธยี อ้ มแถบสีซไี ด้ดดั แปลงจากวิธขี อง Hadi et al. (1996)
วิ ธีแยกเพศรินดํา
หลังจากเขียU ต่อมนํ.าลายออกจากตัวอ่อนแล้ว นําตัวอ่อนนัน. มาแยกเพศผูห้ รือเพศเมีย เพือU ประโยชน์ใน
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง sex-linked inversions กับเพศ เนืUองจากอวัยวะเพศของตัวอ่อนริน. ดําอยูภ่ ายในไขมัน
ดังนัน. จึงยากทีจU ะวินิจฉัยเพศของตัวอ่อนทีไU ม่ได้ยอ้ มสี วิธกี ารแยกเพศจะทําตามวิธขี อง Bedo (1977) จากนัน. ตรวจ
ั ใ่ นไขมัน โดยอัณฑะ
ลักษณะรูปร่างอวัยวะเพศ ซึงU อยู่ดา้ นบนของปล้องท้องทีU 6 ภายใต้กล้องผ่าตัด อวัยวะเพศจะฝงอยู
ของตัวผูจ้ ะมีลกั ษณะกลม เล็ก และรังไข่ของตัวเมียมีลกั ษณะยาว รี
การทําแผนภาพโครโมโซม
นําภาพโพลีทนี โครโมโซมทีเU ห็นแบนด์ชดั มาตัดต่อเพืUอทําแผนภาพโครโมโซมของริน. ดํา วิธีการทําแผนภาพ
และการจัดเรียงโครโมโซมจะทําตามวิธขี อง Bedo (1977) ดังนี. จัดเรียงโครโมโซมตามลําดับความยาวจากแท่งยาวไป
หาแท่งสัน. และเรียกเป็ นโครโมโซม I, II และ III ตามลําดับ สําหรับโครโมโซมแขนยาวจะใช้สญ
ั ลักษณ์เป็ น L และ S
สําหรับโครโมโซมแขนสัน. เช่น IS หรือ IIIL ความยาวทัง. หมดของโครโมโซมจะแยกออกเป็ น 100 ส่วน โดยแต่ละส่วนจะ
เรียงจากปลายแขนสัน. ของโครโมโซมแท่งทีU 1 (IS) เรียงผ่านเซนโทรเมียร์ไปยังโครโมโซมแขนยาว และเรียงต่อไปยัง
โครโมโซมแท่งทีU 2 และ 3 จนถึงปลายแขนยาวของโครโมโซมแท่งทีU 3 (IIIL) จากนัน. แบ่งโครโมโซมแต่ละส่วนออกเป็ น
2 ส่วนย่อย (A และ B) หรือ 3 ส่วนย่อย (A, B และ C) แบนด์ของโครโมโซมภายในส่วนย่อย A, B และ C สามารถแบ่ง
ได้โดยเขียนเบอร์ของโครโมโซมส่วนใหญ่ พร้อมทัง. อักษรของส่วนย่อยและตําแหน่ งของแบนด์ภายในส่วนย่อย เช่น
45B3 หมายถึงแบนด์ทUี 3 จากจุดเริมU ต้นของส่วนย่อย B ในโครโมโซมส่วนทีU 45
ผลการวิจยั
ชนิ ด จํานวน และการแพร่กระจายของตัวอ่อนรินดํา
ในการศึกษาความหลากหลายของชนิดของตัวอ่อนริน. ดําทีเU ก็บมาจากแหล่งนํ.าไหลธรรมชาติในภูมภิ าคต่าง ๆ
ของประเทศไทย โดยใช้หลักอนุกรมวิธานรูปร่างลักษณะสัณฐานวิทยาของตัวอ่อน ตัวดักแด้ และตัวเต็มวัย พบริน. ดํา
จํานวน 42 สปีชสี ์ เป็นสปี ชสี ท์ มUี รี ายงานการพบและตัง. ชืUอวิทยาศาสตร์แล้วจํานวน 30 สปีชสี ์ เป็ นสปี ชสี ท์ ไีU ม่ได้ตงั . ชืUอ
วิทยาศาสตร์และอาจเป็ นสปีชสี ท์ มUี รี ายงานแล้วแต่มรี ปู ร่างเปลียU นไปจากเดิมจํานวน 6 สปีชสี ์ คือ Simulium sp. H, J, L,
e, g และ k เป็ นสปี ชสี ์ใหม่ทยUี งั ไม่ได้ตงั . ชืUอวิทยาศาสตร์ 1 สปี ชสี ์ คือ S. sp. G และเป็ นสปี ชสี ์ใหม่ทUไี ด้ตงั . ชืUอ
วิทยาศาสตร์แล้วจํานวน 5 สปี ชสี ์ คือ S. chaliowae, S. chainarongi, S. triglobus, S. baimaii (Takaoka and
Kuvangkadilok, 1999) และ S. chumpornense (Kuvangkadilok and Takaoka, 2000) ตัวอ่อนริน. ดําเหล่านี.ถกู จําแนก
ออกเป็ นกลุ่มย่อย ๆ (species-group) ใน 6 สกุลย่อยทีUมรี ายงานแล้ว และอีก 1 สกุลย่อยทียU งั ไม่มรี ายงานของสกุล
Simulium (ตารางทีU 1) ซึงU มีรปู ร่างลักษณะแตกต่างกันหรือคล้ายคลึงกัน และอาศัยในแหล่งนํ.าทีมU รี ะดับความสูงเหนือ
ระดับนํ. าทะเลและสิงU แวดล้อมต่างกัน การแพร่กระจายและความหลากหลายของตัวอ่อนริ.นดําในภูมภิ าคต่างๆ ของ
ประเทศมีดงั นี.
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ตารางทีU 1. อนุกรมวิธานตามหลักรูปร่างสัณฐานวิทยาของตัวอ่อน ตัวดักแด้ และตัวเต็มวัย ของริน. ดําในประเทศไทย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Genus Simulium Latreille
I Subgenus Gomphostilbia Enderlein
21. Simulium (S.) triglobus Takaoka and Kuvangkidilok, 1999
batoense-group
22. Simulium (S.) malayense Takaoka and Davies, 1995
Simulium (G.) duolongum Takaoka and Davies, 1995
nobile-group
Simulium (G.) decuplum Takaoka and Davies, 1995
23. Simulium (S.) nodosum Puri, 1933
Simulium (G.) parahiyangum Takaoka and Sigit, 1992
24. Simulium (S.) nobile de Meijere
Simulium (G.) siamense Takaoka and Suzuki, 1984
striatum-group
Simulium (G.) angulistylum Takaoka and Davies, 1995
25. Simulium (S.) chiangmaiense Takaoka and Suzuki, 1984
Simulium (G.) dentistylum Takaoka and Davies, 1995
26. Simulium (S.) nakhonense Takaoka and Suzuki, 1984
Simulium (G.) gombakense Takaoka and Davies, 1995
27. Simulium (S.) quinquestriatum Takaoka and Suzuki, 1984
ceylonicum-goup
tuberosum-group
Simulium (G.) sheilae Takaoka and Davies, 1995
28. Simulium (S.) rufibasis Takaoka and Suzuki, 1984
Simulium (G.) asakoae Takaoka and Davies, 1995
29. Simulium (S.) tani Takaoka and Suzuki, 1984
Simulium (G.) inthanonense Takaoka and Suzuki, 1984
30. Simulium (S.) brevipar Takaoka and Davies, 1995
Simulium (G.) sp. g

varicorne-group
12. Simulium (G.) chumpornense Kuvangkadilok and Takaoka, 2000
II Subgenus Himalayum Lewis
13. Simulium (H.) nigrogilvum Summer, 1911
III Subgenus Nevermannia Enderlein
feuerborni-group
14. Simulium (N.) feuerborni Kuvangkadilok and Takaoka, 2000
ruficorne-group
15. Simulium (N.) aureohirtum Brunetti, 1911
16.

vernum-group
Simulium (N.) caudisclerum Kuvangkadilok and Takaoka, 2000
IV Subgenus Simulium Latreille

griseifrons-group
17. Simulium (S.) grossifilum Takaoka and Davies, 1995
multistriatum-group
18. Simulium (S.) fenestratum Edward, 1934
19. Simulium (S.) chaliowae Takaoka and Kuvangkidilok, 1999
20. Simulium (S.) chainarongi Takaoka and Kuvangkidilok, 1999

variegatum-group
31. Simulium (S.) chamlongi Takaoka and Suzuki, 1984
malyschevi-group
32. Simulium (S.) siripoomense Takaoka and Saito, 1996
33.
34.
35.
36.
37.
38.

ungrouped species
Simulium (S.) rudnicki Takaoka and Davies, 1995
Simulium (S.) yongi Takaoka and Davies, 1997
Simulium (S.) sp. H
Simulium (S.) sp. J
Simulium (S.) sp. L
Simulium (S.) sp. e
V Subgenus Montisimulium

39. Simulium (M.) sp. G
40. Simulium (M.) sp. k
VI Subgenus Daviesellum
41. Simulium (D.) pahangense Takaoka and Davies, 1995
Unknown subgenus
42. Simulium baimaii Takaoka and Kuvangkadilok, 1999

ภาคเหนือ: จากการศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของตัวอ่อนริน. ดําในเขตภาคเหนือ พบว่ามีจํานวนทัง. หมด 27
สปีชสี ์ ทีอU าศัยในแหล่งนํ.าไหลจํานวน 33 แห่ง ในบริเวณ 10 จังหวัด ดังนี. จังหวัดเชียงใหม่ 16 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์ (12 แห่ง) และอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย (4 แห่ง) เชียงราย (4 แห่ง) ลําปาง (1 แห่ง) อุตรดิตถ์ (2 แห่ง)
เพชรบูรณ์ (3 แห่ง) น่าน (1 แห่ง) แพร่ (2 แห่ง) กําแพงเพชร (1แห่ง) ตาก (2 แห่ง) และสุโขทัย (1 แห่ง) จากจํานวน
ริน. ดําจํานวน 27 สปี ชสี น์ .ี เป็ นสปี ชสี ใ์ หม่ทยีU งั ไม่มรี ายงานการพบจํานวน 3 สปี ชสี ์ คือ S. sp. G, S. chaliowae และ
S. triglobus บริเวณทีมU กี ารแพร่กระจายของตัวอ่อนมากทีสU ุดในเขตภาคเหนือ คือ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ซึงU พบ
ริน. ดําจํานวน 17 สปีชสี ์ ริน. ดําเหล่านี.แพร่กระจายในแหล่งนํ.าไหล 12 แห่ง จากบริเวณเชิงดอยถึงยอดดอยทีมU รี ะดับความ
สูงตัง. แต่ 400–2,400 เมตรเหนือระดับนํ.าทะเล (ภาพทีU 4) ผลการศึกษาชีใ. ห้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการแพร่กระจายและ
ความหนาแน่นของตัวอ่อนริน. ดํากับระดับความสูงของดอย เนืUองจากพบริน. ดําต่างสปีชสี ใ์ นแหล่งนํ.าไหลทีมU รี ะดับความสูง
แตกต่างกัน เช่น S. caudisclerum, S. sp. G และ S. sp. H มีแหล่งทีอU ยู่อาศัยเฉพาะบริเวณทีมU คี วามสูงประมาณ 2,400
เมตร ในทางตรงกันข้ามจะพบ S. nakhonense และ S. rudnicki เฉพาะบริเวณทีมU คี วามสูงประมาณ 400–700 เมตร
เท่านัน. นอกจากนี.ยงั พบความสัมพันธ์ระหว่างการแพร่กระจายและความหนาแน่นของตัวอ่อนริน. ดํากับปจั จัยบางอย่าง
ของสิงU แวดล้อม เช่น อุณหภูมขิ องนํ.าและความเร็วของกระแสนํ.า (Kuvangkadilok et al., 1999a) บริเวณภาคเหนือมีการ
แพร่กระจายและความหลากหลายของชนิดของตัวอ่อนริน. ดําค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม ตัวอ่อนริน. ดําทีพU บเฉพาะในเขต
ภาคเหนือมีเพียง 6 สปีชสี ์ คือ S. chiangmaiense, S. nigrogilvum และ S. brevipar (ภาพทีU 5) ส่วนอีก 3 สปี ชสี ์ เป็ นสปี ชสี ์
ใหม่ทยUี งั ไม่มรี ายงานการพบมาก่อน คือ S. sp. G ซึงU พบทีอU ่างกาบนยอดดอยอินทนนท์ แต่ไม่สามารถตัง. ชืUอวิทยาศาสตร์
ได้ เนืUองจากไม่พบตัวดักแด้และตัวเต็มวัย S. chaliowae พบเฉพาะตัวดักแด้ทนUี .ําตกแม่แคม จังหวัดแพร่ และ S. triglobus
พบตัวอ่อนและตัวดักแด้ทบUี ริเวณนํ. าตกต้นตอง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่ าน ริน. ดําทีมU กี ารแพร่กระจายอย่าง
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กว้างขวางในบริเวณภาคเหนือ คือ S. fenestratum, S. tani และ
S. siamense นอกจากนี.ยงั มีร.นิ ดําอีกหลายสปีชสี ์ทไUี ม่พบใน
เขตภาคเหนื อ แต่ พ บในภาคอืU น
เช่ น S. sheilae,
S. aureohirtum และ S. nobile
ภาคตะวัน ออก: จากการสํ า รวจชนิ ด และการ
แพร่กระจายของตัว อ่อนริ.น ดําในเขตนํ. า ไหล 5 แห่ง คือ
นํ.าตกปางสีดา อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว นํ.าตก
พลิ.ว อุทยานแห่งชาติน.ํ าตกพลิ.ว นํ. าตกเขาสอยดาว เขตรักษา
พันธุ์สตั ว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุร ี นํ.าตกกระทิง อุทยาน
แห่งชาติเขาคิชฌกูฏ และนํ.าตกเขาชะเมา อุทยานแห่งชาติ
เขาชะเมา-เขาวง จังหวัดระยอง พบตัวอ่อนริ.นดําทีUได้ตงั . ชืUอ
วิทยาศาสตร์แล้วจํานวน 8 สปีชสี ์ คือ S. fenestratum, S. tani,
S. asakoae, S. siamense, S. nakhonense,
S. quinquestriatum, S. parahiyangum และ S. angulistylum
ริน. ดําทีพU บเป็ นจํานวนมากในภาคนี. คือ S. fenestratum และ
S. tani
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จากการศึกษาแยกชนิด
ของตัวอ่อนและตัวดักแด้บริเวณแหล่งนํ.าไหล 18 แห่ง ในเขต
5 จังหวัด คือ นครราชสีมา (อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่) ชัยภูม ิ
(อุทยานแห่งชาติไทรทอง) อุบลราชธานี (อุทยานแห่งชาติ
ภูจอง-นายอย และเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ปา่ ยอดโดม) ขอนแก่น
(อุทยานแห่งชาติภูพาน) และเลย (อุทยานแห่งชาติภูกระดึง)
พบริน. ดําจํานวนทัง. หมด 12 สปีชสี ์ ซึงU เป็ นสปี ชสี ท์ ยUี งั ไม่ได้ตงั .
ชืUอวิทยาศาสตร์ 1 สปี ชสี ์ คือ S. sp. e และเป็ นสปีชสี ใ์ หม่ 2
สปีชสี ์ คือ S. chainarongi และ S. baimaii S. chainarongi
พบทีUบริเ วณแก่งลําดวน เขตรักษาพันธุ์ส ตั ว์ป่ายอดโดมและ
นํ.าตกห้วยหลวงในเขตอุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย จังหวัด
อุบลราชธานี และพบตัวอ่อนของ S. baimaii เป็ นจํานวนมาก
เกาะอยู่บนก้อนหิน บริเวณนํ.าตกพระองค์ และนํ.าตกผานํ. าผ่า
อุทยานแห่งชาติภกู ระดึง จังหวัดเลย แต่ไม่สามารถวินิจฉัยว่า
S. baimaii อยูใ่ นสกุลย่อยใด เพราะไม่มตี วั อย่างของตัวดักแด้
และตั ว เต็ ม วั ย สปี ชี ส์ ใ หม่ ทั .ง สองนี. พบเฉพาะในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาพทีU 5) ริน. ดําทีUมกี ารแพร่กระจาย
อย่างกว้างขวางและมีจํานวนมากในภาคนี. คือ S. siamense
อย่างไรก็ตาม ยังมีรน.ิ ดําบางสปีชสี ท์ พUี บในภาคอืนU แต่ไม่พบใน
ภาคนี.คอื S. quinquestriatum
ภาคกลาง: แหล่งนํ.าไหลธรรมชาติบริเวณภาคกลางมี
จํานวนไม่ม ากเหมือนภาคเหนือและภาคใต้ จากการสํารวจ
แหล่งนํ.าไหล 2 แห่ง ในบริเวณ 2 จังหวัดของภาคกลาง พบ
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ภาพที 4. การแพร่กระจายของตัวอ่อนริน ดําจํานวน 17 ชนิด
ในแหล่งนํ าไหล 12 แห่ง บริเวณอุทยานแห่งชาติดอย
อินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งนํ าแสดงด้วยตัวเลข 1-12
ดังนี 1) นําตกแม่ยะ (520 เมตร.) 2) นําตกแม่กลาง (400
เมตร) 3) นําตกวังควาย (410 เมตร) 4) นําตกวชิรธาร (700
เมตร) 5) นําตกห้วยทรายเหลือง (1,010 เมตร) 6) นําตกออบ
น้อย (1,010 เมตร) 7) ทีท าํ การดอยอินทนนท์ (1,180 เมตร)
8) โครงการหลวงไม้ดอกไม้ประดับ (1,250 เมตร) 9) นําตกสิริ
ภูมิ (1,270 เมตร) 10) ขุนห้วยแห้ง (1,280 เมตร) 11) กิว แม่
ปาน (2,300 เมตร) 12) อ่างกา (2,460 เมตร) ชือ สปี ชสี แ์ สดง
ด้วยอักษร A-Q ดังนี A = Simulium caudisclerum; B = S.
feuerborni; C = S. nigrogilvum; D = S. siripoomense; E =
S. quinquestriatum; F = S. rudnicki; G = S. sp. G; H = S.
sp. H; I = S. tani; J = S. sp J; K = S. asakoae; L = S. sp.
L; M = S. fenestratum; N = S. inthanonense; O = S.
nakhonense; P = S. chamlongi; Q = S. rufibasis

ภาพที 5. การแพร่กระจายของตัวอ่อนริน ดําจํานวน 17 ชนิด
ทีพ บเฉพาะในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ของประเทศไทย
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ริน. ดําจํานวน 3 สปี ชสี ์ คือ S. siamense ซึงU พบเป็ น
จํานวนมากทีสU ดุ (90.9%) ทีบU ริเวณวังตะไคร้ จังหวัด
นครนายก แล ะพบ S.
nakhonense แล ะ
S. quinquestriatum จํานวนเล็ก น้ อ ยในลําธาร
บริเวณอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
ภาคใต้: ในบริเวณแหล่งนํ.าไหลธรรมชาติ
33 แห่ง ในเขต 12 จัง หวัดภาคใต้ คือ จัง หวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ (2 แห่ง) ชุมพร (1 แห่ง) ระนอง
(5 แห่ง) สุราษฎร์ธานี (6 แห่ง) นครศรีธรรมราช
(6 แห่ง) ตรัง (1 แห่ง) สตูล (1 แห่ง) พัทลุง
(3 แห่ง) สงขลา (2 แห่ง) กระบีU (2 แห่ง) พังงา
(3 แห่ง) และภูเก็ต (2 แห่ง) พบริน. ดําจํานวน 20 สปี
ชีส์ เป็ นสปี ชสี ท์ ยUี งั ไม่ได้ตงั . ชืUอวิทยาศาสตร์ 1 สปี ชสี ์
คือ S. sp. g และเป็ นสปี ชสี ์ใหม่ 1 สปี ชสี ์ คือ S.
chumpornense สปี ช ีสส์ ่วนใหญ่ทUพี บในภาคใต้เป็ นส
ปีชสี ท์ พUี บในภาคอืUน ๆ เช่นกัน ยกเว้นริน. ดํา 8 สปี ชสี ์
ทีUพบเฉพาะในแหล่ ง นํ. า ไหลของภาคใต้ คือ S.
sheilae, S. nobile, S. yongi (พบเฉพาะตัวดักแด้),
S.malagense
(พ บ เ ฉ พ า ะ ตั ว ดั ก แ ด้ ),
S. grossifilum, S pahangense, S. sp. g และสปี ชสี ์
ใหม่ S. chumpornense ซึงU พบตัวอ่อนและตัวดักแด้ทUี
นํ.าตกกะเปาะ จังหวัดชุมพร (ภาพทีU 5) ริน. ดําทีมU กี าร
แพร่ ก ระจายอย่ า งกว้ า งขวางในภาคนี.
คื อ
S. nobile และ S. tani
Dissimilarity
จากการศึกษานี. จะเห็นว่าภาคเหนือและ
ภาคใต้ ม ี ค วามหลากหลายของชนิ ดและการ
แพร่กระจายของตัวอ่อนริ.นดํามากกว่าภูมิภาคอืUน
เนืUองจากมีแหล่งนํ.าไหลทีมU สี ภาวะแวดล้อมเหมาะต่อ
การเพาะพันธุ์ของริ.นดําเป็ นจํานวนมาก สปี ชสี ์ท Uมี ี
การแพร่กระจายอย่างกว้างขวางเกือบทัวทุ
U กภูมภิ าค
ของประเทศ คือ S. tani, S. fenestratum และ
S. siamense อย่างไรก็ตาม ยังมีรน.ิ ดําบางสปี ชสี ์ทมUี ี
แหล่งเพาะพันธุ์จําเพาะในภูม ิภาคใดภูม ิภาคหนึU ง ภาพทีU 7. แสดงการจัดกลุม่ ของนํ.าตกในการเก็บตัวอย่างแต่ละครัง. โดยใช้
เท่ านัน. (ภาพทีU 5) เช่ น S. chiangmaiense, ข้อมูลการกระจายของตัวอ่อนริน. ดํา โดยวิธี Gower Metric และ
S. chaliowae, S. triglobus และ S. nigrogilvum Classification แบบ FUSE Flexible-Beta (Belbin, 1995) ซึงU จะ
เฉพาะในภาคเหนือ S. chainarongi เฉพาะภาค สอดคล้องกับวิธี SSH ในภาพทีU 6a
ตะวันออกเฉียงเหนือ S. nobile, S. pahangense และ S. grossifilum เฉพาะภาคใต้ จากผลนี.ชใ.ี ห้เห็นความสัมพันธ์ของ
การแพร่กระจายริน. ดําบางสปีชสี ก์ บั แหล่งนํ.าเพาะพันธุ์ ดังนัน. คณะวิจยั จึงศึกษาวิเคราะห์พารามิเตอร์ทางเคมีและฟิสกิ ส์
ของแหล่งนํ.าเพาะพันธุ์รน.ิ ดําในเขตภาคใต้ ซึงU มีจํานวนสปีชสี ข์ องริน. ดําทีพU บเฉพาะในภูมภิ าคนี.มากกว่าภาคอืนU
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พารามิ เ ตอร์ทางเคมี แ ละฟิ สิ กส์ ข อง
แหล่งนําเพาะพันธุข์ องตัวอ่อนริ นดํา
จากการศึกษาการกระจายของชนิดและ
จํานวนของตัวอ่อนริ.นดํา (ตารางทีU 2) และการ
วิเคราะห์ตวั แปรคุณภาพนํ. าทางกายภาพและเคมี
ของนํ. าตกจํานวน 9 แห่ง ใน 6 จังหวัดภาคใต้
(ตารางทีU 3) คือ นํ.าตกกะเปาะ จังหวัดชุมพร นํ.าตก
ปุญญบาลและนํ. า ตกหงาว จัง หวัดระนอง นํ. าตก
ดาดฟ้าและนํ. าตกเหมืองทวด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นํ.าตกอ่าวลึก จังหวัดกระบีU นํ.าตกตําหนังและนํ.าตก
สระนางมโนราห์ จังหวัดพังงา และนํ. าตกบางแป
จังหวัดภูเก็ต พบว่า การจัดกลุ่มนํ. าตกในการเก็บ
ตัวอย่างจํานวน 19 ครัง. จากนํ.าตก 9 แห่ง โดยใช้
ข้อมูลการกระจายของตัวอ่อนริ.นดําจากตารางทีU 2
และวิเคราะห์โดยวิธกี ารจัดอันดับ (ordination) ของ
Semi-Strong Hybrid Multidimentional Scaling
(SSH) พบว่ าสามารถแบ่ ง กลุ่ มนํ. าตกทีUไปเก็บ
ตัวอย่างออกเป็ น 3 กลุ่ม (ภาพทีU 6a) ซึงU สอดคล้อง
กับการจัดกลุ่มนํ. าตกโดยใช้ Gower Metric และ
Classification แบบ Fuse Flexible-Beta (ภาพทีU 7)
ดังนี.คอื นํ.าตกกลุ่มทีU 1 ประกอบด้วยนํ.าตกกะเปาะ
นํ.าตกอ่าวลึก นํ.าตกสระนางมโนราห์ และนํ.าตกบาง
แป จากการหาความสัมพันธ์ของนํ.าตกเหล่านี.กบั
ชนิ ด ของตัว อ่ อ นริ.น ดํ า โดยวิธี Principal
Axis
Dissimilarity
Correlation พบริ.นดํา สปี ช ีส์ S. nobile มี
ความสัมพันธ์กบั กลุ่มนํ.าตกนี. (ภาพทีU 6b) กลุ่มทีU 2
ประกอบด้วย นํ. าตกดาดฟ้า นํ.าตกเหมืองทวด นํ.าตก
ปุ ญ ญบาล และนํ. า ตกหงาว (เฉพาะทีU เ ก็ บ เดือ น
กรกฎาคม 2543) ในนํ. าตกกลุ่มนี.พบตัวอ่อนริ.นดํา
หลายสปี ชสี ์ เช่น S. tani, S. nakhonense และ
S. fenestratum และนํ.าตกกลุ่มทีU 3 ประกอบด้วย
นํ. าตกหงาว (ยกเว้นเดือนกรกฎาคม 2543) ซึUงมี
ภาพทีU 9. แสดงการจัดกลุม่ ของนํ.าตกในการเก็บตัวอย่างแต่ละครัง. โดยใช้
ความสัมพันธ์กบั S. glossifilum และ S. sp. G
ในการวิเคราะห์จดั กลุ่มนํ. าตกต่างๆ โดยใช้ ค่าคุณภาพนํ.าทางกายภาพและเคมี โดยวิธี Gower Metric และ
ค่าตัวแปรคุณภาพนํ. าทางกายภาพและเคมีโ ดยวิธี Classification แบบ FUSE Flexible-Beta (Belbin, 1995) ซึงU จะ
สอดคล้องกับวิธี SSH ในภาพทีU 8a
SSH (ภาพทีU 8a) และวิธี Gower Metric และ
Classification แบบ Fuse Flexible-beta (ภาพทีU 9) ได้ผลแบบเดียวกัน คือ สามารถแยกกลุ่มนํ.าตกออกเป็น 3 กลุม่ แต่
ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกคล้ายคลึงกับการใช้ขอ้ มูลการกระจายของตัวอ่อนริน. ดําดังนี. กลุ่มทีU 1 ประกอบด้วย นํ.าตก
กะเปาะ นํ.าตกอ่าวลึก และนํ.าตกสระนางมโนราห์ จากการวิเคราะห์อทิ ธิพลของตัวแปรคุณภาพใดทีมU ผี ลต่อนํ.าตกเหล่านี.
โดยใช้ Principal Axis Correlation พบว่าค่าความกระด้างของนํ.า ความเป็ นกรด-ด่าง และอุณหภูมทิ คUี ่อนข้างสูงสัมพันธ์
S1JUL99
S1JUL00
S7JUL99
S6JUL99
S2JUL99
S3JUL99
S8JUL99
S3AUG99
S3MAR00
S3JUL00
S4AUG99
S4NOV99
S4MAR00
S4JUL00
S5AUG99
S5MAR00
S5NOV99
S5JUL00
S9AUG99
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กับนํ.าตกเหล่านี. (ภาพทีU 8b) กลุ่มทีU 2 ประกอบด้วย นํ.าตก
เหมืองทวด นํ. าตกดาดฟ้า และนํ. าตกบางแป ค่าตัวแปรทีU
เกียU วข้อง คือ ความสูง ซึงU นํ.าตกเหล่านี.จะอยูใ่ นระดับความสูง
ตัง. แต่ 100 เมตรเหนื อ ระดับ นํ. า ทะเลขึ.น ไป กลุ่ ม ทีU 3
ประกอบด้วย นํ.าตกหงาว นํ.าตกปุญญบาล และนํ.าตกตําหนัง
ตัวแปรทีเU กียU วข้องกับนํ.าตกกลุ่มนี. คือ อุณหภูมทิ คUี อ่ นข้างสูง
ในการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหวางชนิดของริน. ดํากับ ภาพที 10. แผนทีม าตรฐานแสดงแบบแผนของแบนด์
ตัวแปรคุ ณภาพนํ. าทางกายภาพและเคมี โดยใช้โ ปรแกรม ของโพลีทนี โครโมโซมของริน ดําชนิด Simulium nobile.
คอมพิวเตอร์ SPSS ศึกษาค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ r ถ้าค่า r C = centromere; NO = nucleolar organizer;
BR = Ring of Balbiani; db = double bubble
สูง แสดงว่ามีความสัมพันธ์กนั มาก และใช้ระดับความเชืUอมันU
95% (p=0.05) ถ้า p น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าริน. ดําชนิดนัน. มี
ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรนัน. อย่างมีนยั สําคัญ จากการวิเคราะห์
แสดงให้เห็นว่าความสูงมีความสัมพันธ์กบั S. fenestratum, S.
tani,
S. nakhonense, S. chumpornense และ S. nobile อุณหภูมนิ .ํามี
ความสัมพันธ์กบั S. sheilae ความเป็นกรด-ด่างมีความสัมพันธ์
กับ S. nobile, S. sheilae, S. tani และ S. chumpornense ภาพที 11. แผนทีม าตรฐานแสดงแบบแผนของแบนด์ของ
ความเร็วกระแสนํ. ามีความสัมพันธ์ ก ับ S. tani และ โพลีทนี โครโมโซมของริน ดําชนิด Simulium nodosum พร้อม
S. nakhonense ความกระด้างของนํ. ามีความสัมพันธ์ ก ับ ทัง แสดงตําแหน่งและจุดแยกของอินเวอร์ชนั บนแขน IIL และ
S. nobile, S. chumpornense และ S. glossifilum ซัลเฟตมี IIIL. C = centromere; NO = nucleolar organizer;
ความสัมพันธ์กบั S. tani, S. nakhonense, S. nobile และ BR = Ring of Balbiani; db = double bubble
S. parahiyangum และไนเตรตมีความสัมพันธ์กบั S. glossifilum
และ S. chumpornense
จากการศึกษาจะเห็นว่าตัวแปรคุณภาพนํ.าทางกายภาพและเคมี สามารถแบ่งกลุ่มนํ.าตกออกเป็ นกลุ่ม ๆ ซึงU แต่
ละกลุ่มมีความสัมพันธ์กบั การกระจายของสปีชสี ์ของริน. ดําต่างกัน นอกจากนี.ร.นิ ดําบางสปี ชสี ม์ คี วามสัมพันธ์อย่างมี
นัยสําคัญกับตัวแปรคุณภาพนํ.าชนิดใดชนิดหนึUงเท่านัน. ข้อมูลเหล่านี.จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันและกําจัดตัวอ่อนริน.
ดําทีเU ป็นพาหะนําโปรโตซัวและไวรัสไปสู่สตั ว์เลีย. งหรือสูค่ นในอนาคต
เซลล์พนั ธุศาสตร์
ศึกษาแบนด์ของโพลีทนี โครโมโซมโดยการย้อมด้วยสีออร์ซนี
ในการศึกษาแบบแผนการเรียงตัวของแบนด์ของโพลีทนี โครโมโซมทีมU าจากต่อมนํ.าลายของตัวอ่อนจํานวน 18
สปี ช สี ์ ซึUงจัดอยู่ใ น 4 สกุลย่อยดังนี. สกุลย่อย Nevermannia จํา นวน 2 สปี ช สี ์ คือ S. caudisclerum และ
S. feuerborni สกุลย่อย Montisimulium 1 สปีช สี ์ คือ S. sp. G สกุลย่อย Gomphostilbia 5 สปี ชสี ์ คือ
S. angulistylum, S. asakoae, S. decuplum, S. siamense และ S. sp. g และสกุลย่อย Simulium จํานวน 10 สปีชีส์
ซึงU จัดอยู่ในกลุ่มทีตU ่างกันจํานวน 4 กลุ่ม คือ striatum จํานวน 3 สปีชสี ์ (S. chiangmaiense, S. quinquestriatum และ
S. nakhonenese) nobile 2 สปีชสี ์ (S. nobile และ S. nodosum) tuberosum 2 สปี ชสี ์ (S. tani และ S. rufibasis)
multistriatum 2 สปี ชสี ์ (S. fenestratum และ S. chainarongi) และ ungrouped species 1 สปี ชสี ์ คือ S. rudnicki
พบว่าริ.นดําทัง. 18 สปี ช ีส์ มีจํานวนโพลีทนี โครโมโซม 3 คู่ (2n=6) โครโมโซมแท่งทีU 1 ยาวทีUสุด รองลงมา คือ
โครโมโซมแท่งทีU 2 และโครโมโซมแท่งทีU 3 สัน. ทีสU ดุ แต่ละโครโมโซมประกอบด้วยแขนสองแขนซึงU จะมีความยาวเท่ากัน
หรือไม่เท่ากันขึน. อยูก่ บั ตําแหน่งของเซนโทรเมียร์ (ตารางทีU 4) การเรียงตัวของแบนด์ของโพลีทนี โครโมโซมและลักษณะ
อืนU ๆ ของโครโมโซม เช่น ตําแหน่งและลักษณะของเซนโทรเมียร์ ตําแหน่งของนิวคลีโอลาร์ออร์แกไนเซอร์และพัฟป์ (วง
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แหวนบัลบิอะนิ) เป็ นลักษณะจําเพาะของแต่ล ะสปีชสี ์ (ภาพทีU
10, 11) และมีความแตกต่างกันแม้ว่าสปี ชสี ์เหล่านัน. จะอยู่ใน
กลุ่มหรือสกุลเดียวกัน (Kuvangkadilok et al., 1999b) เช่น นิ
วคลีโอลาร์ออร์แกไนเซอร์ของ S. nobile อยู่บนโครโมโซมทีU 3
(ภาพทีU 10) ในขณะทีU S. nodosum ซึงU อยู่ในกลุ่มย่อยเดียวกัน
กับ S. nobile อยู่ปลายสุดของโครโมโซมทีU 2 (ภาพทีU 11)
บริเวณเซนโทรเมียร์บนโพลีทนี โครโมโซมของ S. nobile, S.
chainarongi, S. rufibasis, S. nakhonenese และ S. rudnicki ซึงU ภาพที 12. โพลีทนี โครโมโซมของริน ดําชนิด Simulium
อยูค่ นละกลุ่มของสกุลย่อย Simulium มีลกั ษณะโป่งพองออกมา nodosum ทีเ ซนโทรเมียร์มารวมกันฟอร์มเป็นซูโดโครโม
เห็นชัดเจน ซึงU ต่างจากริน. ดําสปีชสี ์อUนื ทีอU ยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือ เซนเตอร์ (a) เฮเทโรไซกัสอินเวอร์ชนั แบบ IIL-st/1 (b)
และ IIIL-st/1 (c) ในประชากรริน ดํา S. nodosum ลูกศร
ต่างกลุ่มกันทีเU ซนโทรเมียร์มลี กั ษณะเป็ นเส้นดําหนาบ้างบางบ้าง แสดงทิศทางของเซนโทรเมียร์
และบริเวณเซนโทรเมียร์ไม่โป่งพอง นอกจากนี.เซนโทรเมียร์ของ
ริน. ดําบางตัวของ S. nakhonense และ S. nodosum มารวมกันเป็ นซูโดโครโมเซนเตอร์ (pseudochromocenter) ทียU อ้ ม
ติดสีเข้มของคอนสทิทวิ ทีฟเฮเทโรโครมาทิน (ภาพทีU 12a) ดังนัน. ตําแหน่งและลักษณะของเซนโทรเมียร์ นิวคลีโอลาร์ออร์
แกไนเซอร์ และวงแหวนบัลบิอะนิ เป็ นลักษณะจําเพาะของแต่ละสปีชสี ์ ไม่ใช่ลกั ษณะจําเพาะของแต่ละกลุ่มหรือแต่ละสกุล
ย่อย อย่างไรก็ตาม เมืUอเปรียบเทียบการเรียงลําดับของแบนด์ของริ.นดําใน 4 สกุลย่อย พบว่าบางแบนด์บนโครโมโซม
IIL และ IIIS ของริน. ดําภายในสกุลย่อยเดียวกันหรือต่างสกุลย่อยมีลกั ษณะเหมือนกัน (ภาพทีU 13) แสดงให้เห็นว่าแบนด์
ทีเU หมือนกันเหล่านี.มาจากบรรพบุรุษร่วม (common ancestor) ซึUงถูกถ่ายทอดไปยังริ.นดําแต่ละสปี ชสี ภ์ ายในสกุลย่อย
เดียวกันหรือต่างกัน
ในการศึกษานี.ยงั พบพาราเซนทริกอินเวอร์ชนั (paracentric inversions) ในประชากรริน. ดํา 8 สปี ชสี ์ ทีเU ก็บมา
จากแหล่งนํ.าไหลต่างกัน โดยพบพาราเซนทริกอินเวอร์ชนั 3 แห่ง (IL-1, IIIL-1 และ IIIL-2) ในประชากรริน. ดําสปี ชสี ์
S. tani 2 แห่ง (IIL-1 และ IIIL-1) ใน S. nodosum (ภาพทีU 13b, 13c) 3 แห่ง (IS-1, IIL-1 และ IIIL-1) ใน
S. chiangmaiense 3 แห่ง (IL-1, IIL-1 และ IIIL-1) ใน S. asakoae 3 แห่ง (IS-1, IL-1 และ IIL-1) ใน S. siamense 2 แห่ง
(IIL-1 และ IIIL-1) ใน S. angulistylum 1 แห่ง (IIIL-1) ใน S. decuplum และ 6 แห่ง (IS-1, IL-1, IIL-1, IIL-2, IIIS-1 และ
IIIL-1) ใน S. feuerborni จากการทดสอบทางสถิตพิ บว่าอินเวอร์ชนั IIIL-1 ของ S. feuerborni ทีเU ก็บมาจากนํ.าตกห้วย
ทรายเหลือง ไม่อยูใ่ นสภาวะสมดุลภายใต้กฎฮาร์ดไี วน์เบิรก์ อย่างมีนัยสําคัญทีรU ะดับความเชืUอมั Uน 99% เนืUองจากมีกลุ่ม
ประชากรทีUม ียีโ นไทป์ แบบเฮเทโรไซโกต (IIIL-st/1) น้ อยกว่าปกติ ซึUง ชี.ใ ห้เห็นว่ามีส องยีนพูลในประชากรกลุ่ ม นี.
(Kuvangkadilok et al., 1999c) จากการศึกษายังพบว่าอินเวอร์ชนั ของริน. ดําทัง. 8 สปีชสี ไ์ ม่มคี วามสัมพันธ์กบั เพศ ดังนัน.
จึงไม่ทราบว่าโครโมโซมแท่งใดเป็ นโครโมโซมเพศ (X หรือ Y) ในประชากรริน. ดําเหล่านี.
ภาพที 13. (ซ้าย) แสดงแบนด์ทมี ลี กั ษณะเหมือนกันบนโครโมโซม
แขน IIS และ IIIS ของริน ดําในสกุลย่อย Simulium จํานวน 8 ชนิด
ดังนี Simulium chainarongi (a), S. nobile (b), S. nodosum (c),
S. tani (d), S. chiangmaiense (e),
S. quinquestriatum (f) และ S. rudnicki (g) ลูกศรแสดง
ตําแหน่งเซนโทรเมียร์ เส้นประแสดงขอบเขตของแบนด์ทมี ลี กั ษณะ
เหมือนกัน
ภาพที 14. (ขวา) โพลีทนี โครโมโซมของริน ดําชนิด Simulium
nakhonense ทีย อ้ มด้วยสีออร์ซนี (a) และสีกมิ ซาแสดงแถบสีซี (b)
I-III = แท่งโครโมโซม; S = โครโมโซมแขนสัน ; L = โครโมโซม
แขนยาว; NO = นิวคลีโอลาร์ออร์แกไนเซอร์ ลูกศรใหญ่แสดง
centromeric C-bands ลูกศรเล็กแสดง interstitial C-bands หัว
ลูกศรแสดงโฮโมโลกัสแบนด์ของ
sex-linked
interstitial
heterochromatin ในตัวผู้ (c) และเฮเทโรไซกัสแบนด์ในตัวเมีย (d)
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แถบสีซขี องโพลีทนี โครโมโซมโดยการย้อมด้วยสีกมิ ซา
ในการศึกษาแถบสีซบี นโครโมโซมของริน. ดํา 6 สปี ชสี ์ คือ S. caudisclerum, S. feuerborni, S. rufibasis,
S. nakhonense และ S. sp. G โดยวิธยี อ้ ม C-banding พบว่ามีความแตกต่างของปริมาณและการกระจายของคอนสทิทวิ
ทีฟเฮเทโรโครมาทิน (constitutive heterochromatin) ระหว่างสปีชสี แ์ ละภายในสปีชสี เ์ ดียวกัน (Kuvangkadilok et al, 1998)
ตัวอ่อนริน. ดําสปี ชสี ์ S. rufibasis ทีเX ก็บจากสถานทีตX ่างกัน คือ จากกิวX แม่ปานและนํ.าตกสิรภิ ูมิ บริเวณอุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ แสดงแบบแผนของแถบสีซสี องแบบ แถบสีซแี บบทีสX องซึงX เป็ นของประชากรทีเX ก็บจาก
นํ.าตกสิรภิ มู ิ มีปริมาณเฮเทโรโครมาทินบริเวณเซนโทรเมียร์และบนแขนโครโมโซมบางแห่งมากกว่าแบบทีหX นึXงทีเX ก็บจากกิวX
แม่ปาน จากการเปรียบเทียบแบบแผนแถบสีซขี องริน. ดําชนิดต่าง ๆ กับชนิด S. caudisclerum ซึXงคาดว่าเป็ นสปี ชสี ์ทXี
ใกล้เคียงกับบรรพบุรุษมากทีXสุด สามารถแบ่งกลุ่มริน. ดําออกเป็ น 3 กลุ่ม ซึงX แต่ละกลุ่มมีปริมาณเฮเทโรโครมาทินบริเวณ
เซนโทรเมียร์และบางแห่งบนโครโมโซมต่างกันคือ กลุ่มทีX 1 เป็ นกลุ่มริ.นดําทีXมปี ริมาณเฮเทโรโครมาทินค่อนข้างน้อย
ประกอบด้วย ริน. ดําสปีชสี ์ S. caudisclerum และ S. fenestratum กลุ่มทีX 2 เป็ นกลุ่มริน. ดําทีมX ปี ริมาณเฮเทโรโครมาทินปาน
กลาง ได้แก่รน.ิ ดําสปีชสี ์ S. feuerborni และ S. rufibasis (จากกิวX แม่ปาน) และกลุ่มทีX 3 ประกอบด้วยริน. ดําชนิด S. rufibasis
(จากนํ.าตกสิรภิ ูม)ิ S. nakhonense และ S. sp. G ริน. ดํากลุ่มนี.มปี ริมาณเฮเทโรโครมาทินค่อนข้างมากเมืXอเปรียบเทียบกับ
ริน. ดํากลุ่มทีX 1 และ 2 นอกจากนี.การย้อมแถบสีซยี งั แสดงให้เห็นว่าแบนด์ 84B2 ซึXงอยู่บนโครโมโซมแขน IIIL ของริน. ดําสปี
ชีส์ S. nakhonense แสดงลักษณะเป็ นเฮเทโรโครมาทินทีมX คี วามสัมพันธ์กบั เพศ (sex-linked heterochromatin) ซึXง
เกียX วข้องกับการดิฟเฟเรนทิเอชันของโครโมโซม X และ Y (ภาพทีX 14) และเป็ นไปได้ว่ากลไกการตัดสินเพศในริน. ดําสปี ชสี ์
S. nakhonense มีลกั ษณะเป็น heterogametic sex (XY) ในเพศเมีย และ homogametic sex (XX) ในเพศผู้
วิธยี อ้ มแถบสีซสี ามารถแสดงปริมาณเฮเทโรโครมาทินบริเวณเซนโทรเมียร์ ทีโลเมียร์ และบริเวณอืXนบางแห่ง
บนโครโมโซม เฮเทโรโครมาทินประกอบด้วยแซเทไลด์ดเี อ็นเอทีมX กี ารเพิมX และ/หรือ ลดปริมาณระหว่างวิวฒ
ั นาการของ
โครโมโซม ริน. ดําชนิด S. caudisclerum อยู่ในสกุลย่อย Nevermannia เป็ นสปี ชสี ด์ งั . เดิมทีมX ปี ริมาณเฮเทโรโครมาทิน
น้อยทีสX ดุ เมืXอเปรียบเทียบกับริน. ดําสปีชสี ์ S. rufibasis และ S. nakhonense ทีอX ยู่ในสกุลย่อย Simulium และเป็ นสปี ชสี ์
สมัยใหม่ทXีมปี ริมาณเฮเทโรโครมาทินมากกว่า ดังนัน. จึง คาดว่ามีการเพิมX ปริมาณเฮเทโรโครมาทินในระหว่างการ
วิวฒ
ั นาการของโครโมโซมของริ.นดํา อย่างไรก็ตาม เป็ นไปได้ว่ามีการลดปริม าณเฮเทโรโครมาทินในระหว่างการ
วิวฒ
ั นาการของโครโมโซมของริน. ดําเช่นกัน เนืXองจากแบบแผนของแถบสีซขี องริน. ดําชนิด S. fenestratum ทีอX ยู่ในสกุล
ย่อย Simulium มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับริน. ดําชนิด S. caudisclerum ดังนัน. การเพิมX หรือลดปริมาณเฮเทโรโครมาทินอาจ
มีบทบาทสําคัญในการวิวฒ
ั นาการของโครโมโซมของริน. ดําสปีชสี ต์ ่าง ๆ
บทสรุป
1. งานวิจยั นี.พบริน. ดําจํานวน 42 สปีชสี ์ แพร่กระจายในแหล่งนํ.าไหลธรรมชาติในภูมภิ าคต่าง ๆ ของประเทศ
2. ความหลากหลายของสปีชสี ข์ องริน. ดําพบในเขตภาคเหนือและภาคใต้มากกว่าในภาคอืนX ๆ
3. การแพร่กระจายและความหนาแน่นของตัวอ่อนริน. ดําแต่ละสปีชสี ์ ขึน. อยูก่ บั พารามิเตอร์ทางเคมีและฟิสกิ ส์ของแหล่ง
นํ.าเพาะพันธุ์ของตัวอ่อนริน. ดํา เช่น อุณหภูมนิ .ํา ความเป็ นกรด-ด่างของนํ.า ความเร็วของกระแสนํ.า และปริมาณแร่
ธาตุและออกซิเจนในนํ.า
4. การศึกษาความหลากหลายของสปีชสี ข์ องริน. ดํานอกจากจะศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของตัวอ่อน ตัวดักแด้ และ
ตัวเต็มวัยแล้ว ควรจะศึกษาเซลล์พนั ธุศาสตร์ดว้ ย เพือX ให้การวินจิ ฉัยของสปีชสี ข์ องริน. ดําถูกต้องและแม่นยํามากขึน.
ปญั หาสําคัญในงานวิจยั นี. คือ วิธกี ารเก็บตัวอย่างของตัวอ่อนริน. ดําทีคX ่อนข้างยุ่งยาก เนืXองจากต้องแช่หลอด
ตัวอ่อนริน. ดําทีดX องในนํ.ายา fixative ในนํ.าแข็งตลอดเวลา จึงเป็ นอุปสรรคในการเดินทางไปเก็บริน. ดําในแหล่งทุรกันดาร
และระยะทางไกล ๆ ดัง นัน. จึง ทําให้จํากัดสถานทีXทXีจะเก็บตัวอย่างซึXง มีผลต่อการศึกษาการแพร่กระจายของริ.นดํา
นอกจากนี.งานวิจยั นี.ไม่สามารถเลีย. งแมลงริน. ดําในห้องทดลองได้ เนืXองจากขาดสถานทีแX ละเงินทุนทีจX ะจําลองแหล่งนํ.า
ไหลทีเX ป็ นแหล่งเพาะพันธุข์ องริน. ดํา จึงทําให้ไม่สามารถศึกษาพฤติกรรมและชีพจักรของริน. ดําแต่ละสปีชสี ซ์ งXึ เป็ นความรูท้ Xี
จะนํามาหาวิธปี ้ องกัน ควบคุม และกําจัดตัวอ่อนและตัวเต็มวัยริน. ดําในอนาคต
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โครงการวิจยั นี.ได้รบั ทุนสนับสนุ นจากโครงการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากร
ชีวภาพในประเทศไทย ซึงX ร่วมจัดตัง. โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั และศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ รหัสโครงการ BRT 139007 และขอขอบคุณหัวหน้าและผูช้ ่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
จังหวัดเชียงใหม่ ทีXกรุณาช่วยเหลือและบริการบ้านพักและไฟฟ้า และขอขอบคุณศาสตราจารย์ Hiroyuki Takaoka
ภาควิชาควบคุมโรคติดต่อ มหาวิทยาลัยแพทย์ Oita ประเทศญีXปุน่ ทีกX รุณาช่วยวินิจฉัยและยืนยันสปี ชสี ข์ องริน. ดํา
ผศ.ดร.นฤมล แสงประดับ และ รศ.ดร.ชุตมิ า หาญจวณิช ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีX
กรุณาให้ยมื ตัวอย่างของตัวอ่อนริน. ดําทีเX ก็บจากบริเวณอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดขอนแก่น และอุทยานแห่งชาติภู
กระดึง จังหวัดเลย ผศ.ดร.นฤมล แสงประดับ ทีXกรุณาช่วยวิเคราะห์ข้อมูล คุณภาพนํ.าทางกายภาพและเคมี อาจารย์
ถาวร สุภาพรม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทีกX รุณาช่วยเก็บตัวอย่าง
ริ.นดําในบริเ วณจังหวัดอุบ ลราชธานี
และนายสิงโต บุญโรจน์ พงศ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กรุณาช่วยเก็บตัวอย่างริน. ดําในบริเวณจังหวัดสงขลา ตรัง สตูล และพัทลุง
เอกสารอ้างอิ ง
เฉลียว กุวงั คะดิลก, สุวรรณี พยุหเสนา, ชัยณรงค์ บุญเข็มทอง และวิสทุ ธิ n ใบไม้. 2544. การแพร่กระจาย สัณฐานวิทยา และเซลล์
พันธุศาสตร์ของตัวอ่อนริน. ดําในภาคใต้ของประเทศไทย ใน: พันธุศาสตร์ยุคปฏิวตั ยิ นี สัมมนาวิชาการพันธุศาสตร์ ครังที
. X
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Arteaga, L.T. and d.H.P. Munoz. 1999. New cytotype in the Simulium metallicum complex (Diptera: Simuliidae) from
Cundinamarca, Colombia. J. Med. Ent. 36: 133-140.
Baimai, V. 1988. Constitutive heterochromatin differentiation and evolutionary divergence of karyotype of Oriental
Anopheles (Cellia) Pacific Science 42: 13-27.
Baimai, V. 1998. Heterchromatin accumulation and karyotypic evolution in some dipteran species. Zool. Studies 37:
75-88.
Baimai, V. and W. Trinachartvanit. 1999. Metaphase karyotype of fruit flies of Thailand. III. Six members of the
Bactrocera dorsalis complex. Zool. Studies. 38: 110-118.
Baimai, V., W. Trinachartvanit, S. Trigvattananont and P.J. Grote. 1996. Metaphase karyotype of fruit flies of
Thailand. II. Five species of four subgenera of Bactrocera. J. Sci. Soc. Thailand 22: 97-104.
Baverstock, P.R., M. Gelder and A. Jahnke. 1982. Cytogenetic studies of the Australian rodent, Uromys
caudimaculatus, a species showing extensive heterochromatin variation. Chromosoma 84: 517-533.
Bedo DG. 1975. C-banding in polytene chromosomes of Simulium ornatipes and S. melatum (Diptera: Simuliidae).
Chromosoma 51: 291-300.
Bedo, D.G. 1976. Polytene chromosomes in pupal and adult blackflies (Diptera: Simuliidae). Chromosoma 57: 387-396.
Bedo, D.G. 1977. Cytogenetics and evolution of Simulium ornatipes Skuse (Diptera: Simuliidae). I. Sibling speciation.
Chromosoma 64: 37-65.
Bedo D.G. 1979. Cytogenetics and evolution of Simulium ornatipes Skuse (Diptera: Simuliidae). II. Temporal variation
in chromosome polymorphisms and homosequential sibling species. Evolution 33: 296-308.
Belbin, L. 1995. Pattern Analysis Package. Division of Wildlife and Ecology, CSIRO, Australia.
Bhatnagar, S., D. Kaul and R. Chaturvedi. 1980. Chromosomal studies in 3 species of the genus Dacus (Ttrypetidae,
Diptera). Genetica 54: 11-15.
Boakye, D.A. 1993. A pictorial guide to the chromosomal identification of members of the Simulium damnosum
Theobald complex in West Africa with particular reference to the Onchocerciasis Control Programme Area.
Trop. Med. Parasitol. 44: 223-244.
Britten, R.J. and D.E. Kohne. 1968. Repeated sequences in DNA. Science 161: 529-540.
Carlsson, G. 1962. Studies on Scandinavian black flies. Opusc. Ent. Suppl. 21: 1-280.
Carlsson, G. 1968. Benthonic fauna in African watercourses with reference to black fly populations. Bull. Wld. Hlth.
Org. 37: 139-150.
Carlsson, M., L.M. Nilsson, B. Svensson, S. Ulfstrand and R.S. Wotton. 1977. Lacustrine seston and other factors
influencing the blackflies (Diptera: Simuliidae) inhabiting lake outlets in Swedish Lapland. Oikos 29: 229-238.
Charalambous, M., P.D. Ready, A.J. Shelley, M. Arzube and C.A. Lowry. 1993a Cytological and isoenzyme analysis
of the Bucay and Quevedo cytotypes of the onchocerciasis vector Simulium exiguum (Diptera: Simuliidae) in
Ecuador. Memorias do Instituto Oswaldo Cruz. 88: 39-48.
Charalambous, M., A.J. Shelley and M. Arzube. 1993b. Distribution and taxonomic studies of chromosomal forms of
the onchocerciasis vector Simulium exiguum in central Ecuador. Med. Vet. Ent. 7: 299-303.
Charalambous, M., A.J. Shelley, M.M. Herzog and A.P. Dias. 1996. Four new cytotypes of the onchocerciasis vector
blackfly Simulium guianense in Brazil. Med. Vet. Ent. 10: 111-120.

รายงานการวิจยั ในโครงการ BRT 2544

308

BRT Research Reports 2001

Chutter, F.M. 1968. Hydrobiological studies on the Voal River in the Vereeniging area. Pt 1. Introduction, water
chemistry, and biological studies on the fuana of habitats other than muddy bottom sediments. Hydrobiologia
21: 1-65.
Colbo, M.H. 1976. Four new species of Simulium Latreille (Diptera: Simuliidae) from Australia. J. Aus. Ent. Soc. 15:
253-269.
Conn, J. 1990. Chromosome key to the larvae of the Simulium metallicum complex (Diptera: Simuliidae) from Latin
America. J. Med. Ent. 27: 459-466.
Conn, J., K.H. Rothfels, W.S. Procunier and H. Hirai. 1989. The Simulium metallicum species complex (Diptera:
Simuliidae) in Latin America: A cytological study. Can. J. Zool. 67: 1217-1245.
Crosskey, R.W. 1960. A taxonomic study of the larvae of West African Simuliidae (Diptera: Simuliidae) with
comments on the morphology of the larval black-fly head. Bull. Br. Mus. Nat. Hist. (Ent.) 10: 1-74.
Crosskey, R.W. 1973. Family Simuliidae. In M.D. Delfinado and D.E. Hardy (eds.), A Catalog of the Diptera of the
Oriental Region, pp. 423-430. University Press of Hawaii, Honolulu.
Crosskey, R.W. 1981a. Geographical distribution of Simuliidae. In E.M. Laird (ed.), Blackflies, the Future for
Biological Methods in Integrated Control, pp. 57-73. Academic Press, London.
Crosskey, R.W. 1981b. Simuliid taxonomy–the contemporary. In E.M. Laird (ed.), Blackflies, the Future for
Biological Methods in Integrated Control, pp. 3-18. Academic Press, London.
Crosskey, R.W. 1990. The natural history of blackflies. John Wiley, Chichester.
Crosskey, R.W. 1993. Blackflies (Simuliidae). In R.P. Lane and R.W. Crosskey (eds.), Medical Insects and Arachnids,
pp. 241-287. Chapman and Hall, New York.
Dalmat, H.T. 1955. The black flies (Diptera: Simuliidae) of Guatemala and their roles as vectors of onchocerciasis.
Smithson. Misc. Collins 125: 1-425.
Datta, M. 1973. New species of black flies (Diptera: Simuliidae) of the subgenera Eusimulium Roubaud and
Gomphostilbia Enderlein from the Darjeeling area, India. Oriental Insects 7: 363-402.
Datta, M. 1974a. Some black flies (Diptera: Simuliidae) of the subgenus Simulium Latreille (s.str.) from the Darjeeling
area, India. Oriental Insects 8: 15-27.
Datta, M. 1974b. New species black flies (Diptera: Simuliidae) from the Darjeeling area, India. Oriental Insects 8:
457-468.
Davies, L. 1968. A key to the British species of Simuliidae (Diptera) in the larval, pupal and adult stages. Freshwater
Biological Association, Scientific Publication 24: 1-126.
Davies, J.B. and R.W. Crosskey. 1991. Simulium-vectors of onchocerciasis. WHO/VBC/91.992.
Davies, D.M. and H. GyÖrkÖs. 1987. The Simuliidae (Diptera) of Sri Lanka. Description of a new species of
Simulium (Byssodon). Can. J. Zool. 66: 2150-2154.
Dunbar, R.W. 1976. The East African situation and review of the Simulium damnosum complex as a whole.
WHO/VBC/SC/76.20. Mimeogr. Doc.
Dunbar, R.W and C.G. Vajime. 1971. Cytotaxonomic analysis of the Simulium damnosum complex.
WHO/ONCHO/71.87, WHO/VBC/71.320. Mimeogr.Doc.
Dunbar, R.W. and C.G. Vajime. 1972. The Simulium (Edwardsellum) damnosum complex. A report on cytotaxonomic
studies to April 1972 WHO/VBC/SC/72.100. Mimeogr. Doc.
Edwards, F.W. 1928. Diptera Nematocera from the Federated Malay States Museums. J. Fed. Malay States Mus. 14: 1-139.
Fiasorgor, G.K. and R.A. Cheke. 1992. Cytotaxonomic confirmation of two forms of Simulium sirbanum in the eastern
part of the Onchocerciasis Control Programme in West Africa. Med. Vet. Ent. 6: 139-142.
Fredeen, F.J.H. 1969. Outbreaks of the black fly Simulium arcticum Malloch in Alberta. Quaest. Ent. 5: 341-372.
Freeman, P. and B. de Meillon. 1953. Simuliidae of the Ethiopian region. British Museum (Natural History), London.
Gordon, A.E. and E.W. Cupp. 1980. The limnological factors associated with cytotype of the Simulium
venustum/verecundum complex (Diptera: Simuliidae) in New York State. Can. J. Zool. 58: 973-981.
Grunewald, J. 1976. The hydro-chemical and physical condition of the environment of the immature stages of some
species of the Simulium (Edwardsellum) damnosum complex (Diptera). Tropenmed. Parasitol. 27: 438-454.
Hadi, U.K., H. Takaoka, K. Kondo and H. Hirai. 1996. Larval salivary gland chromosomes of the blackfly, Simulium
(Gomphostilbia) sundaicum (Diptera: Simuliidae) from Java, Indonesia. Med. Ent. Zool. 47: 55-61.
Hirai, H., W.S. Procunier, J.O. Ochoa and K. Uemoto. 1994. A cytogenetic analysis of the Simulium ochraceum species
complex (Diptera: Simuliidae) in Central America. Genome 37: 36-53.
John, B. 1981. Heterochromatin variation in natural populations. Chromosome Today 7: 128-137.
Kettle, D.S. 1990. Medical and Veterinary Entomology. CAP International UK.
Kuvangkadilok, C. and H. Takaoka. 2000. Taxonomic notes on Simuliidae (Diptera) from Thailand: Description of a
new species and new species distributional records of nine known species. Jpn. J. Trop. Med. Hyg. 28: 167175.
Kuvangkadilok, C., C. Boonkemtong and S. Phayuhasena. 1998. C-banding in polytene chromosomes of six Simulium
species (Diptera: Simuliidae) from Doi Inthanon National Park, northern Thailand. J. Sci. Soc. Thailand 24:
215-230.
Kuvangkadilok, C., C. Boonkemtong and S. Phayuhasena. 1999a. Distribution of the larvae of blackflies (Diptera:
Simuliidae) at Doi Inthanon National Park, northern Thailand. Southeast Asian J. Trop. Med. Pub. Hlth. 30:
328-337.
Kuvangkadilok, C., S. Phayuhasena and C. Boonkemtong. 1999b. Larval polytene chromosomes of five Simulium
species (Diptera: Simuliidae) from Doi Inthanon National Park, northern Thailand. Cytologia 64: 197-207.

BRT Research Reports 2001

309

รายงานการวิจยั ในโครงการ BRT 2544

Kuvangkadilok, C., S. Phayuhasena and V. Baimai. 1999c. Population cytogenetic studies on Simulium feuerborni
Edwards (Diptera: Simuliidae) from northern Thailand. Genome 42: 80-86.
Lacey, L.A. and A.H. Undeen. 1988. The biological control potential of pathogens and parasites of black flies. In Kim
and Merritt (eds.), pp. 327-340.
Landau, R. 1962. Four form of Simulium tuberosum (Lundstr.) in southern Ontario: a salivary gland chromosome
study. Can. J. Zool. 40: 921-939.
Lentzios, G., A.J. Stocker and J. Martin. 1980. C-banding and chromosome evolution in some related species of
Australian chironominae. Genetica 54: 51-68.
Lewis, D.J. and J.N. Raybould. 1974. The subgenus Lewisellum of Simulium in Tanzania (Diptera: Simuliidae). Revue
Zool. Afr. 88: 225-240.
Macgregor, H.C., H. Horner, C.A. Owen and J. Parker. 1973. Observations on centromeric heterochromatin and
satellite DNA in salamanders of the genus Plethodon. Chromosoma 43: 329-348.
Maegga, B.T.A. and E.W. Cupp. 1993. Chromosomal diagnostic criteria for some members of Simulium damnosum
complex in East Africa. Trop. Med. Parasitol. 44: 165-171.
Maegga, B.T.A. and E.W. Cupp. 1994. Cytotaxonomy of the Simulium damnosum complex and description of new
cytotypes in the Tukuyu focus, southeast Tanzania. Trop. Med. Parasitol. 45: 125-129.
Mafuyai, H.B., R.J. Post, C.G. Vajime and D.H. Molyneux. 1996. Cytotaxonomic identification of the Simulium
damnosum complex (Diptera: Simuliidae) from Nigeria. Trop. Med. Int. Health 1: 779-785.
Merritt, R.W., D.H. Ross and B.V. Peterson. 1978. Larval ecology of some lower Michigan black flies (Diptera:
Simuliidae) with keys to the immature stages. Great Lakes Entomologist 11: 177-208.
Millest, A.L. 1992. Identification of members of the Simulium ochraceum complex in the three onchocerciasis foci in
Mexico. Med. Vet. Ent. 6: 23-28.
Millest, A.L., R.A. Cheke and R. Greenwood. 1999. Distribution of the Simulium metallicum complex in Mexico in
relation to selected environmental variables. Med. Vet. Ent. 13: 139-149.
Mohsen, Z.H. and M.S. Mulla. 1982. The ecology of black flies (Diptera: Simuliidae) in some southern California
streams. J. Med. Ent. 19: 72-85.
Motara, M.A. and K.S. Rai. 1978. Giemsa C-banding patterns in Aedes (Stegomyia) mosquitoes. Chromosoma 70: 51-58.
Newton, M.E., D.I. Southern and R.J. Wood. 1974. X and Y chromosomes of Aedes aegypti (L.) distinguished by
Giemsa C-banding. Chromosoma 49: 41-49.
Peacock, W.J., R. Appels, P. Dunsmuir, A.R. Lohe and W.L. Gerlach. 1977. Highly repeated DNA sequences:
Chromosomal localization and evolutionary conservatism. In B.R. Brinkley and K.R. Porter (eds.),
International Cell Biology, pp. 494-506. Rockefeller University Press, New York.
Peterson, B.V. 1984. Simuliidae. In R.W. Merritt and K.W. Cummins (eds.), An Introduction to the Aquatic Insects of
North America, pp. 534-550. Kenda/Hunt Publishers, Dubuque, Iowa.
Porter, D.L. and J. Martin. 1977. The cytology of Polypedilum nubifer (Diptera: Simuliidae). Caryologia 30: 41-62.
Procunier, W.S. 1975. A cytological study of two closely related blackfly species Cnephia dacotensis and Cnephia
ornithophilia (Diptera: Simuliidae). Can. J. Zool. 53: 1622-1637.
Procunier, W.S. and A.I. Muro. 1994. Cytotaxonomy of the Simulium damnosum complex from central and
northeastern Tanzania. Genome 36: 112-130.
Puri, I.M. 1932a. Studies on Indian Simuliidae. Part IV. Description of two new species from north-east India
Simulium howletti sp.n.and Simulium hirtipannus sp.n., with a note on S. ornatum Meigen. Indian J. Med.
Res. 20: 505-514.
Puri, I.M. 1932b. Studies on Indian Simuliidae. Part V. Species and varieties of the striatum series. Indian J. Med. Res.
19: 899-915.
Puri, I.M. 1933a. Studies on Indian Simuliidae. Part VI. Descriptions of males, females and pupae of two new species
from Palni Hill and of male and pupa of S. tenuitaesus sp.n. from Bengal Terai. Indian J. Med. Res. 20: 803812.
Puri, I.M. 1933b. Studies on Indian Simuliidae. Part VII. Descriptions of larva, pupa and female of Simulium
damnosum sp.nov., with S. novolineatum nov.nom. (=S. lineatum Puri). Indian J. Med. Res. 20: 813-817.
Puri, I.M. 1933c. Studies on Indian Simuliidae. Part VIII. Descriptions of larvae, pupae, males and females of S.
aureohirtum Brunetti and S. aureum Fries. Indian J. Med. Res. 21: 1-9.
Ross, D.H., and R.W. Merritt. 1978. The larval instars and population dynamics of five species of black flies (Diptera:
Simuliidae) and their responses to selected environmental factors. Can. J. Zool. 56: 1633-1642.
Rothfels, K.H. 1979. Cytotaxonomy of black flies (Simuliidae). Ann. Rev. Ent. 24: 507-539.
Rothfels, K.H. 1981. Cytotaxonomy: Principles and their application to some northern species-complexes in Simulium.
In E.M. Laird (ed.), Blackflies, the Future for Biological Method in Integrated Control, pp. 19-29. Academic
Press, London.
Rothfels, K.H. and M. Freeman. 1977. The salivary gland chromosomes of seven species of Prosimulium (Diptera:
Simuliidae) in the mixtum (IIIL-1) group. Can. J. Zool. 55: 482-507.
Rothfels, K.H. and D.W. Featherston. 1981 The population structure of Simulium vittatum (Zett): the IIIL-1 and IS-7
sibling species. Can. J. Zool. 51: 1857-1883.
Rothfels, K.H., R. Feraday and A. Kaneps. 1978. A cytological description of sibling species of Simulium venustum and
S. verecundum with standard maps for the subgenus Simulium Davies. Can. J. Zool. 56: 1110-1128.
Ruttner, F. 1926. Benmerkungen über den Sauerstoffgehalt der Gewässer und dessen respiratorischen Wert.
Naturwissenschaften 14: 1237-1239.

รายงานการวิจยั ในโครงการ BRT 2544

310

BRT Research Reports 2001

Shelley, A.J. 1988. Biosystematics and medical importance of the Simulium amazonicum group and the S. exiguum
complex in Latin America. In M. Service (ed.), Biosystematics of Haematophagus Insects, pp. 203-220.
Clarendon Press, Oxford.
Subbarao, S.K., K. Vasantha, T. Adak and V.P. Shama. 1983. Anopheles culicifacies complex: evidence for a new
sibling species, species C. Ann. Ent. Soc. Amer. 76: 985-988.
Summer, S.L.M. 1911. Notes from the Entomological Department of Department of the London School of Tropical
Medicine. No. II. Description of a new species of Simulium from the Siamese hills. Ann. Mag. Nat. Hist. 8:
586-588.
Takaoka, H. 1972. A new species of Simuliidae from Yonakuni Island, Ryukyu Islands, Japan (Diptera: imuliidae). J.
Med. Ent. 9: 521-523.
Takaoka, H. 1977. Studies on black flies of the Namsei Islands, Japan (Simuliidae: Diptera) III. In six species of the
subgenus Simulium Latreille. Jpn. J. Sanit. Zool. 28: 193-217.
Takaoka, H. 1979. The black flies of Taiwan (Diptera: Simuliidae). Proc. Insects 20: 365-403.
Takaoka, H. 1994. A new blackfly species of Simulium (Gomphostilbia) from Solomon Islands, South Pacific
(Diptera: Simuliidae). Jpn. J. Trop. Med. Hyg. 22: 103-108.
Takaoka, H. 1995. The Simuliidae (Diptera) from the Baugainville Island, Papua New Guinea. Jpn. J. Trop. Med. Hyg.
23: 253-266.
Takaoka, H. 1996. The geographical distribution of the genus Simulium Latreille in the Oriental and Australasian
regions. Jpn. J. Trop. Med. Hyg. 24: 113-124.
Takaoka, H. and P.H. Adler. 1997. A new subgenus, Simulium (Daviesellum), and a new species, S. (D.) courtneyi,
(Diptera: Simuliidae) from Thailand and Peninsular Malaysia. Jpn. J. Trop. Med. Hyg. 25: 17-27.
Takaoka, H. and D.M. Davies. 1995. The black flies (Diptera: Simuliidae) of West Malaysia. Kyushu University Press,
Fukuoka.
Takaoka, H. and D.M. Davies. 1996. The black flies (Diptera: Simuliidae) of Java, Indonesia. Bishop Museum Press,
Honolulu USA.
Takaoka, H. and D.M. Davies. 1997. Simulium (Simulium) yougi sp.nov. (Diptera: Simuliidae) from Peninsular
Malaysia. Jpn. J. Trop. Med. Hyg. 25: 11-16.
Takaoka, H. and U.K. Hadi. 1991. Two new blackfly species of Simulium (Simulium) from Java, Indonesia (Diptera:
Simuliidae). Jpn. J. Trop. Med. Hyg. 19: 357-370.
Takaoka, H. and C. Kuvangkadilok. 1999. Four new species of black flies (Diptera: Simuliidae) from Thailand. Jpn. J.
Trop. Med. Hyg. 27: 497-509.
Takaoka, H. and D.M. Roberts. 1988. Notes on blackflies (Diptera: Simuliidae) from Sulawesi, Indonesia. Jpn. J.
Trop. Med. Hyg. 16: 191-219.
Takaoka, H. and K. Saito. 1996. A new species and new records of black flies (Diptera: Simuliidae) from Thailand.
Jpn. J. Trop. Med. Hyg. 24: 163-169.
Takaoka, H., H. Saito and H. Suzuki. 1999. Simulium (Nevermannia) bonninense from the Ogasawana (Bonin) Islands,
Japan (Diptera: Simuliidae): Taxonomic assignment to the vernum-group and descriptions of male, pupa and
mature larva. Jpn. J. Trop. Med. Hyg. 27: 189-194.
Takaoka, H. and S.H. Sigit. 1992. A new black fly species of Simulium (Gomphostilbia) from Java, Indonesia
(Diptera: Simuliidae). Jpn. J. Trop. Med. Hyg. 20: 135-142.
Takaoka, H. and S.H. Sigit. 1997. Three new black fly species of Simulium (Diptera: Simuliidae) from Sumatra,
Indonesia. Jpn. J. Trop. Med. Hyg. 25: 69-80.
Takaoka, H. and H. Suzuki. 1984. The blackflies (Diptera: Simuliidae) from Thailand. Jpn. J. Sanit. Zool. 35: 7-45.
Ulfstrand, S. 1967. Microdistribution of benthic species (Ephemeroptera, Placopter, Trichoptera, Diptera: Simuliidae)
in Lapland streams. Oikos 18: 293-310.
Vajime, C.G. 1989. Cytotaxonomy of Sirba form populations of the Simulium damnosum complex in West Africa:
amendments to sex chromosomes and sibling status. Trop. Med. Parasitol. 40: 464-467.
Vajime, C.G. and R.W. Dunbar. 1975. Chromosomal identification of eight species of the subgenus Edwardsellum near
and including Simulium (Edwardsellum) damnosum Theobald (Diptera: Simuliidae). Tropenmed. Parasitol.
26: 111-138.
Vajime, C.G., P.A. Tombala, A. Kruger and R.J. Post. 2000. The cytotaxonomy of Simulium damnosum s.l.(Diptera:
Simuliidae) from the Thyolo onchocerciasis focus in Malawi and description of a new member of the
complex. Ann. Trop. Med. Parasitol. 94: 279-290.
Weimarck, A. 1975. Heterochromatin polymorphism in rye karyotype as detected by the Giemsa C-banding technique.
Hereditas 79: 293-300.
Yosida, T.H. and T. Sagai. 1975. Variation of C-bands in several subspecies of Rattus rattus. Chromosoma 50: 283300.

BRT Research Reports 2001

311

รายงานการวิจยั ในโครงการ BRT 2544

BB RR TT 22000011
รายงานการวิจยั ในโครงการ BRT 2544

Research Reports

ความหลากหลายของจีโนไทป์ ของผึง โพรงในประเทศไทย
ซึงแสดงโดยพอลิ มอร์ฟิซึมของดีเอ็นเอ
1

ศิ ริพร สิ ทธิ ประณี ต1, นภา ศิ วรังสรรค์1, กนกทิ พย์ ภักดีบาํ รุง1 และสิ ริวฒ
ั น์ วงษ์ศิริ2
หน่ วยปฏิบตั กิ ารวิจยั พันธุวศิ วกรรม ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2
หน่ วยปฏิบตั กิ ารวิจยั ผึง+ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Abstract: Genotypic Diversity of Apis cerana in Thailand Revealed by DNA
Polymorphism
Genetic variability and population structure of the Thai honeybee Apis cerana were investigated using
1) PCR – RFLP of mtDNA regions (ssRNA gene, lrRNA gene, intergenic COI - COII region and ATPase6 –
ATPase8 genes) 2) variation of microsatellite DNA 3) sequences of the mitochondrial lrRNA gene. Samples
used for PCR-RFLP and microsatellite analysis were taken from 172-257 colonies covering six geographic
locations: 1) north 2) north – east 3) central 4) south 5) Samui Island and 6) Phuket Island. Two, four and seven
haplotypes were obtained from DraI digestion of the PCR – amplified 410 bp ssRNA gene, the 755 bp lrRNA
gene and the 1710 bp intergenic COI - COII region, respectively. These three mtDNA regions generated twelve
composite haplotypes. Genetic distance among populations was then calculated and used for phylogenetic
reconstruction using the UPGMA approach. Two genetically distinctive groups, a northern (north, north – east
and central) and a southern (south, Samui Island and Phuket Island) A. cerana, were clearly separated. Results
from population structure analysis showed three distinctive groups where the Samui A. cerana could be further
separated from the south, A. cerana. PCR – RFLP analysis of amplified 825 bp ATPase6 – ATPase8 mtDNA
genes digested with three restriction endonucleases (TaqI, SspI and VspI) revealed 2, 4 and 4 haplotypes,
respectively. Eight complosite haplotypes were then generated. Only haplotype C from VspI digestion was a
population specific genotype for the Samui A. cerana. A UPGMA phenogram based on genetic distance among
populations clearly allocated Thai A. cerana samples into 2 distinct groups: northern (north, north-east and
central) and southern (south and Samui Island). Population structure analysis showed 3 different groups in
which the Samui A. cerana could be further separated from the south. Thirty – nine percent of investigated
samples showed heteroplasmy of both ATPase 6 – ATPase 8 genes. It should be note that heteroplasmic
samples were collected only from the south (83%) and Samui Island (60%). This evidence indicated that
northern and southern A. cerana are evolutionary different lineages. Microsatellite DNA analysis was
performed using 13 A. mellifera microsatellite loci. Three microsatellite loci (A28, A107 and A113) were
shown to be polymorphic with the number of alleles at each locus being 24, 10 and 3 alleles, respectively. The
average heterozygosity per locus was 0.18-0.46. The analysis of geographic heterogeneity and phylogenetic
reconstruction using UPGMA approach divided Thai bee samples in to 2 genetically distinct groups: northern
and southern. Population structure study showed 4 different groups consisting of 1) northern (north and
central), 2) north – east, 3) south, and 4) Samui Island. Individuals previously analyzed and in which 4 lrRNA –
DraI genotypes were detected were sequenced after amplification. After alignment of all sequences, an AT bias
was found at 84.47% genetic distance calculated from DNA sequence data that had been subjected to the
UPGMA approach. The sequence analysis was corrected with the results from PCR – RFLP.
Key words: Apis cerana, PCR-RFLP, honey bee, genetic diversity, polymorphism

บทนํา
ผึง+ เป็นแมลงทีม. ปี ระโยชน์ต่อมวลมนุษย์มาก ช่วยผสมเกสรดอกไม้ขณะทีเ. ก็บอาหาร ทําให้ผลผลิตของพืช
เพิม. ขึน+ นอกจากนัน+ ยังให้ผลิตภัณฑ์ทน.ี ํามาใช้ประโยชน์ทงั + ในด้าน อาหาร ยา เครือ. งสําอาง และเครือ. งอุปโภค ผลิตภัณฑ์
ส่วนใหญ่ของผึง+ มีมลู ค่าสูง เช่น นมผึง+ (Royal jelly) นํ+าผึง+ เกสร (bee pollen) พรอพอรีส (propolis) และไขผึง+ (bee wax)
จึงมีการเลีย+ งผึง+ ในระดับอุตสาหกรรมขึน+ ในหลายๆ ประเทศรวมทัง+ ประเทศไทย สถิตกิ ารส่งออกนํ+าผึง+ เริม. ตัง+ แต่ 0.012 ตัน
ในปี พ.ศ. 2523 จนถึง 2,000 ตัน ในปี พ.ศ. 2535 เป็ นต้นมา ผลิตภัณฑ์ในรูปนมผึง+ มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 2,000-3,000
บาท คนญีป. นุ่ นิยมบริโภคกันมาก แต่ผลิตไม่เพียงพอ ต้องนําเข้าปีละหลายร้อยตันจากหลายๆ ประเทศ มีการนําเข้าจาก
ประเทศไทยเมื.อปี พ.ศ. 2528 จํานวน 2,034 กิโลกรัม และเพิม. เป็น 9,438 กิโลกรัม ในปี พ.ศ. 2535 แต่การนําเข้าจาก
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ประเทศจีนจะสูงกว่าของประเทศไทยถึง 25 เท่า โดยมีปริมาณ 256,314 กิโลกรัม ในปี 2535 จากข้อมูลเหล่านี+แสดงว่า
อุตสาหกรรมการเลีย+ งผึง+ ยังมีโอกาสขยายตัวได้อกี มาก จึงควรมีการส่งเสริมให้มกี ารเลีย+ งผึง+ เพิม. มากขึน+
ชีววิทยาของผึง
ผึง+ เป็นแมลงทีจ. ดั อยูใ่ น Kingdom Metazoa, Phylum Arthropoda, Class Insecta, Order Hymenoptera,
Family Apidea, Genus Apis เป็ นแมลงสังคมแท้ชนั + สูง (advanced eusocial insects) อยูร่ วมเป็นกลุม่ ภายในรัง
(colony) ประกอบด้วย 3 วรรณะ คือ ผึง+ นางพญา (queen) ผึง+ งาน (workers) และผึง+ ตัวผู้ (drones) มีการแบ่งหน้าที.
การทํางานอย่างเป็ นระเบียบ ผึง+ นางพญาเป็นผึง+ เพศเมีย มีโครโมโซมเป็ น diploid (2n) มีเพียง 1 ตัว ใน 1 รัง ทําหน้าที.
ควบคุมรังและผสมพันธุเ์ พือ. วางไข่ เพิม. ประชากรในรังผึง+ นัน+ ๆ ผึง+ งานเป็ นผึง+ เพศเมีย มีโครโมโซมแบบ diploid (2n) แต่
อวัยวะสืบพันธุ์ไม่สมบูรณ์จงึ ไม่สามารถผสมพันธุแ์ ละวางไข่ได้ มีหน้าทีแ. ตกต่างกันไปตามช่วงอายุ ได้แก่ เลีย+ งตัวอ่อน
ปดั กวาดรัง หานํ+าผึง+ และเกสรดอกไม้ และสร้างรัง เป็ นต้น ผึง+ งานมีจาํ นวนมากทีส. ดุ อาจมีจาํ นวนสูงถึง 50,000 ตัว
ส่วนผึง+ ตัวผูม้ โี ครโมโซมเป็นแบบ haploid เกิดมาจากไข่ทไ.ี ด้รบั การผสมของผึง+ นางพญา พบในรังช่วงฤดูรอ้ นและฤดูฝน มี
จํานวนเพียง 200-300 ตัว มีหน้าทีผ. สมพันธุก์ บั ผึง+ นางพญาโดยเกิดขึน+ ในขณะทีบ. นิ (mating flight) หลังผสมพันธุจ์ ะ
เสียชีวติ ทันที ในช่วงทีม. อี าหารน้อยลงซึง. ส่วนใหญ่เป็ นช่วงฤดูหนาวผึง+ ตัวผูจ้ ะถูกกําจัดทิง+ จากรังโดยผึง+ งาน
ผึง+ ทีพ. บจากทุกแหล่งในโลกมีทงั + หมด 9 สปีชสี ์ ได้แก่ 1) ผึง+ พันธุ์ (Apis mellifera) 2) ผึง+ โพรง (Apis cerana)
3) ผึง+ มิม+ (Apis florea) 4) ผึง+ มิม+ เล็ก (Apis andreniformis) 5) ผึง+ หลวง (Apis dorsata) 6) ผึง+ ภูเขา (Apis laboriosa)
7) Apis koschevnikovi 8) Apis nigrocincta และ 9) Apis nuluensis สําหรับประเทศไทยพบผึง+ 5 สปีชสี ์ คือ ผึง+ โพรง
ผึง+ หลวง ผึง+ มิม+ ผึง+ มิม+ เล็ก และผึง+ พันธุ์ โดย 4 ชนิดแรกเป็ นผึง+ พืน+ เมืองของประเทศไทย ผึง+ หลวง มิม+ และมิม+ เล็ก เป็น
ผึง+ ปา่ อาศัยตามธรรมชาติไม่มกี ารนํามาเลีย+ งเพราะดุรา้ ย ย้ายรังหนีงา่ ย ต้องการสภาพเป็ นอยูท่ จ.ี าํ เพาะ เช่น อาศัยตาม
ต้นไม้หรือหน้าผาทีส. งู มาก ส่วนผึง+ โพรงนัน+ มีการเลีย+ งตามท้องถิน. ต่างๆ กันมาช้านานมากกว่า 100 ปี สําหรับผึง+ พันธุใ์ น
ประเทศไทยนัน+ เป็ นผึง+ พืน+ เมืองของยุโรปซึง. นําเข้ามาเพือ. ใช้ในอุตสาหกรรมการเลีย+ งผึง+
เนื.องจากผึง+ พันธุ์น+มี ผี ศู้ กึ ษา
ชีววิทยาด้านต่างๆ ไว้มาก ทัง+ ด้านพฤติกรรม สรีวทิ ยา พันธุกรรม และวิวฒ
ั นาการ มีการพัฒนาสายพันธุถ์ งึ ระดับที.
เหมาะสมสําหรับเลีย+ งในหีบเลีย+ งในระดับอุตสาหกรรม
การเลีย งผึง ในประเทศไทย
การเลีย+ งผึง+ ตามท้องถิน. ต่างๆ ของประเทศไทยมีมาช้านานมากกว่า 100 ปี ในรังแบบแผ่นติด (fix comb)
โดยล่อให้ผง+ึ เข้าไปทํารังในหีบหรือท่อทีไ. ม่มคี อนสําหรับเคลื.อนย้าย การเลีย+ งในลักษณะนี+ผง+ึ ตัวอ่อนมักถูกฆ่าเมื.อผูเ้ ลี+ยง
เก็บนํ+าผึง+ และไม่สามารถดูแลจัดการเกีย. วกับรัง เช่น การเปลีย. นนางพญา เป็ นต้น ด้วยเหตุทข.ี าดการศึกษาเกีย. วกับ
สายพันธุ์ การรวบรวมพันธุ์ การคัดพันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์ รวมถึงขาดการศึกษาเกีย. วกับขนาดของหีบและคอนที.
เหมาะสมสําหรับการเลีย+ งผึง+ โพรง จึงทําให้ได้ผลิตผลตํ.า ผึง+ ทิง+ รัง (abcond) หรือแยกรังบ่อยเกินไป (แสนนัด, 2531)
การเลีย+ งผึง+ โพรงในประเทศจีนประสบความสําเร็จมาก มีการคัดพันธุท์ ด.ี ี สถิตใิ นปี พ.ศ. 2530 มีผเู้ ลี+ยงผึง+ โพรงถึง
300,000 รัง ให้น+ําผึง+ ถึง 12,000 ตันต่อปี (Wongsiri and Tangkanasing, 1987) ซึง. เลีย+ งโดยใช้หบี ไม้ทม.ี คี อนแบบยก
เข้าออกได้เช่นเดียวกับการเลีย+ งผึง+ พันธุ์
นอกจากประเทศจีนแล้วยังมีอกี หลายประเทศทีเ. ลี+ยงผึง+ โพรงในลักษณะ
อุตสาหกรรม ได้แก่ อินเดีย และปากีสถาน เป็ นต้น (แสนนัด, 2531) ผึง+ พันธุ์ได้รบั การพัฒนาสายพันธุใ์ ห้เหมาะสมใน
การเลี+ยงในหีบเลีย+ ง มีความสามารถในการเก็บนํ+าผึง+ ได้ในปริมาณสูง มีขนาดรังเหมาะสมในการประยุกต์เลีย+ งในหีบ
พฤติกรรมไม่ดรุ า้ ย ไม่ทง+ิ รังง่าย ดังนัน+ จึงพบว่าการเลี+ยงขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทย (Wongsiri et al.,1989)
ั
แต่การเลีย+ งมักเกิดปญหาที
ส. าํ คัญ คือ ผึง+ พันธุไ์ ม่สามารถทนทานและไม่สามารถกําจัดไร (mite) ศัตรูผง+ึ ได้ ไรทีเ. ป็น
ั
ปญหา ได้แก่ ไรวาร์รวั (Varroa jacobsoni) และไรทรอพิลาแลปส์ (Tropilarlaps clareae) ซึง. ทําให้ผง+ึ อ่อนแอ ตัวอ่อน
ของผึง+ ตายหรือพิการ เป็ นเหตุให้ผลผลิตและการขยายพันธุต์ .าํ ลง ผึง+ โพรงมีขอ้ ดีหลายประการเมื.อเทียบกับผึง+ พันธุ์ เช่น
พฤติกรรมการทําความสะอาดระหว่างผึง+ งานด้วยกัน (grooming behavior) โดนการปดั และกัดไรทีเ. กาะอยูบ่ นตัวผึง+
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ให้แก่กนั นอกจากนัน+ ทําความสะอาดรัง โดยนําไรออกไปทิง+ นอกรัง (removal behavior) จึงสามารถลดการระบาดของ
ไรในผึง+ โพรงได้ (สิรวิ ฒั น์, 2532) การเลีย+ งมีตน้ ทุนการผลิตตํ.ากว่าเพราะไม่ตอ้ งสังจากต่
.
างประเทศ
ในปจั จุบนั พืน+ ทีป. า่ ลดลงอย่างมาก มีการบุกรุกเพือ. ทําเป็ นทีท. าํ กิน เป็ นเหตุให้แหล่งอาหารของผึง+ ลดลงมาก
นอกจากนัน+ ยังมีพฤติกรรมการเก็บนํ+าผึง+ โดยการเผารัง การบริโภคตัวอ่อนของผึง+ สาเหตุเหล่านี+ทาํ ให้ผง+ึ ลดจํานวนลง
อย่างรวดเร็ว ซึง. อาจนําไปสู่การสูญพันธุ์ของผึง+ พืน+ เมืองในประเทศไทย การส่งเสริมให้มกี ารศึกษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของผึง+ สปีชสี ต์ ่างๆ ในประเทศไทยเพือ. เป็นข้อมูลพืน+ ฐานในการอนุรกั ษ์สายพันธุ์ คัดสายพันธุ์ และปรับปรุง
พันธุ์ จึงเป็ นสิง. จําเป็นอย่างยิง. ในปจั จุบนั
ผึง โพรง (Apis cerana)
ผึง+ โพรงเป็ นผึง+ ทีพ. บทัวไปในแถบเอเชี
.
ย สร้างรังอยู่
ตามโพรง พบในทีต. ่างๆ รวมทัง+ ต้นไม้ ก้อนหิน บ้านเรือน
และโอ่ง เป็ นต้น จากการศึกษาโดยใช้ลกั ษณะทางสัณฐาน
(morphometrics) พฤติกรรมและการแพร่กระจาย Ruttner
(1988) แบ่งผึง+ โพรงออกเป็ น 4 ซับสปีชสี ์ ได้แก่ ผึง+ โพรงจีน
(Apis cerana cerana) พบแพร่กระจายอยูท่ างตอนเหนือ
ของเอเชีย ผึง+ โพรงญี.ปนุ่ (Apis cerana japonica) พบใน
แถบประเทศญีป. นุ่ ผึง+ โพรงอินเดีย (Apis cerana indica) พบ ภาพที. 1. แสดงการแพร่กระจายของผึง+ โพรง 4 ซับสปีชสี ์ ใน
แพร่กระจายอยูแ่ ถบเอเชียใต้ และผึง+ โพรงหิมาลัย (Apis ประเทศไทย A = A. cerana cerana; B = A. cerana indica;
C = A. cerana japonica; D = A. cerana himalaya (ภาพ
cerana himalaya) ซึง. พบอยูใ่ นบริเวณเทือกเขาหิมาลัย จาก Diversity in the Genus Apis (1991 ) Smith, D.R.
แผนผังแสดงแหล่งแพร่กระจายของผึง+ ทัง+ 4 ซับสปีชสี ์ แสดง (eds). Westview Press. pp. 155)
ไว้ในภาพที. 1
หลักการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ งมีชีวิตในสปี ชีสเ์ ดียวกัน (Intraspecific Studies)
ข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมเป็นข้อมูลสําคัญทีน. ํามาใช้จําแนกกลุ่มประชากร (population) วัด
ความแปรปรวนทางพันธุกรรม รวมถึงการศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวฒั นาการอีกด้วย การศึกษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมทําได้หลายวิธดี ว้ ยกัน คือ
1. การศึกษาลักษณะทางสัณฐาน (morphometrics) การแพร่กระจาย และพฤติกรรม
การศึกษานี+ตอ้ งใช้ผทู้ ม.ี คี วามชํานาญสูง และมีสงิ. ต้องพึงระวัง คือ ลักษณะทีแ. สดงออกภายนอก (phenotype)
สามารถแปรเปลีย. นไปตามสภาวะแวดล้อมได้ ดังนัน+ จึงไม่เป็นทีน. ิยมในปจั จุบนั สําหรับการศึกษาในผึง+ (Smith and
Brown, 1988)
2. การศึกษาความแตกต่าง (polymorphism) ในระดับโมเลกุลของโปรตีน
โปรตีนทีศ. กึ ษามักเป็ นเอมไซม์ซงึ. ผลิตจากต่างอัลลีล (allele) ในตําแหน่ง (locus) เดียวกันทีเ. รียกว่า อัลโลไซม์
(allozyme) โดยแยกความแตกต่างโมเลกุลของเอมไซม์เหล่านี+ดว้ ยการใช้อเิ ลคโทรโพริซสิ (electrophoresis) แล้วจึงตรวจหา
ตําแหน่งของแถบโปรตีนด้วยการย้อมสีตามสมบัตขิ องแอคติวติ ี (activity stain) ของอัลโลไซม์นนั + ๆ การใช้ความ
แตกต่างของอัลโลไซม์ (allozyme polymorphism) ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมนี+ ถึงแม้จะทําได้ค่อนข้างง่าย
รวดเร็ว และไม่สน+ิ เปลือง แต่มขี อ้ ควรระวังเกีย. วกับจํานวนตําแหน่ง จํานวนอัลลีลต่อตําแหน่ง (allele per locus) และ
จํานวนตัวอย่าง (specimen) ทีใ. ช้ในการวิเคราะห์ตอ้ งมีจาํ นวนมากพอทีจ. ะให้ผลถูกต้อง โดยทั .วไปความแตกต่างใน
ระดับโมเลกุลของโปรตีนจะตํ.ากว่าระดับของโมเลกุลดีเอ็นเอซึง. เป็นสารพันธุกรรมอยูม่ าก ดังนัน+ ในสิง. มีชวี ติ ทีม. รี ะดับ
ความแตกต่างทางพันธุกรรมภายในสปีชสี ค์ อ่ นข้างตํ.าอาจไม่สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างในระดับอัลโลไซม์ได้
สําหรับผึง+ ซึง. เป็นสิง. มีชวี ติ แบบ Haplo-diploid population จะมีความแตกต่างของอัลโลไซม์น้อยกว่า diploid population
โดยเฉพาะในระดับซับสปีชสี ์ (subspecies) จึงไม่เป็ นทีน. ิยมใช้ศกึ ษา (Smith and Brown, 1988)
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3. การศึกษาความแตกต่างในระดับโมเลกุลของดีเอ็นเอ (DNA polymorphism)
เทคนิคทีน. ํามาใช้วเิ คราะห์ความแตกต่างในระดับโมเลกุลของดีเอ็นเอ เป็ นเทคนิคทางพันธุวศิ วกรรมเป็นส่วน
ใหญ่ แบ่งได้เป็น 2 ยุค ยุคแรกเริม. โดยใช้การโคลนดีเอ็นเอ (DNA cloning) บริเวณทีต. อ้ งการศึกษา จากนัน+ จึงวิเคราะห์
ลําดับเบสของดีเอ็นเอชิน+ ทีโ. คลนได้ หรือใช้ชน+ิ ดีเอ็นเอทีโ. คลนได้เป็ นชิน+ ดีเอ็นเอติดตาม (probe) ศึกษาส่วนของดีเอ็นเอ
ทีเ. ป็ นสายคูส่ ม (complementary strand) กับดีเอ็นเอติดตาม โดยใช้เทคนิคการไฮบริไดซ์ระหว่างโมเลกุลของดีเอ็นเอ
(DNA-DNA hybridization) ในยุคทีส. อง ซึง. เริม. จากการค้นพบ Taq DNA polymerase ทีท. นความร้อนได้สงู จึงทําให้
สามารถเพิม. ปริมาณดีเอ็นเอบริเวณจําเพาะหนึ.งๆ ในหลอดทดลองได้ดว้ ย PCR (Polymerase chain reaction) โดยใช้
ไพรเมอร์ (primer) จําเพาะ 1 คู่ ทีข. นาบสองข้างของบริเวณทีส. นใจนัน+ ๆ เทคนิคนี+มบี ทบาทสําคัญทีท. าํ ให้การศึกษา
ความแตกต่างของดีเอ็นเอทําได้งา่ ยขึน+ ใช้ปริมาณตัวอย่าง (specimen) เพียงเล็กน้อยก็เพียงพอสําหรับเพิม. ปริมาณดีเอ็น
เอในหลอดทดลองได้ ทําให้ศกึ ษาความแตกต่างทางพันธุกรรมของสิง. มีชวี ติ ขนาดเล็ก เช่น ไร และยุง ได้จากตัวอย่าง
ั บนั นี+การศึกษาความแตกต่างของดีเอ็นเอเริม. ด้วยการเพิม. ปริมาณดีเอ็นเอบริเวณทีส. นใจในหลอด
เพียงตัวเดียว
ปจจุ
ทดลองด้วย PCR ติดตามด้วยการวิเคราะห์ลําดับเบสของผลิตภัณฑ์ PCR (PCR products) นัน+ ๆ หรือประเมินความ
แตกต่างของลําดับเบสโดยเปรียบเทียบขนาดและจํานวนของชิน+ ดีเอ็นเอทีไ. ด้หลังตัดด้วยเรสทริกชันเอนไซม์ (restriction
enzyme) ชนิดเดียวกัน นอกจากนัน+ อาจประเมินความแตกต่างของดีเอ็นเอโดยตรวจดูความยาวของผลิตภัณฑ์ PCR ที.
เพิม. ปริมาณด้วยไพรเมอร์คเู่ ดียวกัน เป็นต้น เทคนิคทีใ. ช้วเิ คราะห์ความแตกต่างของดีเอ็นเอมีหลายวิธี ได้แก่
3.1 การหาลําดับเบส (DNA sequencing) ของดีเอ็นเอบางบริเวณ การตรวจความแตกต่างโดยวิธนี +ี
มีความละเอียดสูงมาก แต่มคี า่ ใช้จ่ายสูง ไม่เหมาะทีจ. ะใช้วเิ คราะห์เมื.อมีจาํ นวนตัวอย่างมาก
3.2 PCR-RFLP เป็ นเทคนิคทีใ. ช้ประเมินความแตกต่างของลําดับเบสของดีเอ็นเอบริเวณทีส. นใจ
ศึกษาด้วยการใช้เรสทริกชันเอนไซม์ตดั สายดีเอ็นเอ การตัดจะเกิดขึน+ ตรงจุดทีด. เี อ็นเอมีลาํ ดับเบสจําเพาะหนึ.งๆ เท่านัน+
จากนัน+ จึงวิเคราะห์ขนาดและจํานวนชิน+ ของดีเอ็นเอทีต. ดั ได้โดยการทําอิเลคโทรโฟริซสี ในอะกาโรสเจล (agarose gel)
3.3 PCR-based DNA fingerprinting เป็ นการประเมินความแตกต่างของดีเอ็นเอตรงบริเวณทีม. กี าร
เรียงตัวของเบสซํ+าๆ กัน (repeated sequence) ทีเ. รียกว่า satellite DNA ดีเอ็นเอบริเวณทีม. กี ารเรียงตัวทีเ. ป็นชุดซํ+าที.
ประกอบด้วย 1-6 เบส เช่น (A)n, (GT)n, และ (GCTA)n เรียกว่า microsatellite DNA ส่วนดีเอ็นเอบริเวณทีม. ชี ุดซํ+าที.
ประกอบด้วยเบส 20–30 เบส เรียกว่า minisatellite DNA โดยปกติในจีโนมของยูคาริโอตจะมี micro- และ minisatellite
DNA กระจายอยูท่ วไป
ั . บริเวณนี+จะมีความแตกต่างของดีเอ็นเอสูง โดยความแตกต่างจะอยูท่ จ.ี าํ นวนของชุดซํ+า เช่น ใน
กลุ่มประชากรหนึ.งมี microsatellite DNA ชนิด (GATC)n ทีต. าํ แหน่งหนึ.งอยู่ 4 แบบ หรือ 4 อัลลีล คือ (GATC)5,
(GATC)6, (GATC)8 และ (GATC)12 ดังนัน+ เมื.อเพิม. ปริมาณ microsatellite DNA ทีต. าํ แหน่ งจําเพาะนี+ดว้ ย PCR โดยใช้
ไพรเมอร์จําเพาะ 1 คู่ ขนาบ 2 ข้าง ของ microsatellite ดีเอ็นเอนี+ ผลิตภัณฑ์ PCR ทีไ. ด้เมื.อใช้ตวั อย่างต่างๆ กัน จะมี
ขนาดแตกต่างกันอยู่ 4 แบบ ซึง. สามารถตรวจวิเคราะห์ความแตกต่างนี+ได้ดว้ ยการใช้พอลิอคริลาไมด์เจลอิเลคโทรโฟริซสิ
(polyacrylamide gel electrophoresis) เมื.อทําการวิเคราะห์ micro- หรือ minisatellite หลายๆ ตําแหน่ง (loci) ของ
ตัวอย่าง (specimen) เดียวกัน จะพบความแตกต่างหลากหลายทีจ. ะใช้ศกึ ษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในระดับ
กลุ่มประชากร และในระดับการระบุบุคคลเปรียบเสมือนลายพิมพ์น+ิวมือได้ดว้ ย
บริเวณของดีเอ็นเอทีใช้ศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมในระดับสปี ชีสเ์ ดียวกัน (Intraspecific Studies)
สิง. มีชวี ติ ในสปีชสี เ์ ดียวกันมีความแตกต่างของดีเอ็นเอค่อนข้างน้อย การเลือกบริเวณของดีเอ็นเอเพือ. ศึกษา
ความแตกต่างจึงมีความสําคัญมาก บริเวณทีเ. ลือกควรจะต้องมีความแตกต่างของดีเอ็นเอสูง บริเวณทีน. ิยมใช้ศกึ ษากัน
ได้แก่ noncoding sequence เพราะเป็ นบริเวณทีส. ะสมมิวเตชัน (mutation) สูงกว่า coding sequence สิง. มีชวี ติ จําพวก
สัตว์ประกอบด้วยเซลล์ประเภทยูคาริโอท (eukaryote) มีดเี อ็นเออยูท่ งั + ในนิวเคลียสและไมโทคอนเดรียล ในส่วนของ
นิวเคลียสดีเอ็นเอบริเวณทีน. ยิ มศึกษากันมาก คือ microsatellite DNA (Estoup et al.,1993) และส่วนอินทรอน (intron)
ของยีนต่างๆ สําหรับไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอบริเวณของ noncoding region ทีน. ิยมใช้ศกึ ษาในสิง. มีชวี ติ ทัวไป
. ได้แก่
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control region (D-loop) สําหรับผึง+ พันธุ์ (Apis mellifera) ส่วนทีน. ยิ มใช้ศกึ ษาความแตกต่างคือ intergenic COΙ–COΙΙ
(intergenic region of cytochrome oxidase subunit Ι and cytochrome oxidase subunit ΙΙ) ไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ
เป็ นดีเอ็นเอเกลียวคู่รปู วงแหวนขนาด 16-20 กิโลเบส มีจาํ นวนชุดสูงในแต่ละเซลล์ มีอตั ราการมิวเตท (mutate) สูงกว่า
นิวเคลียดีเอ็นเอ 5–10 เท่า ไม่มรี คี อมบิเนชัน (recombination) และถ่ายทอดจากแม่เท่านัน+ การศึกษาความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของผึง+ โดยใช้ไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอจะทําได้สะดวก เพราะผึง+ ทุกตัวในรังเดียวกันจะมีไมโทคอนเดรียลดี
เอ็นเอเหมือนกันหมดเนื.องจากเกิดจากนางพญาตัวเดียวกัน ดังนัน+ จึงใช้ผง+ึ ตัวอย่างเพียง 1 ตัว ก็เพียงพอทีจ. ะเป็ น
ตัวแทนของผึง+ ทัง+ รัง
ผลงานวิ จยั ทีเกียวข้อง
การแบ่งกลุ่มผึง+ โพรง (A. cerana) ในประเทศไทย มีการศึกษาด้วยการวิเคราะห์ลกั ษณะทางสัณฐาน
(morphometric analysis) โดย Sylvester et al., (1998) ใช้ตวั อย่างผึง+ 128 ตัว จากทั .วประเทศไทยและจาก 2 กลุ่ม
ประชากรในมาเลเซีย (Selangor และ Jahor) พบว่าสามารถแบ่งผึง+ โพรงได้เป็ น 4 กลุ่มประชากร คือ กลุ่มผึง+ ตอนเหนือ
(ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง) กลุ่มผึง+ ตอนใต้ (ผึง+ ภาคใต้ของประเทศไทย และมาเลเซีย) กลุ่มผึง+ ใน
เกาะภูเก็ต และกลุ่มผึง+ ในเกาะสมุย ถึงแม้จะมีรายงานความหลากหลายทางพันธุกรรมของผึง+ โพรงในประเทศไทย โดยใช้
ความแตกต่างของดีเอ็นเออยูบ่ า้ ง แต่รายงานเหล่านัน+ มุ่งเน้นการศึกษาความหลากหลายของผึง+ โพรงทัวเอเชี
. ย หรือบาง
ภูมภิ าคของเอเชีย จึงทําให้จํานวนตัวอย่างของผึง+ โพรงจากประเทศไทยยังตํ.าอยู่ โดยจํานวนผึง+ ทีศ. กึ ษาเป็น 5 และ 6 รัง
จากรายงาน Deowanish et al., (1996) และ Smith and Hagen, (1997) ตามลําดับ Deowanish ศึกษาความแตกต่างของไม
โทคอนเดรียลดีเอ็นเอของผึง+ บริเวณ tRNAleu ถึงยีน cytochrome oxidase subunit ΙΙ (COΙΙ) โดยใช้ดเี อ็นเอบริเวณ
ดังกล่าวนี+เป็นดีเอ็นเอติดตาม (DNA probe) ทําการไฮบริไดซ์ (hybridization) กับ total DNA ของผึง+ ทีต. ดั ด้วยเรสทริกชัน
เอมไซม์ 10 ชนิด (HacΙΙΙ, HinfΙ, BelΙΙ, BglΙΙ, EcoRΙ, EcoRV, HincΙΙ, HindΙΙΙ, NdeΙ และ SpcΙ) ผลการศึกษาชีว+ ่าผึง+
โพรงในประเทศไทยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผึง+ โพรงตอนเหนือของประเทศ และกลุ่มผึง+ โพรงตอนใต้ ซึง. เป็ นผึง+ ทีอ. ยูภ่ าคใต้
รวมทัง+ เกาะสมุย การศึกษาของ Smith และ Hagen (1997) โดยการหาลําดับเบสของไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอตรงส่วน
intergenic region ของ cytochrome oxidase subunit Ι และ ΙΙ (intergenic COΙ-COΙΙ) ชีว+ า่ ผึง+ โพรงในเกาะสมุยเป็ นคนละกลุม่
กับผึง+ โพรงจากเชียงใหม่
สําหรับงานวิจยั ผึง+ โพรงนี+ มีวตั ถุประสงค์ คือ
1. ศึกษาความแปรผันทางพันธุกรรม (genetic variation) ของผึง+ โพรงทั .วประเทศไทย โดยวิธวี เิ คราะห์ดเี อ็นเอ
(DNA analysis) ดังนี+
1.1 PCR–RELP ของไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอบริเวณต่างๆ ดังต่อไปนี+
ก. intergenic COΙ-COΙΙ (intergenic region of cytochrome oxidase subunitI and cytochrome oxidase
subunit ΙΙ), lrRNA gene (large subunit ribosomal RNA gene) และ ssRNA gene (small subunit
ribosomal RNA gene) โดยตัดดีเอ็นเอทัง+ 3 ริเวณนี+ดว้ ย DraΙ
ข. ATPase 6–ATPase 8 genes ทีต. ดั ด้วย TaqΙΙ, SspΙΙ และ VspΙΙ
1.2 วิเคราะห์ลาํ ดับเบสของ lrRNA gene ในไมโทคอนเดรีย
1.3 Microsatellite DNA analysis
2. จําแนกกลุ่มประชากรของผึง+ โพรง โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลจากความแตกต่างของดีเอ็นเอ (DNA polymorphism)
บริเวณต่างๆ
วิธีการ
เก็บตัวอย่างผึง+ งานจากรังต่างๆ ทั .วทุกภูมภิ าคของประเทศไทย โดยเก็บใน 95% ethanol ทีอ. ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง เมื.อนํา
มาถึงห้องปฏิบตั กิ ารจึงเก็บไว้ท.ี 4°C จนถึงเวลาใช้สกัด total DNA ของผึง+ ด้วย phenol–chloroform ตามวิธขี อง Smith and
Hagen (1997) และวิเคราะห์ดเี อ็นเอ (DNA anaysis) ดังนี+
รายงานการวิจยั ในโครงการ BRT 2544
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PCR-RFLP
เพิม. ปริมาณไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอของผึง+ แต่ละตัวด้วย PCR ในบริเวณ intergenic COΙ-COΙΙ, lrRNA gene,
ssRNA gene และ ATPase 6–ATPase 8 ด้วยไพรเมอร์ของผึง+ พันธุ์ตามทีร. ะบุโดย Kocher et al., 1989; Hall and
Smith, 1991; Rochrdanz, 1993 และ Crozier and Crozier 1993 ตามลําดับ และใช้สภาวะทีเ. หมาะสมสําหรับ
ผึง+ โพรง (Sihanunthavong, 1996; and Songrum, 1997)
ตัดผลิตภัณฑ์ PCR ของ intergenic COΙ-COΙΙ, lrRNA gene และ ssRNA gene ด้วย DraΙ และ PCR ของ
ATPase 6–ATPase 8 ด้วย TaqΙ, SspΙ และ VspΙ ตรวจขนาดและจํานวนชิ+นของชิน+ ดีเอ็นเอทีต. ดั ได้ดว้ ยการวิเคราะห์ใน
MetaPhor agarose gel electrophoresis รูปแบบหลังตัด (restriction profile) ไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอแต่ละบริเวณด้วย
เรสทริกชันเอนไซม์จะถูกใส่ไว้ในรูปตัวอักษร A, B, C … โดยเรียงตามความถีท. พี. บจากมากไปน้อย รูปแบบหลังตัดรวม
(composite haplotypes) ของผึง+ แต่ละตัวทีไ. ด้จากการตัดไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ 3 บริเวณ intergenic COΙ-COΙΙ, lrRNA
gene และ ssRNA gene ด้วย DraΙ จะเป็ นอักษร 3 ตัวเรียงกัน เช่น AAA, AAB, BCB โดยเรียงจากบริเวณทีใ. ห้รปู แบบ
หลังตัดน้อยไปหามาก ส่วนการตัด ATPase 6–ATPase 8 genes ก็เช่นกัน รูปแบบหลังตัดรวมจะเป็นตัวอักษร 3 ตัวเรียง
กันจากเรสทริกชันเอมไซม์ทใ.ี ห้รปู แบบการตัดน้อยไปหามาก การวิเคราะห์คา่ สถิตติ ่างๆ ทําโดยใช้ Restriction Enzyme
Analysis Package, REAP ค่า REAP (McElroy et al., 1991) และหาค่า Fst โดยใช้ GENEPOP (Raymond and
Rousset, 1995) สร้าง phylogenic tree โดยใช้ UPGMA ใน Phylip version 3.57c
การวิเคราะห์ลาํ ดับเบสของ lrRNA gene
สุม่ เลือกผึง+ ทีม. ี haplotype ของ PCR–RFLP ของ lrRNA gene ทีต. ดั ด้วย DraΙ เป็ น A, B, C และ D อย่างละ 2
ตัวอย่าง ซึง. ตัวอย่างทีส. มุ่ เลือกนี+เป็ นผึง+ จากภาคกลาง (n=2) ภาคเหนือ (n=1) ตะวันออกเฉียงเหนือ (n=1) เกาะภูเก็ต
(n=1) และเกาะสมุย (n=3) มาทําการทดลอง โดยเพิม. ปริมาณ lrRNA gene จากตัวอย่างผึง+ เหล่านี+ดว้ ย PCR แล้วนํา
ผลิตภัณฑ์ PCR มาทําการวิเคราะห์ลาํ ดับเบสโดยใช้ OmnibaseTM DNA cycle – sequencing system ตามวิธกี ารที.
แนะนําโดยบริษทั ผูผ้ ลิต (Promega)
นําข้อมูลลําดับเบสของ lrRNA gene ของผึง+ ทีว. เิ คราะห์ได้มา digned โดยใช้ Clustal V. คํานวณค่า genetic
distance (d) ระหว่างแต่ละลําดับเบสของ lrRNA gene ทีไ. ด้โดยใช้ Kimura’s two parameter method (d=¾ ln(1–4/3 k))
โดย k คือ ค่า percentage difference ในองค์ประกอบของเบส (base composition)
Microsatellite DNA Analysis
หาสภาวะทีเ. หมาะสมในการเพิม. ปริมาณ microsatellite DNA ของผึง+ โพรง 50 ตัว ทีต. าํ แหน่ง A7, A8, A14, A24,
A28, A29, A35, A79, A88, A107 และ A113 ด้วย PCR โดยใช้ไพรเมอร์ของผึง+ พันธุท์ พ.ี ฒ
ั นาโดย Estoup et al. (1993,
1994, 1995) คัดตําแหน่งทีใ. ห้ผลเป็ น polymorphic จํานวน 3 ตําแหน่ง คือ A28, A107 และ A113 มาใช้ในการวิเคราะห์
ขนาดของอัลลีลของ microsatellite DNA ตําแหน่งดังกล่าว โดยการแยกผลิตภัณฑ์ PCR ทีเ. พิม. ปริมาณได้ดว้ ย 6%
denaturating polyacrylamide gels โดยใช้ sequencing reaction ของ M13 เป็ นดีเอ็นเอมาตรฐาน ทําการหาจํานวนอัลลีล
ความถีข. องแต่ละอัลลีล ค่า observed และ expected heterozygosity ของทุกตําแหน่งของ microsatellite ในแต่ละกลุ่ม
ประชากรของผึง+ วิเคราะห์ geographic heterogeneity และทํา phylogenetic reconstruction โดยใช้ Neighbor–joining
approach โดยใช้โปรแกรม Phylip (Felsenstein, 1993)
ผลการวิจยั
PCR-RFLP ของการตัดผลิ ตภัณฑ์ PCR ของ 3 บริ เวณ
(intergenic COΙ-COΙΙ, lrRNA gene และ ssRNA gene) ด้วย DraΙ
การเพิม. ปริมาณด้วย PCR ของบริเวณทัง+ 3 จะให้ผลิตภัณฑ์ขนาดเดียว คือ 410, 755 และ 1,710 bp สําหรับ
ssRNA gene, lrRNA gene และ intergenic COΙ-COΙΙ ตามลําดับ หลังจากนําผลิตภัณฑ์น+มี าตัดด้วย DraΙ พบว่า
ssRNA gene ของผึง+ ทัวประเทศจะให้
.
รปู แบบการตัด 3 แบบ ขณะที. lrRNA gene และ intergenic COΙ-COΙΙ จะให้
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รูปแบบหลังตัด 4 และ 7 รูปแบบ ตามลําดับ เมื.อรวมผลการตัดจากทัง+ 3 บริเวณ พบว่าผึง+ โพรงมีดเี อ็นเอใน 3 บริเวณ
ดังกล่าวเป็น 12 composite haplotypes การกระจายตัวของผึง+ ในแหล่งต่างๆ แสดงไว้ในตารางที. 1 โดย Haplotype ที.
พบสูงทีส. ดุ คือ AAA (44%) และ BBB (35%) โดย AAA จะพบเฉพาะในกลุ่มผึง+ โพรงตอนเหนือ (ภาคเหนือ, ภาคกลาง,
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ส่วน BBB จะพบเฉพาะในภาคใต้, เกาะสมุย และเกาะภูเก็ต สําหรับผึง+ โพรงในเกาะสมุยนัน+
ประมาณ 50% จะมี composite haplotype จําเพาะ คือ BCB และ BCC ซึง. ไม่พบในแหล่งใดเลย
ตารางที. 1. การกระจายของทัง+ 12 composite haplotypes ของผึง+ โพรงในบริเวณต่างๆ ของประเทศไทย
Compo
site
Haplotype
IAAA
II AAB
III AAF
IV AAG
V ADA
VI BAA
VII BBB
VIII BBC
IX BBD
X BBE
XI BCB
XII BCC
Total

Distribution
Total
North

South

Phuket Island

Samui Island

75
2
1
3
7
1
36
3
2
1

89

42

6

17

6

4
12
33

75
2
1
3
7
1
59
3
2
1
4
12
170

Genetic distance ทีค. าํ นวณระหว่าง composite haplotype แต่ละแบบของผึง+ โพรงจะมีคา่ ต่างกันอยูร่ ะหว่าง
0.374-4.795% (ค่าเฉลีย. เป็ น 2.450%) ขณะที. genetic distance ทีค. าํ นวณระหว่าง composite haplotype แต่ละแบบ
ของผึง+ โพรงและผึง+ พันธุ์จะมีคา่ อยู่ระหว่าง 6.758-10.477%
UPGMA phenogram จะแบ่งผึง+ เป็ น 2 กลุ่ม
(Cluster A และ B) โดยมีคา่ genetic distance เฉลีย. เป็ น
1.727% (ดังแสดงไว้ในภาพที2. ) แสดงว่าผึง+ โพรงในประเทศ
ไทยมี 2 กลุม่ วิวฒั นาการ ได้แก่ ผึง+ โพรงตอนเหนือ และผึง+
โพรงตอนใต้
ค่า haplotype และ nucleotide diversity ภายใน
กลุ่มประชากรมีคา่ ค่อนข้างสูง
ยกเว้นภายในเกาะภูเก็ต
(ตารางที2. ) ค่า average nucleotide divergence ทีเ. ปรียบเทียบ
กันระหว่างแต่ละกลุ่มของตัวอย่างผึง+ ทีม. คี า่ เป็ น 1.525±0.004
ซึง. แสดงให้เห็นว่าผึง+ โพรงในประเทศไทยมีการแยกเป็ นกลุ่ม
ประชากรย่อยได้อย่างมีนยั สําคัญ (P<6.0001, Fst=0.1990.753) ทุกกลุ่มยกเว้นระหว่างกลุ่มภาคใต้และเกาะสมุย (ตาราง ภาพที. 2. UPGMA phenogram ทีส. ร้างจาก percent sequence
ที3. ) จากผลนี+ชใ+ี ห้เห็นว่าผึง+ ในภาคใต้และผึง+ จากภูเก็ตเป็ นกลุ่ม divergence ของ 12 composite haplotypes 12 แบบ จํานวน
ตัวอย่างผึง+ แสดงไว้ในวงเล็บ (N=เหนือ, PI=เกาะภูเก็ต, S=ใต้ และ
ประชากรเดียวกัน
แต่เป็ นคนละกลุ่มประชากรกับผึง+ ใน SI=เกาะสมุย)
เกาะสมุย (Sihanuntavong et al.,1999)
PCR-RFLP ของ ATPase 6–ATPase 8 ทีต? ดั ด้วย TaqΙ, SspΙ และ VspΙ
ตัวอย่างผึง+ ทัง+ หมดจะให้ผลิตภัณฑ์ PCR ของ ATPase 6–ATPase 8 ทีม. ขี นาด 825 bp แต่ 83% ของผึง+
จากภาคใต้ และ 60% ของผึง+ จากเกาะสมุยจะมี length heteroplasmy โดยมีแถบดีเอ็นเอเพิม. ขึน+ 1-3 แถบ (850, 890
และ 925 bp) เนื.องจากตัวอย่างผึง+ ทุกตัวจะให้แถบดีเอ็นเอขนาด 825 bp จึงนําชิน+ ดีเอ็นเอนี+มาวิเคราะห์ RFLP ต่อไป
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Abstract: Genetic Differentiation of Fishes in the Genera, Clarias and Prophaqorus,
in Thailand, Using Protein Electrophoresis and RAPD-PCR
This project was aimed to assess 1) genetic diversity within species of walking catfishes, Clarias
macrocephalus, Clarias batrachus and Prophagorus nieuhofii, using isozyme analysis, 2) genetic
differentiation between species of walking catfishes of the genera Clarias and Prophagorus using
isozyme and RAPD-PCR analyses. Twenty-five natural and one hatchery populations of Clarias
macrocephalus were analyzed for thirteen enzymes/protein. Among 18 loci resolved eight loci were
polymorphic (P95). Genetic variation within population was low in populations from upper north
provinces. It was gradually increased in populations from lower north and upper central provinces.
Populations from lower central, north-eastern and southern provinces had low genetic variation within
populations. Average heterozygosity, percentage of polymorphic loci and number of alleles per locus
were 0.046, 17.12% and 1.288 respectively. A hatchery population had high genetic variation (Ho=0.06,
27.8% polymorphic loci and 1.7 alleles/locus). Population structuring was distinct (Fst=0.162). The
natural populations could be genetically separated into 2 groups. Average genetic distance (D) was
0.11±0.038 (ranged 0-0.04). Eighteen natural populations of Clarias batrachus in Thailand were
analyzed for 14 enzyme/protein systems. Fourteen loci out of 22 loci resolved were polymorphic (P95).
Genetic variation within populations was low. Average heterozygosity, percentage of polymorphic loci
and number of alleles per locus across populations were 0.025, 17.6% and 1.33 respectively. Population
structuring was distinct (Fst=0.545). Two major population groups were identified. Average genetic
distance between populations was 0.066±0.071 (ranged 0.001-0.204). Five natural populations of
Prophagorus nieuhofii from southern part of Thailand were analyzed for 10 isozyme/protein systems
which resulted in 9 polymorphic loci out of 20 loci resolved. Genetic variation within population was
high. (Ho=0.041, percentage of polymorphic loci=22.0% and number of alleles per locus=1.4).
Population structuring was significant (Fst=0.484). Average genetic distance was 0.08±0.10 (ranged
0.001-0.198). Genetic differentiation among four local species of Clarias catfishes and one introduced
species (Clarias gariepinus) was conducted based on analyses of 10 enzyme/protein systems which
resulted in 13 loci resolved. Substantial number of diagnostic loci were identified. Genetic distance
between species was high and ranged between 0.346 to 1.181. A dendrogram based on Nei (1978)
genetic distance separated the 5 species into 3 groups. Cma and Cba, Cme and Cga and Csp. Five out of
40 RAPD primers (OPA-08, -17, OPB-05, 06 and -10) can be used for assessment of genetic diversity
of C. macrocephalus, C. batrachus, C. meladerma, C. gariepinus and Prophagorus nieuhofii. Average
genetic distance between species was 0.1688 (0.1078-0.2545).
Key words: genetic diversity, walking catfish, isozyme
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89:8 5 ) (Smith, 1945) C81 516 2 ) 09  )$9$ (Clarias macrocephalus) C  )$)4
(Clarias batrachus) C4# 5 )$9$6)416 C8D 588 /8 019# /66)4:1# )
 EF9 2$#G 55 :G )$9$- )$  (Clarias gariepinus Burchell, 1822) 1
P) 9)#589 :82  5 )$)4 / 9 )711  516 C8Q##$5# ) #
D:#)34 / )1D:$ (threaten to extinction) (V5C CG1C) 49, 2540)  $ Clarias 9
3 ) 09  ) C. meladerma  ) C. tyesmanni C  )$ C. leiacanthus D119:889"4#  #7 5
6)468589 9# $ Clarias C 4 3 !6 9$ 711:8    4 75 )$
/ 3$ Prophagorus W7189:8 2 ) 09 P. nieuhofii (Cuv. and Val., 1840) C P. cataractus
326

(Fowler, 1939) Q##$59$26)4#) $  /$ Clarias 2 "9 )$  # 9! $
8a V) b  34 Q##$5 58 $ C 8 019V  #9#34 )$  :c 2$6)431$)
$G ) 8 6:85$34CG9$ C #)  $8 )$98 8)8 W71
# /493 4"49:    2$"9 C8 ) /"49: 0d 9#!7 
C8 2$"9 C8 ) # 80#)C ) $ Clarias C Prophagorus W71
)C   9 98 ) 2!7    2$1C 8 1$)2
71 09 !7   "99 V 6W  C)99"983c8 /C55VV)C C
D!7 6)4#  RAPD-PCR (Random Amplified Polymorphic DNA) /9 71
13 4!7   3 )5 DNA V) 1 DNA 5#V )46  91 / DNA 4a
716  9 W71 )5 568 # # #768# /495 )5 5"9 DNA k (William et al.,
1990)
!"#$$!
GC 8 )3 )5D1"93 $ Clarias !7 9:854 V)!7 
GC"99 V 6W #!7 GC"9 13 C8 "9 $ Clarias 39m 3 )
09 Clarias ebriensis, C. gariepinus C C. anguillaris 58 C. ebriensis  2$1C8# 9 2
) 3 )5: (Teugels et al., 1992) V) C. ebriensis C C. anguillaris  1 C8 1moW19  8
C. anguillaris C C. gariepinus C83 )5D1"9
Lawonyawut (1995) 6)4 5 5 )$  (C. gariepinus) W71 "4#9m C  )$9$
(C. macrocephalus) 589 )C81 6 C8 09 ADA*, GPI-2*, IDHP-2*, LDH-1*, sMDH-2*
C SOD*  )$ C8# )$)41 6 C8 09 GPI-1*, 2*, IDHP-1*, LDH-2*, sMDH-2* C
XOD* 986P #1C)C89##8 /#    13 4
!7    2$18 16
&'!"#$$!
#!7 5$69VW6W 22 C8 3 )$  58  )$ 32 
   2$3 89"4: ( q 9V6WVW-Ho=0.0467) " 1 #V
 mQ8 Ho 1 (0.003) (Van der Bank et al., 1992) NauNakorn et al. (1998) !7 5$69VW6W 19
C8 (13 69VW6W) 3  )$9$#2  4   58 # 09 C   
8 Ho : (0.08 C 0.07  )5) 8 #34 2   8 Ho 1 (0.04-0.05) C8
 2$3 )51 (D=0)  # 09C   2$1 4 7 (D=0.004) C
C8# #34 (D=0.018)
3   ) NauNakorn et al. (1999) 6)4!7    2$V)!7 
#  "96VCW  6  V 6W (microsatellite loci) 4 C8 58  4 8 Ho :
C 868C8 (Ho=0.620u0.718) 8  8 2$ 8 8: (D=0.2300.535)  2 2$ 8 689) 495 : !
5#D$  019!7    2$3 )"9  3 ) 09
 )$9$  )$)4 C  )$  3 !6 V)2!7 GC"99 V 6W C !7 
C8 2$ 8 )"9 $ Clarias )42!7 GC"99 V 6W C RAPD-PCR
#:
()*+#: )  8 )09 .. 2540- .. 2541 V) )$9$ (26  ) C
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 )$)4 (18  ) P598#71#C 8
2 V) 5 # W09# )  )$   (5
 ) W09# 1 545V)3 4 5P)C 95  
) (1  ) #5# 2W71 /""9 9  #)
 C4 )8959$C8  "3c8 Clarias
sp. 56)4##)  C  )$  (Clarias
gariepinus) W71 /  0 09"99m W09#m 9 
3#)b    9)C 81"9  
8a C)643 1 1 98)  "  1
          !
#    C  ) V)9!     91    c
(Smith, 1945) C 4 P598C 8643:4C 8 P -40oC #8#
  
,( -.#/0.0-//$+,: C69VW6W/
V )42"9 Hara and Na-Nakorn (1996) 49
96W2))C #2"9 Morizot and Schmidt
(1990) 8 019)C"9 Shaklee et al.
(1990) 88a 6)4C8 D19  (allelic frequency)  1 1. A map showing sampling sites of Clarias
)95)$ q ) 6 5   9  8    3   macrocephalus (*), C. batrachus (Ο), and
Prophagorus nieuhofii ()
:C55 (polymorphic loci, P95) #9  b 189C8
(number of alleles per locus, N) 8 q 9V6WVW (heterozygosity) !7 C8"9 V)
F-statistics   8 2$ (genetic distance) 2"9 Nei (1978) #) $8 2
{ (phylogenetic relationship) V)2 Unweighted Pair Group Arithmetic Average (UPGMA) W71"49:
)# 3 4VC GENEPOP (Raymond and Rousset, 1995) C BIOSYS-1 (Swofford and Selander,
1989 )  4 7 (index of similarity) :"9 Lynch, 1990 C j  )5; Sij=8 b 1"9
 4 7 8 1$8#  i C j C   8 2$ (D) (Lynch, 1991) V)
VC9  9 TFPGA version 1.3 (Miller, 1997)
< #=
"#$!# Clarias macrocephalus '$(5.
##1!7  18 C8 53  : 8 C8 (1 1)
'()*+,)-+,)./).012345)-3: #9  b 189C8 8C8 1.2-1.7% 3  :
8 8 0-27.8% (1 2) V)98CV4# 8:3 # 099 8C  
95 813 #34 C 83 4 51 64V) Na-Nakorn et al. (1998) W718
1.27 C 18.42  )5 8 q 9V6WVW (Ho) 8 8 .006+.004 D7 .075+.028 V)8 b 1 85
.046 (1 3) W71#)889"41 019 55"9 Na-Nakorn et al. (1998) (Ho=.061) 8 b 18
3 4 58 b 1"9  ):C"P16W718 .05 (Nevo, 1978; Powell, 1975; Fujio and Kato, 1979; Avise
and Aquadro, 1982) CV48 Ho 8:3 ##) 099 8 (.061-.075)  #
 0995 4#) C C 8 C  95 8 Ho3 )5  (.041-.056) Ho 
813 #9 34 C  99 (.025-.045; 006-.035 C .018  )5 V)68
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 ##))  #V  mQ (AQ) 8 Ho : (.06) 8 Ho 1: C)8") 
(effective population size) 3c8 W719) 495  /#18#)  8C 82 
9:83 5: 9)   $8V" C  #34)8 Ho 1 V) 
C 49# )#1 ") P C /09 ) 9") (bottle neck)  2$ (Hartl and
Clark, 1989) 099# )# EF9# V  mQ 3  /# )$9$# "7C 8
2$6"8$83): 019D7):C 4P# 69:839 )9C42  09
D:)#5V)$  # 89C81# C 8 2$3):896#  0949 G 34   2$1 
C4# 89C8 2$# 13  8 Ho P# 68 1 534 5$101996  955
01 /: " (99491, 2535) #7 /Q###)C 8 #"9  G )")"9
  (Hartl and Clark, 1989) 348 Ho 1 W71G !7 9) 495"9 Na-Nakorn et al.
(1998) 3 )$9$ C Takata et al. (1993) W71 5CV4 8 )3 "4 (Oryzias minutillus)
 #   C4# D:  2$89 019  7 19$C 4 C8 
   2$: 019# / 1 )#G"4 8 8a D7 6  
9##) 89C8 2$1)   8 )3 )$  (Teugel et al., 1992)
 V  mQ1a 6 q 9V6WVW1 V) b  9813 )$9$8 85 0 (Daud
et al., 1989; Lawonyawut, 1995)  83c8689:83)$ "9q) 6 59 V)  1C 63
!1VqV6WV88 
'()*+,)-+,).34+(7)82345)-3: Fst
8 0.1628 C c1D
C)8    )$  9$  3 !6
C58  99 /   8 9 1   C8  
98 ) #
  8 2$ (1 3) 
8 8 0-.04   )$9$C58996)4
/ 2  $83c8 3 )5 local race (d>.01)
(Nei, 1988) ( 1 2)  $8C  95)4
 #34 /83c8 58
C8 2$9) 495  C
 :  !    ##   )
#  5$  D:  # ) 9:8 3  $8   8    W71  /  1  1
/66)4C4  # 8 C81 49
 5   34 "4   5  :  9 !"9
 99W71 4 7534 9# / $
34  )  4   7    3 ) 5 71  8  
 #    68 8  # 9:8 3  $8 
)   5  #34 V)   1 2. UPGMA dendrogram derived from Neis genetic distance for
:! #) / 013 $8V" C8 22 population of Clarias macrocephalus, based on 18 isozyme loci.
#!7  2$! 3 "4 Abbreviations as is table 1.
(Takata
et al.,1993)  )$9$ (Na-Nakorn et al.,1998) C   89 (Hara et al.,1998) 6)4G 9) 498   
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##) D:#)9:83 $8 )5 # $8 #4   W71C8# 3498 ) #
#7 /66)48  9#D: EF9# V  mQ V) b  981V  mQ"9D 
#)  W71"4 89C8 #343 4 / 89C8 2$ "49 d9) 4958 q 9V6W
VW W71 ) 89"4 C 3 $89 C58 / 2  $8 893 )5 095 / local race (D=0.00937)
V)3 $8C 2 2$3 9) 49 /98)5 :! C8 019 #
98 9) 5859:854 8  #9$)D W71C886 G88#  4  7 5
 3C88)4 (  $V -)V5D C  $V -  ) 8 #C8
(  $V -5 )  # 388# C8 2$5 901a 81
3G 2 9253 019 09 "4 )$9$2 #CD5#)$V" #)  $V 
C #) 019"3 )3 4  /#  1W09# )C 8719#D:"4
#9171 C 3 $89 95)4 # a 491 8   W719#C5899 / 3  $8
89a CV48 3 $8891 2 #  EF9 2$# 8D1 34C8
2$16)4689) 495  :!
51 /   b  "9 )$  (Clarias gariepinus) 09 LDH-1* 30 3  3   09
##)C 8 (D1 0.033) C   (0.014) C   AQ (0.012) C  sMDH-2* 130 3 
##)$V" (0.043) C  $V -   (0.013)  51 /   b  "9 )$ 3  
)$9$ /1183# C4# 5398   P49C8PC)D7 /66)41 )$  C /09 :G
 8 )$ 5 )$9$ # DG5 )$9$32  # 6:8 introgressive
hybridization W71# / $"9:c 2$3 1$) (Avise et al.,1997)
"#$!!7 Clarias batrachus '$(5.
#  69VW6W 13  55 C V 1  55 3 )$)4 18   D)1
5$6)4 22 C8 W71 #) /1    (P95) 14 C8 (1 4)
;<,,=,>?@A2B1,<-CD4234EF)>G;8H=1@ : 59  1 / 9   b  491 5 9  6)4C8 IDHP* 115
($ 2), MDH-2* 80 (  $V ), PGDH-1* 110 (), IDDH-1* 125 (2) C *170 ()
9# 5 b  5:9 2 9  6)4C8 ADH* 60 53 #9 2   C
sAAT-2* 80 53 #34 2   9# 5 ##) 5$ C  #
34 3   D1"99  MEP-1* 80 : 3" C1 5# 68 59  3 901a  4
 "44 moW (9  1D1 85 1) 19  EST-1* 115 C EST-2* b W71 53 9013
D1 1  59   #49D1C )34 P8   868G 2$5  901a /
  9   8D3 4 /b )G"4 8 6)439  #34
moW1 2 C8 V)19   8D113 901a 9# /66)489  16# 
 /9  168# /8953 1C) 94 334 9# C)8   8
G"45 3901a 49
'()*+,)-+,).>)8O<1PQ-33*/).012345)-3:
   2$"9 )$)48
89"41 (1 5) V)#9  b 189C8 b 1 85 1.33% 3  :C55
(polymorphic loci) (P95) 8 b 1 85 17.6 8 Ho b 1 $  85 0.025 C 8:$) .048+.021 3
 ##)9$ 2 81$)3 ##)9# #c (.007+.005) 8 q 9V6WVW#
 (He) 8 b 1 .048 C 8:8 Ho 3$  1  )$)43 !6
   2$89"41 9# $# ") P C /09  5 9")
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 2$ (genetic bottle-neck) 3 19$7109  1 9$   1 19#6:8:c 2$3 
1$) (Van Treuren et al., 1991) 986P  5  )5 Ho 3 4 58 b 13  ):
C"P 09  ##)9$2 (Ho=.048) 9  6)4C8  ##)2 (Ho=.038) C
5$ (Ho=.037)  )5 8 b 1 Ho "9  )$)4#8a C)C889"4
) # V) #34C  889"4:8 #9 019 5 55 )$9$W71
/  )1C  89! 4 7  )$)48 Ho 1 88 b 1"9 )$9$ C8 8#9
 b 189C883 4  V) 5 8 ) 8:D7 1.7 (8)C)), 1.6 (9$2) C
1.5 (2)  )5 9 WP3  :C55889"4:88 b 11 53 )$9$ (17.16%
3 )$)4 55 12.71% 3 )$9$)   )$9$#348   2$
89"418 )$9$#901a C83 )$)4 5CV4"4  83c8689:83)$
"9q) 6 59 V)  1C 63!1 VqV6WV88 
'()*+,)-+,).>)8O<1PQ-33*34+(7)82345)-3:   )$)43 !6C5899 / 
89 (8 Fst b 1 85 0.545 C cD) 8  8 2$ 8 8 b 1
0.066 (1 6)   8 2$ 8 3C8 8 b 1 8 .004 ( 09) D7 .06
( )  ##) 5$C8  2$#  901a 98 ) # 
) # 5$99 8 D b 15
 # 1   09  .007 8"98 D
# / .004 ( 09) D7 .024 (34) 8
8 D "9 $8 88 b 1:
 83459 (D=.159) 345
 09 (D=0.143) 345  
(D=0.135) 88 D b 1 8 
9C   9C  09 8
85 .039 C .019  )5 8 
 09C  8 D b 1 .035 8 D
(Nei, 1978) b 1 8  )$)43
 !6 (D=.066) 8:88 b 11 53
 )$9$  #34C ##)
5$ C8# 901a 3
 )5: V)8 D :8 0.1 C)
C83 )5 )89 (sub species) (Nei,
1988) 19#C)8 )$)4 / ) 2$1
)"73: 89 )$9$ C 
C99 / 89a 89
'()*R<*O<1PS>)8O<1PQ-33*:  
 )$)4C5899 / 2  $83c8 ( 1 3)  1 3. UPGMA dendrogram derived from Neis genetic distance
V)C8 2$3 )5
for 18 population of Clarias batrachus, based on 22 isozyme loci.
)89 (subspecies)  $8C  95)4 Abbreviations as in table 2.
 #34) C #) 5$
588  8 2$ 8 3 $8 8:
C -  2 2$189"4
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9) 495   8  W719# $#1# #3449 #
D19!1 86  #7D34 "9 2 2$1 ) #  4   C8
 2$3 )5  (D>.01)  1  09 14     $8C996 C  2
2$1689) 495 :! 688# / 019"9 $809   C)8   8
9#68V9G"4 (reproductive isolate) 019#9!39168)89D7 C8  
{3!"9 9 34 1C4# 9:38  4P9# 2$C8V) 6)4  95
5 #71") P #734D1"93C8 1 9$  1C 69868! (random
genetic drift) 34 2 8 68C55CG1C89
"#$!: Prophagorus nieuhofii '$(5.
  )$       ) 1     !7   0 9
Prophagorus nieuhofii (Cuv. and Val., 1840) 
  69VW6W 12 ) C V 1 ) D
#9515$6)4 20 C8 V) 9 C8
9:83  :C55 (P95)  2 C8 09
ACP* C GPI-2* C)C8 8 #
$ b 5 901 a V) # $ b
moW19  ACP* 60 C GPI-2* 65 3" 1  1 4. A UPGMA dendrogram of Neis unbiased genetic
distance in five populations of Prophagorus nieuhafii in
 901a moW19  ACP* 100 C GPI-2*
southern Thailand.
100 (1 7)
'()*+,)-+,).>)8O<1PQ-33*/).012345)-3: (1 8) #9  b 189C8 3 
 )$  8 85 1.4+0.07 W71#)8 /8189"4: V)81$) 85 1.3+0.1 3 # $
 P C 8:1$) 85 1.5 3 # $  9 WP3  :C55 8:1$)3
 # $ C $b (30.0%) C 81$)3 # $5 # (10.0%) C 8 b 1 22.0+8.37
8 q 9V6WVW#8  (Ho) 8 b 1 0.041+0.019 V)8:1$)3 # $b
(0.065+0.033) C 11$)3 # $5 # (0.022+0.014) 88 q 9V6WVW#8  (He) 
8:88 3$  V)8 b 1 0.061+0.035 3  )$  8  3
 3 4 58 b 13  ):C"P C8818 P. cataractus  3 ! W (Daud
et al.,1989) W719# /C8 8 ) 099# /     2$3 
"9 )$   )49  019 5 55 $ Clarias 1 5C 8  58 )$  8 Ho b 11
8 )$9$ C8:8 )$)4 C )83  :C55:8 #9  b 189C8
3 4 
D  2$"9   8C8  # $5 # W71 $ $ 9  
     2$ 1 1 $) )8  9#  ) 01 9##    )4 9 3 1  9$ 71 0 9
)89 (Hedrick, 1985) W719# )"7" 1 $5 # )  / $ C8 019 01 1"7971
 "$):"738PD5" 2$ 1#"7 C8P689#mEF0 "9 2$34
09 )6)4  # $V C) C $ P    2$1 8 $V C) C4
#  0  $ 4 C8 019D7 4C 4#  09 01 68  G 89") "9 )$     8 
 # $ P 9# /  )5 # $V C)  # $  #)$ 
2 C $b    2$3 : C)8 / ")3c8  16
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"9 $  C $ b 8 9"4  5:   W71  9# /  Q# #  0 9 $  1   34    )$        
  646)4 (Hedrick, 1985)
'()*+,)-+,).34+(7)82345)-3:  )$  C5899 / 89C8 2$
 8 3 )5: 2 C8 09 ACP* C GPI-2* W71C)C8 8 :$)
 #bC8 2$# 901a 3 )5 )89 (D≥0.01) (Nei, 1988) (
1 9) C W71moW19  8# 901a D7 10% V)16 1D19!8 (allopatry)
 / 8 )# moW168498 20% (Richardson et al., 1986) #7 /66)41 # $b9#
/ 8 )098 )89# 901a #7!7  1 9$2  ME-2* C)
C8 8 3 )5: V) # $b9  ME-2* 90 3D11: C 68
59  3 901a 9#9 3 C81C)C8 8  6)4C8 IDPH-1*,
EST* C ADH*
=++!"#$> Clarias !7,( -.#/0.0# 96W/V 1!7  10 ) (15$ 13 C8) C /3  :C55
(P95) 4 C8 C 19:83 VqV6W19  8 8 C8 (1 10)
.?1>?@VRW8'()*VX-X7)834+(7)851=W (diagnostic loci):  )$C8 )C8"9   69VW6W ) #
(1 10)  8 )$9$C  )$)46)C9V V 6W 3 C8 V) sMDH-2* moW19 
8 9#9 2 C8 09 GPD* C GPI-2* 9  1C83  2 ) V)C8
9:83  :C55 5 )13#09  )$ C  )$9$ 1moW19  8
 4 C8 09 LDH-1*, sMDH-1*, PROT-1* C PROT-2* 9# 2 C8 1C)
C8 8  2 ) C89:83  :C55 6)4C8 sMDH-2* C GPI*  )$685
019 C  )$)4 C81$)V)moW19  83 8 C8 9#C 4 GPI2* C)C8 8  2 )C89:83  :C55 #8 Fst C)8 $ )1
!7 C8"99  8a 98c  4 IDHP* 8 Fst 8 +0.948 C 
cD C)D7C8 2$1 )8 ) 8 / )1!7 
'()*+,)-+,)./).012345)-3: #9  b 189V "9$ 8 8 1.0-1.2 W71
89"41 9 WP3  :C5581$)3  )$)4C  )$9$##)2
8 )5 )$685 ) (1 11) 9 WP3  :8:$)3 )C  )$ 
V)8 8 09 15.4% 9  09  )$)4C  )$9$#  V)8 809 7.7% 8 )$
)4C  )$9$#28) 8 85 0% 8 )5 )$685 ) 8 Ho "9 )$)4  
)$9$C  )$685 ) 81 (0, .003-.018 C .006  )5) W719# )## 3
#c 2$49 099#G8 9") W71D7#  )49 3 89$3)9$71#34
:c    2$6  ) (Cme) W71 568589   
2$: (Ho=.060) W71C)8 ")3c8 8 )$  (Cga) W71C4# / #
V  mQP 58   2$3 )5: (Ho=.055) 8#  $#G"4 8 
8  (Teugels et al.,1992)  )$ 3 !6  "4  9## G8
 !  (# WC )) C 4# !9019)4 W71   89## 
) )8
'()*+,)-+,).34+(7)82345)-3V,4'()*R<*O<1PS>)8O<1PQ-33*: 8  8 2$ 8 
8 )8 8 .346-1.181 (1 12) V) )$9$C  )$)4C8 2$491$)
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(D=.346-.364) 8  8 2$8:1$) 8 )$)4C  )$685 ) (D=1.75-1.181)
  5 ) DC99 / 3  $8 ( 1 5) 6)4C8  $8 )$9$C  )$)4 W71
3 4 ){8 )901a  )#)9:83 $8 )5 )$  8 )$W71685 )D:
# ) C# $8  901  a     2     2$  
 8   )$  9$   )$  )4   C  )$    
9) 4 9  5     2 1 !7  V)   
meristic C morphometrics W71  Garcia-Franco
(1993) 6)464 4 5 )$ (Csp) /1
183# C43" 685C8 )8 /
  ) 38 09 68 9#   58  /  )
)  1   C8     2$   5  ) 901  a
98 ) # # /499$ 64891# :c
  2$ 6 #7      !7         C
 1 5. A UPGMA dendrogram of Neis unbiased genetic
$   8a 98 9)896 019 V  distance in 17 populations of Clarias fish in Thailand.
! 0dC   
=++!"#$> Clarias !7,( - RAPD-PCR
6  9 5 # 40 C55 (OPA-08, 17 C OPB-05, 06, 10) (1 13) 34 )CD5 DNA 1 ) #
W6)4C 9:83  : V)34 )  DNA ")C8 344 bp D7 2,588 bp  67 CD5 ) / 13.4
CD5896  9
W<51?'()*',G).',Z8 (Similarity Index) /).0151=W: 8)  4 7 ( /8GG"9
  3 )) b 1#$6  93 )$9$  )$)4  )$   )$   C  ) 8
0.754±0.064, 0.732±0.165, 0.758±0.153, 0.696±0.191 C 0.710±0.183  )5 (1 14)
C4# $5C8#69VW6W V)1 RAPD-PCR # 95 $8"9#V1 /
2$C 68 / 2$ C C)99   C55"85: (Lynch and Milligan, 1994) C8 58
"49: # RAPD 34G !7 9) 495G #69VW6W3   ) 8   striped red mullet (Mullus
surmulatus) (Mamuris et al., 1999)    2$3 ) #!7 89"49) 49
5G !7 V)  69VW6W C8189"4 ) # 53 )$9$ C  )$)4 W713
!7  58   2$3 4 5 )$  3!7 69VW6W 58  2
)   2$3 )18 )$   $"9C89#G #
1    RAPD 686)4592 #) 2$V)2  8569VW6W W7159# 585V 6W
9#6)4592 #) 2$V)2  349  1 )389#:c6# )/  (Utter, 1991)
34.4+7)8>)8O<1PQ-33* (Genetic distance) V,4'7)'()*A+*^;1>)8O<1PQ-33* (Genetic Identity) 34+(7)8
51=W: 8  8 2$ (D)  8 ) (Nei, 1978) 8 8 0.1078 ( )$)4- )$ )
D7 0.2545 ( )$)4- )) C 8 b 1 0.1688 88 09 2$ (I) 8 8 0.7753
( )$)4- )) D7 0.8194 ( )$ - )$)4) (1 15)
CGG 2 2$:   5 ) 2 2$ ) 1 )5
V)686)4C5899 / $889a  )$)4 2$ 4 75 )$ 1$) 9  6)4C8  
)$    )$9$ C  )
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986P G !7 33 498#49 019#9813 4!7  P53  8a 
34$ DNA 1)6)4681 9#76)4)"49: 58996 Mamuris et al. (1999) C 8 019#
   RAPD $5"85: #73 4#988!7 69VW6W 2-10 8
8
2,)WQ-;Q.: #G !7  58   )$9$C5899 / 89 2$C8
) # V)DC58C8D7 )5 local race  8 #345 # $8C8 #4  
( 09- ) C  # $8C8V" (9) 8 # 2  $8   2$C8 095
D7 )5 local race )#7#)"4  "4D1W71# 8G 34 ) EF9
2$ C 34:c    8  CG9$ 3 01 C )  49a
63 3 local race 3c8a )    893 " 099 8C  95 019#
  )$  9$  32       CG68 D:  4 9  9# G 34 : c     
2$6)4 C89# 8939C 34 V)3 4 89C8 2 #49D1a C 3 4 98 C8
2$#  51 /   b  "9 )$ 3 )$9$#71 / d EF9
 2$ #7)  )$59$ ( :G 8 )$9$ ! 5 )$  !G:4) 35 1
)895C 8 o) 9#G  :G1 / C C1  )$59$
2,)WQ-WG)1:   )$)483c89:83 1    2$1 W719#6:8
:c 2$39 986P 9    3 )5 93 4 V) b  981
"99  3 )5: W71D9$ 6 46)4# /  98)8   )# D
{8966)4981 0   18  1!7  68D9$ 6)4$ P 09
 1 /C"9 $8  1 C8 2$68498 0.01  019  )5
   2$ 8 64 #G 2 2$# 58 / $8 1
C83 )5 D7 8  $8/  6)4C8 2  $ 2
5$ $ ! 
9$2/4) C  $8 1  09 10   W713 $8$)4 09 1 /C"9 $8
 V) # #   2$ C 9  b  D1 C /09 #9  b 1/V :
W71 589:8 3   6)4C8 "9C8  $V  8)C) 3 $89$2/4) 58  #
#)9$2   2$:8#79$  64
2,)WQ-,F)O<1: 9$  95 $C"9 $8  3   09  # $
b  # $  #)$ 2 C  # $V C) C /09 $5 # 3 2  C
 ")3c8 ):C 6834 89 )$   3C 8  8 9#G:45")
:4 "43#3#) 89C8 2$5 8932  (Allendorf and Ryman, 1988) 9#34
V4     1  C 66)4 8    $ V  C) C $ 5  #     # $  $ 
 95CG  $ $49 DmEFm:6)4V) 89 )$  1  V)3  89C8 2$2 1
6)4#C 8 )# (Ne≥50) (Kapuscinski and Jacobson, 1979)
(=P?-)3;1Q3<-CS: 9#6)4 2 C55 09 9$ 3 01 (in situ conservation) C 9$ 9 01
(ex situ conservation) 9$ 3 01 /2#1 34G )1$) (Bartley and Pullin,1999)  #
D9!9:38  55 !) )  {865 55 ! 8 ) 9$    # 6)4 b 
3C 89!1 / 019$ 9:8C 4 5 01901a 1 /19:89!"9 )$#    
3468D9$  55 !a 646)4 986P 34:4 9$ C 8   C  $434
  839$ # 86)468P49 89$ 9 01 09   6 643
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1" 2D6)4683 )$
 / 189  C8 C D
" 2$6)431" 118 /809   1C  2$#1 )"7 # 89C8 2$ 49
# 34:c    2$6 V) b  9  # /1C1# :c 6 9#2
53 V  mQ 9#34 2$"9   1C 6# ) (Allendorf and Ryman, 1988)
 "92 2$P /29$ 9 019271 W71 D7  P5 09 0 643:
"96"8  09 09 DNA 986P 2 9:38   14 C "49#)  8 
3 P5 6"8
# # 
G # 6)45$5$#V {9:C4 !7 V5#)   
3 !6 (V BRT) W718#) V)9$5$# C !: 2$C !C
VV    C8  V BRT 139030
"#
9949.1 2535. 55C 82 34 8 1. 9949,1 9, $  %. 4. 332.
    V5C CG1  C) 4 9 . 2540.  $  01 9 # ) D  
   "9 !6.
 ! VV C 1C) 49, $  %. 4. 52
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Abstract: Cytogenetic Studies of Some Animals in Phu-Phan National Park
Cytogenetic studies were conducted of some animals in Phu-Phan National Park from January 1997
to January 2000 by using bone marrow cells of amphibians and reptiles and hepatic caeca cells of
insects. Diploid chromosome numbers of amphibians were determined for one species of family
Bufonidae (2n=22), six species of family Microhylidae (2n=24-28), eight species of family Ranidae
(2n=26) and one species of family Rhacophoridae (2n=26). Chromosome numbers of reptiles were
determined in 14 species and consisted of four species of family Gekkonidae (2n=32-44), five species
of family Agamidae (2n=34-36), three species of family Scincidae (2n=28-32) and two species of
family Columbridae (2n=30-32). Karyotype of twenty-nine species of insects in the order Orthoptera
were studied including twenty species of family Acrididae (2n=20-30), six species of family
Tettigonidae (2n=22-36), one species each of the family Pyromorphidae (2n=22), Gryllidae (2n=12)
and Gryllatalpidae (2n=16).
Key words: Chromosome numbers, Amphibians, Reptiles, Orthoptera.
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' " (* +" *, ! *(  !+ -. 665 "0  1'(!+ -"
&"2 !  3)' .4&&'11" 51 67 & .8)  5,9 .8 " "
( " ( * &67".8:9,.; (..2535 (1  * 162
2 .< + "*29  9  32.6 .; 9  26.4  +5 1 9  10.5  !+ 
9  23 .+5&!2 9  7.5 ":(1, " (9*(!+?&@1 ' " 
*( .8:9 2535) &+ :2967 ", ' " *(".; 25412543 02 @*9 & &       C   7
   2"+ 67 D()'"+ +&6" !671" 2,' " (* 
(!- .<9*(!+?,&5 2" 67 E
 " (&5 ( , 9
 "'9 "@'7!  ()' -  !,9*F()' ' - ! :29  +5
 1  !+  "1" 2 D6-" .< -. , G " ! 1.  .<
 2"+0*F()'" &+ 6"*"
 +5 1 H&5:29 3 21 :29 Caelilians  "*2, Salamanders  D
 2  Anurans  1 "  2 .2 6-" "*. (Dullman and Trueb, 1990)  !+ 
&5:29 4 21 :29 Testidines  , Crocodylia  & 9, Sphendotidae   tuataria D6-":
 "(1,. :  Squamata  'b +" &+"  "* (Zug, 1993)  +5 1
 !+  .< - .0 11   5&2"11)   +5 1 - 
5 .< :29 1  2 6-" "*+5  !+  -5 .< :29 +" "* & 9   D6"5 .<& 5,9  +*F()'  5,911   2' " .< - &5H6"9
 50.8 "-"  ' 2  -:. 9,&",F .<*"(!  (1" .< -
.0  +"29 7 (  .< "H*&5 .< 27 21 .1 91-"29:29
.< "2 5,9H25"  :29  -!- 29"*F()':. !- f "7( 7
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 " -   2 i 1:29: 5,9:2902 :9"" " 1 :29" 
(1.@ "()'*" 67 " D()',. : " 9 
67 D()'" +5 1,21 Anurans @*967:92"+! Matsui et al.
(1985) 67" Bufonidae ((") (1 Bufo bufo complex 6 2 :29 Bufo japonicus japonicus,
Bufo japonicus formoris, Bufo terrenticola  Bufo gargarizans &. F-.'8 Bufo bufo  Bufo bufo
verrucosissimus &.  D &5000D ! 2n=22 " - C-banding
pattern 1000D Parida et al. (1988)  " Bufo stomaticus &.  2 &5000D
2n=22  &+ Kuramoto (1990) (1 +5 1" Bufonidae &5000D
2n=20-22 Parida and Mohanty-Hejmadi (1988) 67" Microhylidae ((6-") (1 Microhyla ornata &
.  2 &5000D 2n=24 D6-" Kuramoto (1990) '.:9," Microhylidae &5
000D 2n=24-28 Kuramoto (1989) 67" Ranidae ((1-  2) (1 Rana temporaria 
R. everetti &5000D 2n=26 " -&5 supernumerary chromosome D6-"&5 4  1
521 Matsui et al. (1995) :2967 R. exilispinosa  R. livada (1&5000D 2n=26 ,'
!-f  ' Amolops :29 A. hongkongenesis &5000D 2n=26 (Matsui et al., 1995) ' Staurois
:29S. latopalmatus &5000D 2n=26  (Matsui and Seto, 1985)
67 D()'" !+ ,21 Squamata  ":92" +! Wu and Zhao
(1984) 67" Gekkonidae (1 Gekko gecko &. & &5000D 2n=38 Ota (1989) 67
' Gekko 5 2 :29 G. tawanenesis, G. yaknesis &. :9 G. pelricalus  G. smithii &
. : (1&5000D 2n=38  42 521  G. kikuchi &. F-.'8 (1&5
000D 2n=44
&+ 67,' Cyrtadactylus :29 C. conoobrinus &5000D
2n=48  C. pulisulcus &5000D 2n=42 (Ota et al., 1992) ,' Hemidactylus :29 H. garnotti
vietnamensis complex &5000D 2n=38 (Ota et al., 1996) Dey et al. (1988) 67" Agamidae
((+") (1 !+ ,' Japalura :29 J. variegata &.  2 &5000D 2n=34
.129 000D2,F (macrochromosomes) 6 * 2 i (microchromosomes) 11 * Ota et al.
(1992) 67' Genocephalus 2 2 :29 G. grandis  G. miotympanum &. 1   
   (1&5000D 2n=42 .129 000D2,F 11 * 2 i 10 * Makino
and Asona (1950) 67" Scincidae ((&+" ) (1,' Mabuya :29 M. multifasciata,
M. rugifera  M. macularia &5000D 2n=32 King (1973) (1 M. macularia guadifasciata &5
000D 2n=38  M. longicaudata &5000D 2n=30 Ota et al. (1996)  " M. rugifera 
M. rudis &5000D 2n=32  M. longicaudata &5000D 2n=30 +" 3 2 000D2
,F 11 * - ! .<2 i &+ Ota et al. (1991) 67,' Tropidophorus :29 T. brookei 
T. beccarii (1&5000D 2n=30 Ota and Lue (1994)  "' Sphenomorphus :29 S.
indieus  S. bonlengeri &. :9 &5000D 2n=30 Ota et al. (1996) 67'
Ateuchosaurus  A. chinensis (1&5000D 2n=26
67 D()',"21 Orthoptera  ":92"+! Kayano (1971) 67"
Acrididae ((w2+) (1 Locusta migratoria D6-" .<w -12 '.;,. : 9"
   7  90(2 &5000D 2n=24 Al-Saleh et al. (1985) 67, Poekilocerus
bufonius &. D'2 1 (1&5000D 2n=20 López-León (1992) 67, Clorthippus
jacobsi (1&5000D 2n=18 000D ( .< XO Beaudry (1973) 67" Tettigonidae
((w2 ) (1 Amblycorpha oblongifolia  Scudderia curricuada &5000D 2n=32
 "& ,0" BRT 2544
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Lim et al. (1969) 67" Gryllidae ((&+"2) (1 Tartarogryllus burdigalesis &5000D 2n=20,
Gryllus sigillatus, Scapsipedus margintus, Mellanogryflus desertus &5000D 2n = 22, Gryllus
pennsylvanicus, G. assimillis, G. bimaculatus, G. bermudensis, G. rubens  G. campestris &5
000D 2n=30  G. veletis &5000D 2n=32 Handa et al. (1985) (1 &5000D""
,21 Orthoptera " Gryllidae &.  2    Loxoblemmus deteerns 
&5000D 2n=12 Gryllus confirmatus  Turanogryllus jammnensis &5000D 2n=20 Gryllus
melanocephalus, Grylodes sigillatus  Stephoblemmus humbertiellus &5000D 2n=22  Gryllus
bimaculatus &5000D 2n=30   (2544) :2967, Gryllus bimaculatus, Modicogryllus confirmata
(1&5000D 2n=30, Teleogryllus testaceus &5000D 2n=28 (1* - 2&@
()'" G. bimaculatus  T. testaceus &5000D 2n=28
51"& + H'." (!-5& 2" +5 1  !+  ",
21). ) 67 D()'02 &5 1&5 22000D &2 50: .{"
 +5 1  !+  ",21). )1" 2 -(1,' " (* 
" 2! 2540- 2543
-
i1 " 2!+"
1"&56-"677  (!-&5 2 !-
  &56-" - "  567 D()' 02 , 9 phytohemagglutinin '91"
D , 9 colchicine (!- '21" D,   | &+5 D&:2*" +5
 1 !+   D& hepatic caeca "" ( .<  *" " 29
") "1:2 929  Giemsa & D -1" D,   |29 9"&' 
!-(1 D -000D& 2 1&5000D, D "9 10 D H *.29 5"  "
DH' 100  5000D&2*0 2  "&* - 2,F'2:. i'2 2 ""
000D 5 centromeric index (CI) (!-, 9. 7 2"000D &52"
000D02 , 9 ~2"+ 000D2,F (L) ! 000D - 2,F6-"6-""@"
  G- "000D* -,F -'2* - i -'2 000D2" (M) ! 000D -29 
6-"6-""@"  G- "000D* -,F2' * - i -'2 000D2 i (S) !
000D - 2 i6"- 6-""  G- "000D* -,F -'2 &5 20: .{, 9
~2"+ H9000D ( "" 2 ! 2 metacentric  submetacentric chromosome &2 .<
symmetric karyotype /!  2 telocentric  acrocentric chromosome . *29 &2 .<11
asymmetric karyotype
. /
   (Amphibians)
 +5 1 5&:29 23 2 &2 ,* 21 Gymnophion 1 2 21 Anurans 22
2 &5 .< 5 " :29670: .{ 16 2 .129 " Bufonidae 1 2 &5000D
2n=22, " Microhylidae 6 2 &5000D 2n=26-28, " Ranidae 8 2 &5000D 2n=26
" Rhacophoridae 1 2 &5000D 2n=26  2*0: .{" 2"" - 1
  (Reptiles)
 !+ 5&:29 30 2 21 Squamata &5 .< 9 " :29670: .{ 14 2
.129 " Gekkonidae 4 2 &5000D 2n=32-44, " Agamidae 5 2 &5000D
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2n=34-36, " Scincidae 3 2 &5000D 2n=28-32 " Colubridae 2 2 &5000D
2n=30-32 7000D" !+ "& +5 1! .129 000D2
,F2 i *0: .{" 2"" - 2
" - 1. 21 " !- F !-  &5000D *0: .{" +5 1
21 (Order)
!- 
&5
*0: .{
" (Family)
000D
!-F
(2n)
1. Gymnophiona
1.1 Gymnophiidae
Ichthyophis kohtaoensis Talor, 1960
1. "*2 !  2"*
2. Anurans
2.1 Bufonidae
Bufo melanosticus Schneider, 1799
22
1. "19
L1M+L4Sm+S2M+S2Sm+S2A
2.2 Microhylidae
L1M+L4Sm+M1Sm+S2M+S4Sm+S1A
Calluella guttulata (Blyth), 1855
26
1. 6-"
2. 6-".2 !6-" @9
Glyphoglossus molossus Gunther, 1868
26
L1M+L5Sm+M1M+S1M+S5Sm
3. 6-""92
Kaloula mediolineata (Smith, 1917)
28
L1M+L3Sm+M1Sm+S2M+S6Sm+S1A
4. 6-""19 !6-" "
K. pulchra Gray, 1831
28
L3M+L1Sm+S1M+S5Sm+S4A
5. 6-"
Microhyla berdmorei (Blyth, 1858)
24
L2M+L2Sm+M1M+S5Sm+S2T
6. 6-"+5 9
M. ornata (Dumeril & Bibron, 1841)
M Sm
M
7. 6-"5 !6-"&9&-
M. pulchra (Hallowell, 1861)
24
L1 +L3 +M2 +S1M+S5Sm
8. 6-" 9
M. butleri Boulenger, 1900
9.6-"9"25
M. heymonsi Vogt, 1911
10. 6-""&'2
Micryletta inornata (Boulenger, 1890)
!6-""2
2.3 Ranidae
1.  2&
Occidozyga lima (Gravenhorst, 1829)
26
L2M+L2Sm+M1M+S2M+S5Sm+S1A
!  2 
2.  2".'8
O. martensi Peters, 1867
26
L1M+L4Sm+S3M+S3Sm+S2A
3.  21 !  2&
Rana erythraea (Schlegel), 1837
26
L1M+L4Sm+S3M+S3Sm+S2A
4. 1":(
R. lateralis Boulenger, 1887
!  2 !"
5. 1"2
R. macrodactyla (Gunther, 1859)
26
L3M+L2Sm+S1M+S5Sm+S2A
!  2&.
6.  202 !1"
R. nigrovitata (Blyth, 1855)
26
L1M+L3Sm+M1Sm+S6Sm+S2A
7. 1" !  20
R. limnocharis Gravenhorst, 1829
26
L2M+L3Sm+S1M+S4Sm+S3A
8. 1" !1&'
Limnonectus pileata Boulenger, 1916
26
L1M+L3Sm+S1M+S6Sm+S2A
9. 1
Hoplobatrachus rugulosa Wiegmann, 1835
26
L1M+L4Sm+S1M+S5Sm+S2A
2.4 Rhacophoridae
1. .219
Polypedates leucomystax(Gravenhorst,
26
L3M+L2Sm+M1M+S3M+S2Sm+S2A
!  2.2
1829)
2. .2 !"
Rhacophorus bipunctatus Ahl, 1927
M
 ': L1 : L = 2"000D (L=Large, M=medium, S=small); 1=&5*"000D; M = 2"000D
(M=metacentric, Sm=submetacentric, T=telocentric, A=acrocentric chromosome)
" - 2. 21 " !-F !-   &5000D *0: .{" !+ 
 "& ,0" BRT 2544
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&5
000D
(2n)

*0: .{

Gekko gecko (Linnaeus, 1758)

38

2. &+"&"1
3. &+"&"

Cosymbotus platyurus (Schneider, 1792)
Hemidactylus frenatus Dumeril & Bibron, 1836

44
32

L3Sm+L3T+S11T+
2 microchromosomes
L9T+M2T+S11T
L1M+L2Sm+L5T+M1T+S3M+S3T+S1A

4. &+"&&"
5. &+"&2 &'2
1.2 Agamidae
1. +"9

Gyhyra mutilata (Wiegmann), 1835
Phyllodactylus siamensis Boulenger, 1898

38
-

L1Sm+L5T+M7T+S6T
-

Calotes emma Gray, 1845

34

2. +" "

C. mystaceus Dumeril & Bibron, 1837

34

3. +"2"

C. versicolor (Daudin, 1802)

34

4. +"1.;9

Draco maculatus (Gray, 1845)

34

5.  9

Leiolepis belliana (Gray, 1827)

36

6. ", +"
1.3 Scincidae
1. &+" 19

Physignathus cocincinus Curvier, 1929

-

L3M+L1Sm+M1M+S1M+
11 microchromosomes
L2M+L1Sm+M2M+S1M+
11 microchromosomes
L2M+L1Sm+M2M+S1M+
11 microchromosomes
L3M+L1Sm+M1Sm+S1M
11 microchromosomes
L2M+L2Sm+M1M+S1M+
12 microchromosomes
-

Mabuya multifasciata (Kuhl, 1820)

28

2. &+" 

M. macularia (Blyth, 1853)

32

3. &+"    9" !"
4. &+" 2"9
5. &+" *  i2  1

Riopa bowringii (Gunther, 1864)
Scincella rupicoa (Smith, 1916)
Sphenomorphus maculatus (Blyth, 1853)

30

21 (Order)
" (Family)
!-F
1. Squamata
Suborder Sauria
1.1 Gekkonidae
1. 'b19

1.4 Lacertidae
1. &+" 9 "  ! "*
Suborder Serpentes
1.5 Uropeltidae
1. "*91
1.6 Colubridae
1. "*  2"!"*  1
2. "*("9 9 " !"
3. "*  2
4. "* "(9  
5. "*."
6. "* !9
!"* 0
7. "*
8. "* ,F !"*2"
1.7 Elapidae
1. "*&""
1.8 Viperdae
1. "*.
2. "*  ":9 9" !"
1.9 Tuphlopidae
1. "*2,F02&

!- 

Takydromus sexlineatus Daudin, 1802

-

L2M+L2Sm+S3M+S1Sm+S1A
5 microchromosomes
L2M+L2Sm+S3M+S2Sm+
7 microchromosomes
L1M+L2Sm+M2M+S1Sm+
9 microchromosomes
-

Cylindrophis ruffus (Laurenti, 1768)

-

-

Boiga cyanea (Bibron & Dumeril), 1854
Calamaria pavimentata Dumeril & Bibron, 1854
Chrysopelea ornata (Shaw), 1802
Elaphe prasina (Blyth), 1854
Enhydris plumbea (Boie), 1827
Homalopsis buccata (Linnaeus), 1758

32

Psammodynastes pulverulentus (Boie), 1827
Xenochrophis piscator (Schneider, 1799)

30

Ophiophagus hannah (Cantor, 1836)

-

-

Calloselasma rhodostoma (Boie), 1827
Trimeresurus albolabris Gray, 1827

-

-

Typhlops diardi Schlegel, 1839

-

-

L1M+L1Sm+M1M+S1M+S2Sm+S2A+
8 microchromosomes
L1M+M2M+M1Sm+M1A+
10 microchromosomes

 (Insects)
",21). ) 5&:29 42 2 &5 .< 5 " :29670: .{ 29 2
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.129 " Acrididae 20 2 &5000D 2n=20-30, " Gryllotalpidae 1 2 &5000D
2n=16, " Gryllidae 1 2 &5000D 2n=12, " Pyrogomorphidae 1 2 &5000D 2n=22
" Tettigonidae 6 2 &5000D 2n=22-36  22"000D"2"" - 3
" - 3. 21 " " 
" (Family)
Order Orthoptera
1. Acrididae
1.1 Subfamily
Acridinae

1.2 Subfamily Catantopinae

1.3. Subfamily
Cyrltacanthacridinae
1.4 Subfamily Eumastacidae
1.5 Subfamily Oxyine
2. Gryllotalpidae
3. Gryllidae
4. Pyrogomorphidae
5. Tettigonidae

!-   &5000D *0: .{"",21). )
!- 
&5
*0: .{
000D (2n)
1. Caryanda diminuta Walker.
2. Ceracris fasciata Brunner.V.
Watenwyl
3. Chondracris rosea Brunneri Uvarov.
4. Choroedocus illstris Walker.
5. Eucoptacra binghami Uvarov.
6. Gastrimargus sp.
7. Heteropternis sp.
8. Hieroglyphus banian Fabricius
9. Oedaleus sp.
10. Phlaeoba antennata Bruner.
11. Phlaeoba sp.1
12. Pternoscirta cinctifemur Walker.
13. Acrida sp. 1
14. Acrida sp. 2
15. Acrida sp. 3
16. unknown sp. 1 (no. 9)
17. unknown sp.2 (no. 105)

24
24
24
22
20
24
24
24
24
24
24
24

L5T+M1T+S6T
L6T+M2T+S4T
L4T+M5T+S2T

1. Catantops pingius, Stall
2. Catantops sp.
3. Stenocatantops splendens Thunberg

24
24

L5T+S7T

1. Pachyacris sp.
2. Pachyacris vinosa Walker.

24
24

L5TT+M1TT+S6TT
L5 +M2 +S5

1. Tylotropidius varicornis Walker.
2. Eyprepocnemis sp.

24
30

L6T+S6T
L2M+L1T +S3M+S2Sm+S6T+S1A

1. Oxya japonica japonica Thumberg
2. O. hyla intricata Stal.
1.unknown sp.3
1.Brachytrypes portentosus Licht.
2.Gryllus bimaculatus, De Geer.
3. Gryllus sp.
1. Atractomorpha sp.
1. Conocephalus maculatus Le Guillon.
2. Ducetia cruciata , Brunner
3. Ectadia sp.
4. Euconocephalus sp.
5. Holochlora sp.
6. Mecopoda elongata , Linnaeus.
7. Phyllominus sp.
8. Stibaroptera sp.
9. unknown sp. 4
10. unknown sp. 5
11. unknown sp.6

24
22
16
12
22
22
24
36
34
22
28

L5T+M4T+S3T
L4T+M1T+S6T
L2M+M2Sm+S4T
L3M+L1T+M1T+S1M

L5T+M4T+S3T

L1T+M7T+S2T
L6T+M1T+S5T
L4T+M4T+S4T
L5T+M3T+S4T
L5T+M2T+S5T
L6T+M2T+S4T
L6T+M2T+S4T
L6T+M2T+S4T

L4T+M2T+S6T

L4T+M2T+S5T

-

-

-

-

L1M+L2Sm+M1M+S1A+S6T
L1M+L2Sm+S1M+S8T
L1T+S17T
L1T+S16T
L1M+L2Sm+M1M+M1A+S6T
L1M+L1Sm+L1T+S2M+S3Sm+S3T+S3A

X
&67 D()'" +5 1 16 2 ,21 Anurans &5 .< 4 "
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356

BRT Research Reports 2001

:29 " Bufonidae 1 2, " Microhylidae 6 2, " Ranidae 8 2 " Racophoridae 1 2 "
Bufonidae 1 2 ! Bufo melanosticus &5000D 2n=22 29"167" Matsui et al.
(1985) D6-" ":9 Bufo bufo complex 6 2 &5000D 2n=22 " - c-banding pattern
Parida et al. (1988) 67, Bufo stomaticus (1&5000D 2n=22  D6-" Kuramoto (1990) :29
'.," Bufonidae &5000D 2n=20-22 " Microhylidae 6 2 -67+"+ (1
Calluella guttulata  Glyphoglossus molossus &5000D 2n=26, Kaloula mediolineata  K.
pulchra &5000D 2n=28 Microhyla berdmorei  M. pulchra &5000D 2n=24 67+"
+02 G(,' Microhyla 29"167" Parida and Mohanty-Hejmadi (1988) :29 " M.
ornata &.  2 &5000D 2n=24  &+ Kuramoto (1990) :29'. .< "
 +5 1," Microhylidae &5000D 2n=24-28 " Ranidae -67 8 2 (1
Occidozyga lima, O. martensi, Rana erythraea, R. macrodactyla, R. nigrovitata, R. limnocharis, Limnonectus
pileata  Hoplobatrachus rugulosa &5000D 2n=26 67+"0+ 2 G(' Rana 29"
1" Kuramoto (1989) D6-" " R. temporaria  R. everetti &5000D 2n=26 &5
supernumerary chromosome "! &5 4  1 521 Matsui et al. (1995)  " R.
exilispinosa  R. livada &5000D 2n=26 ,'!-f  ' Amolops :29 A.
hongkongenesis &5000D 2n=26 &+,' Staurois  S. latopalmatus i&5000D
2n=26  (Matsui and Seto, 1985) '.:2967 D()'"," Ranidae :',2
"&5000D 2n=26 &,67+"+ "(1," Racophoridae ((.2) :29
Polypedates leucomystax &5000D 2n=26 29
 !+  -67 D()'+"+ 14 221 Squamata &5:29 4 " .129 "
Gekkonidae 4 2, " Agamidae 5 2, " Scincidae 3 2 " Colubridae 2 2 " Gekkonidae
:29 Hemidactylus frenatus &5000D 2n=32, Gekko gecko  Gyhyra mutilata &5000D
2n=38  Cosymbotus platyurus &5000D 2n=44 &67+"+(1&5000D"'
Hemidactylus &5000D 2n=32 :29"167" Ota et al. (1996) D6-" " H. garnotti
vietnamnesis complex &5000D 2n=38 ,' Gekko (1 &5000D 2n=38 29"
167" Wu and Zhao (1984) D6-" " Gekko gecko &5000D 2n=38 &+ Ota
(1989) (1,' Gekko 5 2 :29 G. tawanenesis  G. yaknesis &. F.- '8 &5000D
2n=38 G. kikuchi &. F-.'8  G. smithii &. : &5000D 2n=42 " Agamidae 5
2 .129 Calotes emma, C. mystaceus  Draco maculatus &5000D 2n=34  Leiolepisi
belliana &5000D 2n=36  +" 5 2 000D 2 2 ! 2,F (macrochromosomes) 6 *
 - ! .<2 i (microchromosomes) Dey et al. (1988) :2967," Agamidae "'& 67,"+ + :29 ' Japalura  J. variegata &.  2 (1&5000D 2n=34
.129 000D2,F 6 * 2 i 11 * '. 000D" !+ ," Agamidae 
7 2 ! .129 000D2,FH&5 22"000D 000D2
i -:H&5 22"000D " Scincidae 3 2 -67+"+ :29 Mabuya
multifasciata &5000D 2n=28, Sphenomorphus maculatus &5000D 2n=30  Mabuya
macularia &5000D 2n=32 67+",+ ' Mabuya :29 Mabuya multifasciata :29"1
67" Makino and Asona (1950) D6-" " M. multifasciata  M. macularia &5000D
2n=32 67,' Sphenomorphus 29"167" Ota and Lue (1994) D6-" " S.
indieus  S. bonlengeri &. :9 &5000D 2n=30 " Colubridae -67"+ + 2 2
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:29 Xenochrophis piscator  Homalopsis buccata &5000D 2n=30  32 521 ":
 "67 D()'," Colubridae
67 D()'"",21). )"+ + 29 2 &5 .< 5 " :29 "
Acrididae 20 2 &5000D 2n=20-30, " Gryllotalpidae 1 2 &5000D 2n=16, "
Gryllidae 1 2 &5000D 2n=12, " Pyrogomorphidae 1 2 &5000D 2n=22 "
Tettigonidae 6 2 &5000D 2n=22-36 "," Acrididae 20 2 -6 7+"+ .129
&5000D 2n=20 (1 2), 2n=22 (2 2), 2n= 24 (15 2)  2n=30 (1 2) & i&5
000D"w2+" Acrididae ,F - 67+"+&5000D 2n=24 .<11 telocentric
chromosome Kayano (1971)  " Locusta migratoria w2+ 26"- -12 5 
   7 '.;,. : &5000D 2n=24  ,' -"i&&5
000D"  A-Saleh et al. (1985) 67, Poekilocerus bufonius &. D'2 1 &5
000D 2n=20 López-León (1992) 67, Clorthippus jcobsi &5000D 2n=18 ","
Tettigonidae -67+"+ 6 2 (1&5000D 2n=22 (2 2), 2n=24 (1 2), 2n=28 (1 2) 
2n=36 (1 2)  2"000D (- 111 metacentric, submetacentric, telocentric  acrocentric
chromosome '.:29 Karyotype .<11 asymmetric karyotype ," Tettigonidae (w2 ) 
&5000D",'  Beaudry (1973)  " Amblycorpha oblongifolia  Scudderia
curricuada &5000D 2n=32 "," Gryllidae ((&"+ 2) -67+"+ 1 2 ! Brachytrypes
portentosus &5000D 2n=12 Lim et al. (1969) 67"," Gryllidae (1&5000D
2n=20-32  Handa et al. (1985) 67"," Gryllidae &.  2 (1&5000D
2n=12-30 & i&5000D""," Gryllidae  
67 D()'" 1 +5,  !+  "1" 2,' 
" *(+"+ .<9*(!+? - 1 ",' " (*  (!-, 9 67
 " ( .@ "()' 67 E" . 1 11,
-"29!-f :.
%X+
@"& +:291 '1'&0"(E"*9 670 1 &2 (  (
,. :
D6"- &2+"02 5"" '1'& * ()' 00 (
"  0" BRT 139010 1'          -,9
H -, 5& 2.1'1@    C     "  00 ' &5 !- "" &  . 'E         
   -' &5 !- " +5 1  !+ 
Y
H1&   00 ". : . 2535. 9*(!+? "G111* /01/2345675891/:3;<9=>
?@A91 BC32 2
  H:)". 2544. 0: .{"&+"21" 2.  "0""& 67 +.; - 4.     
    .
Al-Saleh, A., A. Jamella and M. A. KHAN. 1985. First description of karyotype of the grasshopper Poekilocerus
bufonius from Saudi Arabia. Cytologia 50: 361-365.
Beaudry, J. R. 1973. Use analydes complements chromosomiques de certains Orthopteras du Quebee et sa significant
taxonomique et evolutionaire. Can. J. Genet. Cytol. 15: 155-170.
Dey, S. K., W. Henry and A. RAI. 1988. Chromosome of agamid lizard Japalura variegata Gray. (Retilia
Agamidae). CIS 45: 8-10.
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Abstract: Karyotypic Study of Living Organisms
Warawut Chulalaksananukul et al.
The karyotypes of some plants (Amorphophallus spp) and animals (Rana rugulosa and Bufo spp)
were investigated. Firstly, research on Rana rugulosa focused on their karyotypes and sex
chromosomes which have not yet been identified. This study compared the karyotypes between males
and females by using conventional staining methods. It was found that the chromosome numbers and
chromosome structure in both males and females were similar (2n=26). G-band and C-band stainings
were conducted in order to indicate the positions of the nucleolar organizer regions and also to check on
the type of replication banding. It was found that the 13 pairs of chromosomes were homomorphic since
no differences in each pair of chromosomes were deteced between these male and female frogs. In
addition, a survey and karyotypic study of 4 species of toads in the genus Bufo in Thailand namely Bufo
melanostictus Schneider, Bufo asper Garvenhost, Bufo macrotis Boulenger and Bufo parvus Boulenger
was conducted. The results showed that all four species have the same chromosome numbers (2n=22),
and the chromosomes are relatively identical in shape and size. Chromosomal studies of only two
species of Bufo have previously been reported. They were B. melanosticus and B. parvus, whose
karyotypic formula was not revealed in those studies. Therefore, this karyotypic study of the genus Bufo
in Thailand can be considered to be complete. The last research comprised karyotic studies of 14
species of elephant yams in the genus Amorphophallus, Family Araceae and a species of the genus
Tacca, Family Taccaceae. From the 15 species studied, eight species each had a chromosome number of
2n=26 and seven species each had a chromosome number of 2n=28. All of the elephant yams had an
asymmetrical karyotype. The chromosome numbers of two species, Amorphophallus campanulatus Bl.
Ex Decne. and Tacca leontopelaloides Ktze., had previously reported. This is the first report of
chromosome numbers for on the other 13 species of elephant yams.
Key words: Rana rugulosa, Bufo, karyotype

4 '
$-   (cytogenetics) $%9  :;:!< %)=)!$- (>$(>?)!=;<)@ 
! "< <)*"<A%! B#  C@ : * ")!CC"C-"(>) =A@?")!$#D
E? ?)!   (Halnan, 1989) )"( : @* B%<!)!CC"C-"@??)"(*==
"@* ? !"( :C@?)"*;=(CC"C-" (chromosome banding) *==<!P -:>!<) =
<  %)=)!CC"C-" *  @B<  )!CC"C-"E#? ;B  ? ) !> ! :Q E ? ) "*;=( C C"C-"*< *=="(
;%!(>*<! A% $< ?)"*;=(*==( RE#?=$ heterochromatin @($?" * =$
euchromatin @(! (Clerk and Wall, 1996) <E#?@RC)A%W;B?)!*"< R * ";E?)=
$ @ chromosome mutation (Gosden, 1994) ? ) "*;=( * ==-( R  E#? =  $  constitutive
heterochromatin @($?" <E#?@RC)A%W;B?)!*"< R * E? :"" ![ 
(Clerk and Wall, 1996) ?)"*;=(CC"C-"@? ( Ag-NOR staining =)R*# <!(>Q!)! nucleolus
(Sumner, 1990) ?)"@? ( BrdU-replication banding =)A@?<< E@)!CC"C-"$@R )!$)!
<) #+)# ! (Sumner, 1990; Clerk and Wall, 1996) "B?!@? $-  "; RA%E?%C A@?
E # P @? $< @R*  @)!>!"((  :"" ![  E?$%9 ?)"B +Q f E
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%=%!  ) (Q!";E?E  :C! "(>$@"i@%)!CC"C-" #+)E?
%C E @R*i (>( = CC"C-" (Clerk and Wall, 1996)
$ QR$ =$%9  <"# :>!(>"( :!@? $-   $ +>)!CC"C-")!
 <" (Q"( @E#j< * "(R  CC"C-" ?) ) (Q !"(%$@D (> < EE  :$-   $<
 :CC"C-"$ $ +>)!C@< E#j<A"<";*"*<!)!CC"C-"$ A@?)<!@$
(Schmid et al., 1979) * E $ QR$ =R  ?)(>=CC"C-"$ Q !"(B%*==CC"C-"$ (>
*<! -:>!  $+>)< CC"C-"$ )!$ QR$ =)B<E Q #<!:>! !)!
= [ )!CC"C-"$ (Schmid et al., 1991; Solari, 1994) @! Q  :CC"C-"$ :!
$%9 $+>)!(> < E $+>)E#?=;:!;(!E [ )!CC"C-"$ )!"(@B # ! (Schmid et
al., 1988) -:>!E )=CC"C-"$ E $ QR$ =#  @R$%9 ?)!E?$ ?)"*;=(
CC"C-"
>!"((C@>A%"(CC"C-"*=<!))$%9 2  @ +) CC"C-"<! (autosome) * CC"C-"$
(sex chromosome, allosome #+) gonosome) C@CC"C-"<!$%9 CC"C-"(>"($#"+)  E Q!)!$ )!
>!"(( @$@( *< B<)!CC"C-""( @* B%<!$#"+)  $(< homomorphic chromosome
< CC"C-"$ "("*<! E *< $ )!>!"(( @$@( * $(>?)!=R# @$
CC"C-"$ (>=E >!"((>P A%"()B<@? 3 == +) XO, XY *  ZW C@== XO E $ $"("(
CC"C-"$ 2 *<! $%9 XX $"+>)"(*=<!*== meiosis $+>)?!A< E#?A<(>"(CC"C-"$ $%9 X !Q #"@ <
$ iB?"(CC"C-"$ $(! 1 *<! $%9 XO $"+>)"(*=<!*== meiosis $+>)?!$%q" E#?$%q"(>"(CC"C-"
$ $%9 X :>!# :>! * $%q")(:>!# :>!A"<"(CC"C-"$ ==R# @$ *== (Q=E *" !E ) @=
Orthoptera R#=== XY $ $"("(CC"C-"$ 2 *<! $%9 XX $"+>)"(*=<!*== meiosis $+>)?!A< 
E#?A<(>"(CC"C-"$ $%9 X Q!#"@ < $ iB?"(CC"C-"$ 2 *<! *<"(B%<!<! :!$($%9 XY $"+>)"(
*=<!*== meiosis $+>)?!$%q" E#?$%q"(>"(CC"C-"$ $%9 X :>!# :>! * $%q"(>"(CC"C-"$
$%9 Y )(:>!# :>! ==R# @$ *== (Q=E  * $ (Q! B@? " < E == ZW "( !
?"=== XY +) $ iB?"(CC"C-"$ $%9 *== XX < $ $"("(CC"C-"$ $%9 *== XY *<$+>)A"<E#?$@
"= === XY :!E? ZZ *  ZW * " R@= @! Q $"+>)"(*=<!*== meiosis E $ $"($+)> ?!A<
DA@?A<:>!# :>!"(CC"C-"$ $%9 Z * A<)(:>!# :>!"(CC"C-"$ $%9 W < $ iB?E#?$%q"(>"(
CC"C-"$ $%9 Z Q!#"@ ==R# @$ *== (Q=E   i($+Q) i($+Q) !+ * % =! @ (Burns
and Bottino, 1989)
   5$%6 ,)$ 7')$ 4
 :$-  E <!*)! (> 19 $%9 (>)"= <E $ QR$ =A"<"(
CC"C-"$ (Solari, 1994) <)"=<  <" (Q=! @"(CC"C-"$ (>"(B%<!*<! )<!@$ * 
$"+>)"([ $ ?)"*;=(CC"C-":Q :!A@? R$  (Q"%E?E  :CC"C-")!
$ QR $ = R E#?A@? ?)"B $>"$"< CC"C-"$ =! @"(B %<!$#"+)  *<"(B %*==)!*;=(
*<! RE#?$+>)<CC"C-"$ )B<E Q $>"? )!$% (> *% !B%<! +) "(( (>$(>?)!=R# @
$ )B<= CC"C-" *<B%<!)!CC"C-"!!$#"+)  (Schmid et al., 1991; Solari, 1994) @! Q  :
CC"C-"$ :!$%9 $+>)!(> < E $ +>)!E $ QR$ =< E#j<!A"<";*"*<!)!
CC"C-"$ A@? *  :<E#?= R@=[ )!CC"C-"$ A@?
$ QR$ =*=<!))$%9 3 ) @= "(! )!B%*==CC"C-"$ @! (Q (Schmid et al.,1991;
Solari, 1994) Gymnophyona A@?*< $(@!B "( : ?)"* A"<"(! )!CC"C-"$ Caudata
A@?*< - " $@) "(! B%*==)!CC"C-"$ @!!(> 1 *  Anura A@?*<  <"= $(@ ):>!
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)<! ! * %@ "(! B%*==)!CC"C-"$ @!!(> 2 !$#D A@?< CC"C-"$ E 
$ QR$ =A"<A@?$%9 B%*==$@( Q!#"@ * "*<!)!CC"C-"$ A"<A@?"(B%<!(>*<!
)<!@$ $#"+) E $ (Q! B@? "* %r -:>!";R* B%*=="*<!)!CC"C-"$ A@?
@! (Q (Solari, 1994)
!(> 1. B%*==CC"C-"$ E  <"- " $@) (Schmid et al., 1991)
Species
B%*==CC"C-"$
"*<!)!CC"C-"$
Ambystoma laterale
ZW
B%*==)!*;=(*==-(*<!
Aneides ferreus
ZW
B%<!)!CC"C-"*<!
Chiropterotriton dimidiatus
ZW
Pericentric inversion
Dendrotriton bromeliacea
XY
CC"C-" X "( @E#j<<CC"C-" Y
D. cuchumatanus
XY
CC"C-" X "( @E#j<<CC"C-" Y
D. rabbi
XY
CC"C-" X "( @E#j<<CC"C-" Y
Hydromantes ambrosii
XY
B%<!)!CC"C-" * B%*==)!*;=(*==-(*<!
H. flavus
XY
B%<!)!CC"C-" * B%*==)!*;=(*==-(*<!
H. imperalis
XY
B%<!)!CC"C-" * B%*==)!*;=(*==-(*<!
H. intalicus
XY
B%<!)!CC"C-" * B%*==)!*;=(*==-(*<!
Necturus alabamensis
XY
CC"C-" X "( @E#j<<CC"C-" Y
Ne. beyeri
XY
CC"C-" X "( @E#j<<CC"C-" Y
Ne. lewisi
XY
CC"C-" X "( @E#j<<CC"C-" Y
Ne. maculosus
XY
CC"C-" X "( @E#j<<CC"C-" Y
Ne. punctatus
XY
CC"C-" X "( @E#j<<CC"C-" Y
Nototriton picadoi
XY
CC"C-" X "( @E#j<<CC"C-" Y
No. veraepacis
XY
CC"C-" X "( @E#j<<CC"C-" Y
No. richardi
XY
CC"C-" X "( @E#j<<CC"C-" Y
Oedipina poelzi
XY
CC"C-" X "( @E#j<<CC"C-" Y
O. parvipes
XY
CC"C-" X "( @E#j<<CC"C-" Y
O. uniformis
XY
CC"C-" X "( @E#j<<CC"C-" Y
O. pseudouniformis
XY
CC"C-" X "( @E#j<<CC"C-" Y
O. altura
XY
CC"C-" X "( @E#j<<CC"C-" Y
O. ignea
XY
CC"C-" X "( @E#j<<CC"C-" Y
Thorius pennatulus
XY
CC"C-" X "( @E#j<<CC"C-" Y
Th. dubitus
XY
CC"C-" X "( @E#j<<CC"C-" Y
Triturus alpestris
XY
B%*==)!*;=(*==-(*<!
Tr. cristatus
XY
B%*==)!*;=(*==-(*<!
Tr. helveticus
XY
B%*==)!*;=(*==-(*<!
Tr. italicus
XY
B%*==)!*;=(*==-(*<!
Tr. marmoratus
XY
B%*==)!*;=(*==-(*<!
Tr. vulgaris
XY
B%*==)!*;=(*==-(*<!

    
$%9  <"(>!A"<=* <@<CC"C-"B<E@$%9 CC"C-"$ *<)<!AD" )="*<!)!
CC"C-"$ E  <" (QA@? # R$ ?)"*;=(CC"C-"(>$#"""E?E  : )<!E  :
$ QR$ = <" (Q $< Schmid (1978a) :CC"C-"E $ QR$ =E !  Bufonidae
*  Hylidea R  22  @ =< 15  @ A@?*< Bufo bufo, B. calamita, B. parvus, B. viridis, B. americanus,
B. boreas, B. compactilis, B. fowleri, B. punctatus, B. terrestris, B. valliceps, B. arenarum, B. marinus,
B. mauritanicus. *  Pedostibes hosii "(R  CC"C-" 2n=22 < E )( 3  @ A@?*< B. garmani, B. poweri
*  B. regularis "(R  CC"C-" 2n=20 * E )( 4  @ A@?*< Hyla arborea, H. cinerea, H. septentrionalis
*  Pseudacris ornata "(R  CC"C-" 2n=24 -:>!Q! 22  @ (QA"<";*"*<!)!CC"C-"$
A@? Schmid (1978b) :CC"C-"E = 12  @ =<E Rana sphenocephala, R. palustris, R. catesbeiana,
R. ridibunda, R. erythrea, R. esculenta, Pyxicephalus delalandii *  Chiromantis xerampelina "(R  CC"C-"
2n=26 < E R. temporaria "(R  CC"C-" 2n=26 * "( supernumerary chromosome E Kaloula pulchra "(R 
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CC"C-" 2n=28 E Leptopelis bocagei "(R  CC"C-" 2n=22 * E Kassina wealii "(R  CC"C-" 2n=24 -:>!
Q! 12  @ (QA"< ";*"*<!)!CC"C-"$ A@? Kuramoto (1980) A@? :C)A%W)!= R.
amurensis coreana, R. plancyi choseinica, R. latouchii '() Ooeidozyga laevis =<"(CC"C-"R  2n=26 *  K.
picta "(R  CC"C-" 2n=28 *<A"<";*"*<!)!CC"C-"$ A@? Nishioka et al. (1987) :
CC"C-")!= R. nigromaculata, R. brevipoda, R. plancyi chosinica, R. plancyi fukienensis, R. lessonae *  R.
pipines =<Q! 6  @ "(R  CC"C-" 2n=26 $< * A"<";*"*<!)!CC"C-"$ A@?
Nishioka et al. (1987) :CC"C-")!= R. japonica, R. tsushimensis, R. amurensis coreana, R. temporaria *  R.
sylvatica =<"(R  CC"C-" 2n=26 Q! 5  @ *  :CC"C-")!= R. ornativentris, R. chensinensis *  R.
dybowskii =<"(R  CC"C-" 2n=24 Q! 3  @ -:>!Q! 8  @ (QA"<";*"*<!)!CC"C-"$ A@?
Schmid et al. (1988) A@? :C)A%W)!= Gastrotheca fissipes "(R  CC"C-" 2n=26 *  Flectonotus
pygmaeus "(R  CC"C-" 2n=28 Q!)! @ (QA"<";*"*<!)!CC"C-"$ A@? Melo, RecooPimentel and Giarettc (1995) A@? :C)A%W)!= Megaelosia massarti =<"(R  CC"C-" 2n=28 * A"<
";*"*<!)!CC"C-"$ A@? *  Ota and Matsui (1995) A@? :C)A%W)!= Platymantis
pelewensis =<"(R  CC"C-" 2n=22 * A"<";*"*<!)!CC"C-"$ A@?
!(> 2. B%*==CC"C-"$ E  <"= $(@ ):>!)<! ! %@
Species
B%*==
"*<!)!CC"C-"$
CC"C-"$
Buergeria buergeri
ZW
B%*==)!*;=(*==-( *  NOR *<!
Centrolenella antisthenesi
XY
B%<!)!CC"C-" * B%*==)!*;=(
*==-(*<!
Crinia bilingua
ZW
CC"C-" W "( @E#j<<CC"C-" Z
Eleutherodactylus maussi
XXAY
CC"C-"$ "(B%*== =-=-?)
Eupsophus roseus
XY
B%*==)!*;=(*==-(*<!
E. migueli
XY
B%<!)!CC"C-"*<!
Gastrotheca ovifera
XY
CC"C-" X "( @E#j<<CC"C-" Y
B%*==)!*;=(*==-(*<!
G. pseustes
XYb, XYa
G. riobambae
XY
CC"C-" Y "( @E#j<<CC"C-" X
G. walkeri
XY
CC"C-" X "( @E#j<<CC"C-" Y
Leiopelma hochstetteri
WO
Supernumerary chromosome
L. hamiltoni
ZW
B%*==)!*;=(*==-(*<!
Pyxicephalus adspersus
ZW
CC"C-" Z "( @E#j<<CC"C-" W
Rana esculenta
XY
B%*==R )!$)!*<!
R. narina
XY
CC"C-" Y "( @E#j<<CC"C-" X
R. rugosa
ZW,XY
B%*==)!*;=(*==-( * B%*==
R )!$)!*<!
Tomopterna delalandi
ZW
B%*==)!*;=(*==-(*<!

)?!)!
Schmid et al., 1993
Schmid et al., 1989
Mahony, 1991
Schmid et al., 1992
Iturra and Veloso, 1989
Iturra and Veloso, 1989
Schmid et al., 1988
Schmid et al., 1990
Schmid et al., 1983
Schmid et al., 1988
Green, 1988
Schmid et al., 1991; Solari, 1994
Schmid, 1980
Schempp and Schmid, 1981
Kuramoto, 1980
Nishioka et al., 1994
Schmid et al., 1991

   !"  
 <" (QCC"C-"$ "( @* B%<!*<! +) CC"C-"*<!# :>!"( @$ D<)(*<!# :>! #+)
CC"C-"$ Q!)!*<!"( @$< *<"(B%<!<! $< Kuramoto (1980) :CC"C-"E = R. narina "(
R  CC"C-" 2n=26 =<CC"C-"B<(> 8 $%9 CC"C-"$  @ XY C@CC"C-" Y "( @E#j<<CC"C-" X
Schmid (1980) :CC"C-"E = P. adspersus "(R  CC"C-" 2n=26 =<CC"C-"B<(> 8 $%9 CC"C-"$
 @ ZW C@CC"C-" W "( @$ D<CC"C-" Z Schmid et al. (1983) :CC"C-"E = G. riobambae "(
R  CC"C-" 2n=26 =<CC"C-"B<(> 4 $%9 CC"C-"$  @ XY C@CC"C-" Y "( @E#j<<CC"C-" X
Nardi et al. (1986) A@? :CC"C-")!- " $@) Hydromantes intalicus, H. ambrosii, H. imperialis, H. flavus * 
H. specie nova =<"(R  CC"C-" 2n=28 CC"C-"B<(> 14 $%9 CC"C-"$  @ XY C@CC"C-" X "(B%<!
$%9 subtelotacentric < CC"C-" Y "(B%<!$%9 submetacentric Schmid et al. (1988) :CC"C-"E = G. walkeri
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*  G. ovifera "(R  CC"C-" 2n=26 =<CC"C-"B<(> 2 *  1 $%9 CC"C-"$  @ X *  Y " R@= C@E
G. walkeri CC"C-" X "(B%<!$%9 metacentric CC"C-" Y "(B%<!$%9 submetacentric * "( @$ D<CC"C-"
X * E G. ovifera CC"C-" Y "( @$ D<CC"C-" X $<  Schmid et al. (1989) :CC"C-"E =
Centrolenella antisthenesi "(R  CC"C-" 2n=20 =<CC"C-"B<(> 6 $%9 CC"C-"$  @ XY C@CC"C-" X
*  Y "("$< *<"()< )!* CC"C-" (arm ratio=* ?!/* ?!Q ) <! +) CC"C-" Y
"(* ?!Q Q <CC"C-" X Iturra and Veloso (1989) :CC"C-")!= Eupsophus migueli "(R 
CC"C-" 2n=30 =<CC"C-"B<(> 14 $%9 CC"C-"$  @ XY C@CC"C-" X *  Y "( @$< *<CC"C-"
X "(B%<!$%9 telotacentric < CC"C-" Y "(B%<!$%9 metacentric *  Mahony (1991) :C)A%W)!=
Crinia bilingua "(R  CC"C-" 2n=24 =<CC"C-"B<(> 12 $%9 CC"C-"$  @ ZW C@CC"C-" W "(B%<!
$%9 submetacentric < CC"C-" Z "(B%<!$%9 subtelotacentric * "( @$ D<CC"C-" W
   #$ 
 <" (Q)=CC"C-"$ A@?@??)"*;=(CC"C-" $< replication banding pattern *;=(*==-(
$%9 ? CC"C-"$ "(B%*==)!*;=(*<! $< Schmid et al. (1979) :CC"C-"E - " $@)
Triturus alpestris alpestris *  T. helveticus helveticus =<"(R  CC"C-" 2n=24 $"+>)R?)"*;=(*==-(
=< CC"C-"B<(> 4 E T. alpestris alpestris * B<(> 5 E T. helveticus helveticus $%9 CC"C-"$  @ XY C@
=<=$< % * ?!)!CC"C-" Y "(=$)! constitutive heterochromatin Schempp and Schmid
(1981) R?)"*;=(*==<!P E = R. esculenta =<"(R  CC"C-" 2n=26 A"<";*"*<!
)!CC"C-"$ ?)"*;=(CC"C-"*==<!P $? ?)"@? ( BrdU-replication banding :!=<
CC"C-"B<(> 4 $%9 CC"C-"$  @ XY C@<! !)!CC"C-" Y "(R )!? RE#?=<CC"C-" Y
"( @<CC"C-" X Iturra and Veloso (1989) :CC"C-")!= E. roseus "(R  CC"C-" 2n=30 A"<
";*"*<!)!CC"C-"$ ?)"(*== "@ *<$"+>)?)"*;=(*==-(=<CC"C-"B<(> 14
$%9 CC"C-"$  @ XY C@Q!CC"C-" X *  Y "(B%<!$%9 metacentric *<E CC"C-" Y A"<"( constitutive
heterochromatin =$ centromere < E CC"C-" X "( constitutive heterochromatin =$ centromere * 
Schmid et al. (1993) :C)A%W)!= Buergeria buergeria "(R  CC"C-" 2n=26 =CC"C-"$ 
?)"(*==-( *  Ag-NOR staining C@CC"C-"B<(> 7 $%9 CC"C-"$  @ ZW -:>!Q!CC"C-" Z *  W "(
B%<!$%9 subtelotacentric *<=<CC"C-" W "( nucleolar organizer region (NOR) * =$ (Q$%9 constitutive
heterochromatin -:>!Q!)!  (QA"<=E CC"C-" Z
  % ! supernumerary chromosome
CC"C-"$ (Q"( $ (>=$|E = Leiopelma hochstetteri (Green, 1988) -:>! :
C)A%W=< "( regular chromosome R  22 *<! * "( supernumerary chromosome 0}26 *<! *<! A%
E *< %* E *< $ C@$ $"("( supernumerary chromosome "<$ iB?$") L. hochstetteri "(
CC"C-"$ $%9  @ WO +) $ $"("(CC"C-"$ 1 *<! $(<CC"C-" W *<$ iB?A"<"(CC"C-"$ * 
CC"C-" W "( supernumerary chromosome (>"( @E#j< ")!$#D B%<!A@?@< supernumerary chromosome )+> P
  "2#
CC"C-"$ (Q=E = Eleutherodactylus maussi (Schmid et al., 1992) -:>! :=< $ $"(!Q #"@
"(R  CC"C-" 2n=36 "(CC"C-"$ $%9  @ XXAA < $ iB?$+)=Q!#"@"(R  CC"C-" 2n=35 "(CC"C-"
$ $%9 XXAY C@CC"C-" AY $@:Q  centric fusion #<!CC"C-" Y * CC"C-"<! E  : (Q!
=<"($ iB? 1  "(R  CC"C-" 2n=36 $#"+) =E $ $"( "(CC"C-"$ $%9  @ XYAA $ +>)!CC"C-" Y
A"<$@ centric fusion =CC"C-"<! $%9 )!==)!$ iB?(>"(CC"C-"$ $%9  @ XXAY
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   3" 4
B%*==CC"C-"$ (Q =< $ QR$ ==! @ "(CC"C-"$ "< 1 B%*== $<
Schmid et al. (1990) A@? :CC"C-"E = G. pseustes =< "(R  CC"C-" 2n=26 *  :@??)"
*;=(*==-( =<CC"C-"B< (> 5 $%9 CC"C-"$  @ XY -:>!CC"C-" Y "( 2 B%*== $%9 YA *  YB C@"("
*<! (=> $* ?!)! YB "(< )! constitutive heterochromatin +> ))" < =$* ?!
)! YA A"<"(< )! constitutive heterochromatin -:>!$%9 B%*==$@(=CC"C-" X Nishioka et al. (1994) :
CC"C-"E = R. rugosa "(R  CC"C-" 2n=26 $"+>))=@??)"*;=(*==-( *  replication banding =<
"(CC"C-"B< (> 7 $%9 CC"C-"$ C@E *< %"(%B *==)!CC"C-"$ <! ";*=<!CC"C-"$
))$%9 4  <" +)  "< (> 1 "(CC"C-"$ $%9  @ ZW  <"(> 2 "(CC"C-"$ $%9  @ XY  <"(> 3 A"<";*
"*<!)!CC"C-"$ A@? * A"<=<==R# @$ $%9 *==E@ *  "< (> 4 A"<";*"
*<!)!CC"C-"$ A@? *<)=C@ =$ (sex reversed) =<"(==R# @$ $%9  @ XY
   5 ,)$ 7')$ 46 )$  &
 :$-  )!$ QR$ =E %$ A < E#j<"($(!! R 
CC"C-" @!!(> 3 "(!  :$(>=CC"C-"$ $(! @$@( +)  : CC"C-"$ )!
== B~D) (R. catesbeiana) -:>!A"<=CC"C-"$ ([ * , 2540)
 5# # (Rana rugulosa)
 $+> )<  $ QR $ ="(CC"C-"$ (> )B< E Q #<!:> ! !)!= 
[  * "(""f $(>=[ )!CC"C-"$ (>$ )C@ Ohno ()?!C@ Schmid et al., 1991) -:>! <
< CC"C-"$ $>"? CC"C-"(>"( @* B%<!$#"+)   Q "( A%)! $@ crossing over )!
CC"C-"B< (Q=!< #+)Q!*<!)!CC"C-" * ?:!"(" repetitive DNA -:>!$%9 )!%)=)! heterochromatin
= CC"C-" Y #+) W  Q :!$@ inversion = CC"C-" Y #+) W * E Q @?<!i E#?CC"C-" Y *  W "(
 @$ D ! $@$%9 CC"C-"$ (>"( @* B%<!*<! )<!@$
!(> 3. R  CC"C-")!$ QR$ =E %$ A
 @
R  CC"C-" (2n)
= (Rana pileata)
26
= (Rana rugulosa)
26
=)# " (Rana fasciculispina)
26
$(@ (R. erythraea)
26
$(@$# +)! (R. laterlis)
26
$(@)(C"< (R. limnocharis)
26
$(@# !%" (Phrynoglossus martensi)
26
!=? (Bufo melanostictus)
22
%@=? (Rhacophorus leucomystay)
26
):>!$)@ (Kalophrynus pleurostigma)
26
):>!R (Microhyla pulchra)
24
):>!%@ (Glypholossus molossus)
26
):>!*< (Calluella guttulata)
26
):>!)<! (Microhyla ornata)
24
):>!)<!? (@ (Kaloula mediolineata)
28
):>!)<!=? (Kaloula pulchra)
28
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)?!)!
; * , 2537
@ )! * i( 2531
; * , 2543
; * , 2534
; * , 2535
!  * , 2534
; * , 2543
! , 2518; ; * %, 2533
; * , 2535
; * %, 2542
; * , 2537
; * , 2535
; * , 2535
! , 2518
; * , 1998
; * %, 2533
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 R $  ?)"*;=(CC"C-"" : = $ QR$ =!"( ?)" * !A"<"(  :
CC"C-"$ )! <" (QE %$ A  :Q! (Q A@? R$  ?)"*;=(CC"C-""E?E 
)=CC"C-"$ )!=  (Rana rugulosa) -:>!$%9 =+Q $"+)!(>=)B<>)!%$ A * @
<RE#?=;:!B%*==CC"C-"$ )!=  * "; R$ ?)"*;=(CC"C-"*==<!P A%
%E?=$ QR$ = @)+> P <)A%
$("CC"C-")!= $ iB?* $ $"(RC@$ (Q!$- $"D@$ +)@ -:>!@@*% ! ()!
Nishioka et al. (1994)  Q #@$-  !==A @ * ? RA @(>A@?"?)"(*== "@ ?)"*;=(*==( -:>!
@@*% ! ()! Seabright (1971) ?)"*;=(*==-( ()! Sumner (1972) * ?)"@? ( Ag-NOR
staining  ()! Hus (1981 )?!C@ Green, 1988) < ?)"@? ( Brdu-replication banding ?)!$("
CC"C-"$ (Q!$- $"D@$ +)@ -:>!@@*% ! ()! Takayama, Taniguchi and Iwashita (1981 )?!
C@ Nishioka et al., 1994) RA @(>A@??)"*;=(*==<!P "@B@? ?)!   $ +)$- (>"(
@( R   CC"C-"= *;=( @$ ;< B %*  R  B% (> A@? "  @R C )A%W * $(  $%9
idiogram $%(=$(=#<!= $ iB?* $ $"(
?)"(*== "@=< = "(CC"C-"R  13 B< (2n=26) $< $@(=! )! @ )! * i
( (2531) ";@$%9 C)A%WA@?@!(> 1 CC"C-"Q! 13 B< %)=@?CC"C-" @E#j< 5 B< C@B<(> 1,
2, 3 *  5 "(B%<!$%9 metacentric < B<(> 4 "(B%<!$%9 submetacentric * CC"C-" @$ D)( 8 B< C@B<(> 6,
7, 10 *  13 "(B%<!$%9 metacentric * B<(> 8, 9, 11 *  12 "(B%<!$%9 submetacentric * != secondary
constriction = * ?!)!CC"C-"B<(> 8 -:>!CC"C-"Q! 13 B< ";$( $%9 idiogram A@?@!(> 2 -:>!
?)"(*== "@=<CC"C-"Q! 13 B< $%9 homomorphic chromosome :!!A"<";=)A@?<CC"C-"B<
E@$%9 CC"C-"$ -:>!A"<$%9 A%"""f $(>=[ )!CC"C-"$ (>$ )C@ Ohno (1967 )?!C@
Schmid et al., 1991) (> <A?< CC"C-"$ (>"([ ;:!Q @?"( @* B%<!*<! )<!
@$ *@!<E = !A"<"([ )!CC"C-"$ ;:!Q @?
B%*==)!*;=(*==(<)=<CC"C-""($@ inversion #+)A"< -:>!$@ inversion (Q
$%9 Q ) # :>!)![ )!CC"C-"$ """f $(>=[ )!CC"C-"$ (>$ )C@
Ohno (1967 )?!C@ Schmid et al., 1991) B%*==)!*;=(*==()!= $ iB?* $ $"( @$%9 C)
A%WA@?@!(> 3 ";$( $%9 idiogram @!(> 4 =<CC"C-"Q! 13 B< A"<*<! #<!$ iB?* 
$ $"( *@!<CC"C-"$ E = !A"<"([ ;:!Q (>"($@ inversion
?)"*;=(*==-( <)=<"([ ;:!Q (>"(" heterochromatin #+)A"< @!
""f $(>=[ )!CC"C-"$ (>$ )C@ Ohno (1967 )?!C@ Schmid et al., 1991) B%*==)!
*;=(*==-()!= $ iB?* $ $"( @$%9 C)A%W@!(> 5 * ";$( $%9 idiogram @!(> 6
-:>!=<"( heterochromatin =$ centromere )!CC"C-"Q! 13 B< * = heterochromatin =$ telomere
)!CC"C-"$+)=B< *<!A"<=<"(CC"C-"B<E@E $ $"(#+)$ iB?"(B%*==)!*;=(*<! *@!<
E = !A"<"([ )!CC"C-"$ ;:!Q (>"(" heterochromatin
E )=R*# <!(>Q!)! nucleolus ;?=<E CC"C-"B<E@"(R*# <!(>Q!)! nucleolus $(! 1 *<!
*@!<CC"C-"B< Q $%9 CC"C-"$ $< = Buergeria buergeria (Schmid et al., 1993) =<CC"C-" Z "(
R*# <!(>Q!)! nucleolus *<E CC"C-" W A"<"( i  :(>A@? =*;=($?"= * ?!)!CC"C-"B<(>
8 Q!)!*<! Q!E $ iB?* $ $"( @!(> 7 ";$( $%9 idiogram A@?@!(> 8 *@!<CC"C-"B<(> 8 E =
A"<E<CC"C-"$
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  Araceae    
"#$%&'()*+,*#)-./012 Araceae 4#* Amorphophallus spp. 5+6-789::-:;: $*"
94;*0$.,<, $,(0:-:9,=":::,$'="$-= +-:>*9"*, .+>*+5+95 $.*(:.:7;
5+- '".*%9$?1 $); = @=0%#A :$-= "*$?1 ',; B? :-=$C= DE*%%E42 $%&'()?=,0 =5,F,)5
,>*+ :"$%&'%G $-:7;H7,H5;I J:* ?K$J5:":#;>*9$J5+:?0B% '6L1452>*9
$,=B-+?M+.$'(0:M>)->*9$9.2#NH'J:4"#,.*4"%G 4M."%9$?1B?'";
,=)5;)5$J+,4M)- >*9B+$,(0:%9,N 30 %G,>*+ ?M.+%9$?1B?,=)(0:)-J:"#B+
"+.4(:?=0,O= 7+-*:",','2B+$%&HLB?
++$(0:"#B-+$0,J/K?=0,)$L5$,(0:%G
'.1.2524 ,=$<"5:;'(K?=05;I ?#HJ:%9$?1 M,1/L*LN9>*9$@$5"5 $'(0:
-$*(:#NH'O*O*5 >*9$'(0:1/L.>?)+%9)2$):.>*94,#B' (.L >*9:#), 2532)
$(0:"#$%&'()?=0,=,4M@?+ :#54., ,=#N;-+:.>*9 >*9$%&?=04J:O7+
.* -$T'94 glucomannan ?=0,=."# C/0)+$%&:.  >*9:.$4,4#JH' ,=%9)2?
"M"-L?=04M@.*)- /,=?1452>*9).+,4++$(0:"#.*I -+ $);
4=? (physiology) 4N\? (morphology) %9)2$):.>*94,#B' ,?K4M",>*9
M>)-J:"# -M>4;.@;9)+*LN9H:>*94=?$%&$N]2 >5;J-J+:,7*?-+$C**2
'F#1452 -$T'9-+,C, $); M,C, >*9:B?%^
1/ L,C,"#?=0 O; ,'";  ,= 1/ L,C,"# 12 Araceae ?K%9$?1B?>*9
5;%9$?1 ->4-5?=0 5 Darlington and Wylies (1955)  basic number J:"#12 Araceae 4#*
Amorphophallus spp. >*94#* Arisaema spp. $?;" 13 >*9 14 Ramachandran (1977) 1/L:B?%^J:"#
4#* Amorphophallus 4 )- ?=0'"?5:5+J::$-= '"; Amorphophallus hohenackeri Engl. ,=M,C,
2n=26 ,=J-,C,.@; >*9,= symmetrical karyotype ,;)-:(0 (: ,=,C,)- metacentric "
submetacentric $?;K 4M." Amorphophallus campanulatus Bl. >*9 Amorphophallus dubius Bl. ,=M,C,
2n=28 ,= karyotype *+ (: ,=,C,)- metacentric submetacentric >*9 acrocentric 4M." Amorphophallus
bulbifer Bl. ,=M,C, 2n=3x=39 $%& triploid >5;B,;4,j"7;,C,$%&*#;,*9 3 >?;$?;I B-+ >5;9
>";,C,::$%&*#;,*9 2, 3 .(: 4 >?; 1/L=K?";,= basic number $?;" 13 >*9 14 4;1/L
meiosis -:J: Amorphophallus campanulatus Bl. -)+F= acetocarmine smear '";,= 14 bivalent
Subramanian and Munian (1988) 1/L:B?%^J:'()12 Araceae ?=0'"?5:5+J::$-=M 21 )- -
1/L-+F= iron alum hematoxylin squash '"M,C,5K>5; 2n=14 j/ 2n=68 -$T'9"#)Amorphophallus campanulatus Blume, Arisaema tortuosum Schott. >*9 Arisaema wightinum Bhone. ,=M
,C, 2n=28 $?; >5;,=:B?%^>55; Mayo et al. (1997) *;j/M,C,J:"#12 Araceae
4#* Amorphophallus spp. ;,=M,C, 2n=26, 28, 39 4;"#4#* Arisaema spp. ,=M,C,
2n=20, 24, 26, 28, 39, 42, 48, 52, 56, 70, 72, 112, 140, 168 >*94#* Pseudodracontium spp. ,=M,C,
2n=26
%9$?1B?'""#.*)- >*9B,;,=1/L ?KM,C, >*9:B?%^ =K/B-+
$0,5+1/L"# -%*7."#?=0$<",>.*;5;I 9j $'(0:1/L,C,$C**2%* $5=,
$C**2 -+   F= Feulgen squash - - >%* F= J :   5 2 (2532) ->);  "#  4*9*
alphabromonapthalene >*+ fixed 4*9* acetic acid 90% ?=0:#N.H7,.+:$%&$* 30 ?= *+-+
ethanol 70% $<"5:; ethanol 70% ?=0 100C M,*+KM.+49:- >*+MB% hydrolysed -+
4*9* 1N HCl ?=0:#N.H7, 600C $%&$*%9,N 6-10 ?= *+-+KM*0 +:,-+4*9*
Schiffvs reagent $%&$* 30 ?= /M%*$T'94;?=0,=4=>-"4B*-2 .-4*9* propionocarmine
2% >*+)+%*%="J=K.+$(K:$(0:>$%&)K$*<I  cover slip K)+-4:-+?=0,=*"$9$"I "
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cover slip "$N?=0,=$(K:$(0:4=>- *#;,$C**24=>-9>:: M4B*-2B%5-7-+*+:#*?12
$*(:$C**299 metaphase ?=0,=95J:,C,-= j;7% >*+M,-?M:B?%^ >*9$J=
idiogram
5?=0 5. M,C,"#12 Araceae ?=0,=1/L>*+
)-J:"#
M,C,
Amorphophallus konjac
2n=26
Amorphophallus konjac
2n=26
Arisaema thumbergii
2n=28
Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne.
2n=28
Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne.
2n=26
Amorphophallus sylvaticus
2n=26
Amorphophallus linumaana
2n=26
Amorphophallus kiusiana
2n=26
Amorphophallus konjac
2n=26
Amorphophallus satzumaensis
2n=26
Arisaema japonicum
2n=28
Arisaema taihokensis
2n=28
Amorphophallus kiusiana
2n=26
Amorphophallus konjac
2n=26
Arisaema kiushianum
2n=56
Arisaema ovale
2n=56
Arisaema robustum
2n=56
Arisaema heterophyllum
2n=140
Arisaema serratum
2n=28
Arisaema thumbergii
2n=28
Arisaema ringens
2n=28
Arisaema limbatum
2n=28
Amorphophallus bulbifer Bl.
2n=36
Amorphophallus titanum Bl.
2n=26
Amorphophallus rivieri
2n=32
Amorphophallus rivieri
2n=39
Amorphophallus rivieri
2n=26
Amorphophallus konjac
2n=26
Arisaema tortuosum Schott.
2n=24
Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne.
2n=28
n=14
Amorphophallus titanum
2n=26
Amorphophallus hohenackeri Engl.
2n=26
Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne.
2n=28
Amorphophallus dubius Bl.
2n=28
Amorphophallus bulbifer Bl.
2n=3x=39
n=14
Arisaema leschenaultii Schott.
2n=28
Arisaema neglegtum Schott.
2n=28
Arisaema wightii Bl.
2n=28
Arisaema tortuosum Schott.
2n=56
Amorphophallus campanulatus Blume.
2n=28
Arisaema wightinum Bhone.
2n=28
Arisaema tortuosum Schott.
2n=28
Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne.
2n=28

:+:
Takahashi (1930 :+- Ramachandran, 1978)
Nakajima (1933 :+- Ramachandran, 1978)
Nakajima (1933 :+- Ramachandran, 1978)
Patel and Narayana (1937 :+- Ramachandran, 1978)
Asana and Sutaria (1939 :+- Ramachandran, 1978)
Asana and Sutaria (1939 :+- Ramachandran, 1978)
Kishimoto (1941 :+- Ramachandran, 1978)
Kishimoto (1941 :+- Ramachandran, 1978)
Kishimoto (1941 :+- Ramachandran, 1978)
Kishimoto (1941 :+- Ramachandran, 1978)
Kishimoto (1941 :+- Ramachandran, 1978)
Kishimoto (1941 :+- Ramachandran, 1978)
Ito (1942 :+- Ramachandran, 1978)
Ito (1942 :+- Ramachandran, 1978)
Ito (1942 :+- Ramachandran, 1978)
Ito (1942 :+- Ramachandran, 1978)
Ito (1942 :+- Ramachandran, 1978)
Ito (1942 :+- Ramachandran, 1978)
Ito (1942 :+- Ramachandran, 1978)
Ito (1942 :+- Ramachandran, 1978)
Ito (1942 :+- Ramachandran, 1978)
Ito (1942 :+- Ramachandran, 1978)
Chandler (1943 :+- Ramachandran, 1978)
Chandler (1943 :+- Ramachandran, 1978)
Malvesin { Fabre (1945 :+- Ramachandran, 1978)
Tjio (1948 :+- Ramachandran, 1978)
Storey (1954 :+- Ramachandran, 1978)
Jones (1957 :+- Ramachandran, 1978)
Sharma and Mukhopadhyay (1965)
Krishnan et al. (1970 :+- Ramachandran, 1978)
Krishnan et al. (1970 :+- Ramachandran, 1978)
Ramachandran (1977)
Ramachandran (1977)
Ramachandran (1977)
Ramachandran (1977)
Ramachandran (1978)
Ramachandran (1978)
Ramachandran (1978)
Ramachandran (1978)
Subramanian and Munian (1988)
Subramanian and Munian (1988)
Subramanian and Munian (1988)
-' (2533)

1/L,C,"#12 Araceae 4#* Amorphophallus 14 )- >*9"#$?=,12 Taccaceae 4#* Tacca 1 )- -
"M,C,>*+-?M:B?%^ >*9$J=$%& idiogram -H'?=0 20-34 >*94#%$%&475:B?%^-5?=0 6
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5?=0 6. M,C, 475:B?%^ >*94j?=0$<"5:;J:"#)-5; I ?=0M,1/L

M
475:B?%^
,C,
1. "#@"#=
2n=26
Lm14 + L sm2 + Msm4 + M a 6
(Amorphophallus blumei Schott.)
2. "#$J
2n=26
Lm18 + Lsm2 + Mm2 + Msm2 + M a 2
(Amorphophallus corrugatus N.E.Br.)
3. "#:#F
2n=26
Lm 4 + Lsm 4 + Mm 6 + Msm 6 + Ma 6
(Amorphophallus bangkokensis Gagnep)
4. "#$(K:?
2n=26
Lm4 + Lsm 6 + Mm 2 + Msm4 + M a 10
(Amorphophallus oncophyllus Prain.)
5. "#>-
2n=26
Lm8 + Mm 10 + M a 8
(Amorphophallus putii Gagnep.)
6. :=*:
2n=26
Lm8 + Mm 6 + Msm 8 + M a 4
(Amorphophallus saraburiensis Gagnep.)
7. "#4KMO/K
2n=26
Lm6 + Mm10 + Msm6 + S sm2 + S a2
(Amorphophallus variabilis Bl.)
8. "#$5;.(:"#J
2n=26
Lm 2 + Lsm4 + Mm 6 + Msm12 + Ma2
(Amorphophallus sp.)
9. "#$J=,;
2n=28
Lm12 + Mm6 + Msm8 + Ma 2
(Amorphophallus sp.)
10. "#$J=J
2n=28
Lm2 + Lsm 4 + Mm8 + Msm10 + Ma2 +
(Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne.)
Ssm2
m
a
m
11. "#-;
2n=28
L 10 + L 4 + M 6 + M sm 2 + M a 6
(Amorphophallus kerrii N.E.Br.)
12. "#).(:,9"#
2n=28
Lm8 + Lsm4 + Mm4 + Msm6 + Ma4 +
(Amorphophallus koratensis Gagnep.)
Ssm2
m
m
13. "#>4,4
2n=28
L 14 + M 2 + Msm2 + Ma10
(Amorphophallus longituberous)
14. "#7$.*(:,
2n=28
Lm 12 + Lsm 2 + Mm 4 + Msm2 + Ma 8
(Amorphophallus sp.)
15. $?+,;:,
2n=28
Lm8 + L sm4 + Mm 2 + M sm 8 + M a 6
(Tacca leontopelaloides Ktze.)

20

,)$L5
()4=,)

22
   *+*
(Amorphophallus bangkokensis Gagnep.)
Relative length
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6



,)$L5
($)=.,;)
,)$L5
('91=:#F)
,)$L5
(>,;;:4:)
%A.:$5< :.)
. )4=,
,)$L5
()4=,)
,)$L5
(%9$?1$$F:2>*-2)
,)$L5
(49"#)=
,)$L5
(>,;;:4:)
,)$L5
(>,;;:4:)
,)$L5
($)=.,;)
,)$L5
()4=,)
$9>4,4 :. 45.="
.)*"#=
1=F,)

  %
(Amorphophallus corrugatus N.E.Br.)
Relative length

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

:. B? .@"#=

21

  
(Amorphophallus blumei Schott.)
Relative length

4j?=0$<"5:;

1

2

3

4

5

6

7

8



9 10 11 12 13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13



 20-34.  metaphase &' ideogram  -.  / 20)  @"#= 21) "#$J 22) "#:#F 23) "#$(K:?
24) "#>- 25) "#:=*: 26) "#4KMO/K 27) "#$5; 28) "#$J=,; 29) "#$J=J 30) "#-; 31) "#)
32) "#>4,4 33) "#7$.*(:, 34) "#$?+,;:,
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25

24

23

   7 
(Amorphophallus saraburiensis Gagnep.)

  
(Amorphophallus putii Gagnep.)

  %23 4*
(Amorphophallus oncophyllus Prain.)

Relative length

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Relative length

Relative length

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

1

2

3

4

5



6

7

8

9

10

1

11 12 13

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9



31
  >B
(Amorphophallus koratensis Gagnep.)
1 2 3 4 5 6

Relative length

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

11 12 13

30
Relative length

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

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

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







33

32

34

  E%F72 
(Amorphophallus sp.)

  88
(Amorphophallus longituberous)
Relative length

  %4** 
(Tacca leontopelaloides Ktze.)
Relative length
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

10

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

10 11 12 13

  
(Amorphophallus kerrii N.E.Br.)



9

Relative length

29
  >>%*??
(Amorphophallus campanulatus Bl ex Decne.)

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

8

28



Relative length

7

1 2 3 4 5 6

1

10 11 12 13



Relative length

6

  >>%*??
(Amorphophallus sp.)

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

4

5

27
Relative length

Relative length

3

4

  %=
(Amorphophallus sp.)

  8*9:;
3 3
(Amorphophallus variabilis Bl.)

2

3



26

1

2



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



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



H'?=0 20-34. (5;:)
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M,C,"#?=?0 M1/L'"; 4,j>";B-+$%& 2 *#;, (: *#;,?=0,= M,C, 2n=26
B-+>; "#@"#= "#$J "#:#F "#$(K:? "#>- :=*: "#4KMO/K >*9"#$5; -"#*#;,=K,= M
,C,$%& diploid >*9,= basic number $?;" 13 >*9*#;,?=0,= M,C, 2n=28 B-+>; "#$J=
,; "#$J=J "#-; "#).(:,9"# "#>4,4 "#7$.*(:, >*9$?+,;:, -,=M
,C,$%& diploid >*9,= basic number $?;" 14 :B?%^J:"#?=0?M1/L$%&K>M
13 )- (: "#@"#= "#$J "#:#F "#$(K:? "#>- :=*: "#4KMO/K "#$5; "#$J=,;
"#-; "#).(:,9"# "#>4,4 >*9"#7$.*(:, 4;M,C,"#?=0,=,;: B-+>; "#
$J=J ?=0B+- Patel and Narayama (1937 :+- Ramachandran, 1978), Ramachandran
(1978), Subramanian and Munian (1988) >*9-' (2533) C/05"O*1/LK=K >5;5;J:
Asana and Sutaria (1939 :+- Ramachandran, 1978) ?=0'";,=M,C, 2n=26 :=K
Ramachandran (1978) B-+1/L:B?%^J:"#$J=J (Amorphophallus campanulatus
Bl. ex Decne.) ;,=,C,)- metacentric 16 >?; submetacentric 10 >?; >*9 subtelocentric 2 >?; C/05
"O*1/LK=K 4;$?+,;:, (Tacca leontopelaloides Ktze.) '";,=M,C, 2n=30 >*9,=
basic number $?;" 15 >5;1/LK=K?'=0 ";,=M,C, 2n=28 >*9,= basic number $?;" 14
'";$%*=0>%*M basic number $-B-+?K*-M>*9$'0,M,C, 4$.5#J:
$%*=0>%*4;.@;$->*$%*=04;J:,C,B,;$?; $=; unequal reciprocal translocation
j+$- unequal reciprocal translocation ./0>?; ?M.+M,C,*-*./0 >?; >5;j+$- translocation
4:K 9$%&$'0,M,C,./0 >?; F,)59'"
 >""*- basic number ,;$',0
basic number $); '()4#* Crepis j+$%& Crepis )-"N,= basic number $?;" 6 B-+>; Crepis kashmirica
>*9 Crepis mungieri >*9$,(0:,=B%$%& Crepis sibirica >*9 Crepis leontodontoides '"; basic number
$.*(:$'= 5 4; Crepis )-?=0,= 
 B%,>*9$%&)-.,;9,= basic number $.*(:$'= 4 >*9 3
5,*M-" :=K ,>%OH4#* Crepis '";,= asymetrical karyotype $'0,J/K'+:,"*-M
,C, $.5#O*-*; j+M,:F"N=J:$?+,;:, ?=0'";,=M,C, 2n=28 >*9,= basic
number $?;" 14 >5;5;?=0,=;,=M,C, 2n=30 >*9,= basic number $?;" 15 /;9
:F"B-+; $?+,;:,?=0?M1/LK =K:$%&'()?=0,= 47;$?+,;:,?=0$,=,;:
$(0:,=*-?K M,C, >*9 basic number .(::$%&B%B-+; $?+,;:,?=01/L$%&*9) /,=M,C,>55;
Stebbins (1950) $=:B?%^J:40,=)= 5?=0,J= -J:,C,*+$= >*9,=,C,)metacentric " submetacentric chromosome $?;K; symetrical karyotype >5;j+$%& asymetrical karyotype
9%9:"-+,C,>55;, (: ,=?K,C,)- metacentric, submetacentric, acrocentric >*9
telocentric chromosome -K "#?#)-?=0?M1/Lj/>,+9,=:B?%^>55; >5;<,=40?=0*+ (: ,=
:B?%^$%&>"" asymetrical karyotype $'9%9:"-+,C,)- metacentric, submetacentric >*9
acrocentric chromosome $.,(: C/0 asymetrical karyotype $-$*(0:5M>.;J: centromere 
median B%$%& subterminal .(: terminal .(:,=494,,C,?=0,J= ->55;,J/K /?M.+,=:
B?%^$%& heterogeneous karyotype $%*=05M>.;J: centromere >*9,>55;J:J-,C,
?K4:J+:=KB,;,=,4,'F2C/0 >*9 >5;:'";,=,4,'F2B-+40,=)= 5")- j+)+J->*9)J:,C,-:B?%^%9:""
 '"; species -K$-,,=:B?%^>"" homogeneous
karyotype (: chromosome complement %9:"-+,C,J-$?;I  4; species ?=0,= ,C,
J->55;, (: ,=?KJ-.@;>*9$*< 9,=:B?%^>"" heterogeneous karyotype -K "#?=0
?M1/L*#;,?=,0 =M,C, 2n=26 /'";"#4KMO/K;9,=
 47;"#)-:(0 $(0:
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,=,C,?KJ-.@; J-* >*9J-$*< ,?K ,=)-J:,C,$%& metacentric, submetacentric
>*9 acrocentric chromosome >*9"#4;.@;9,=:B?%^>"" heterogeneous karyotype $'9%9:"-+
,C,)- metacentric, submetacentric >*9 acrocentric chromosome 4;"#*#;,?=0,= M,C,
$%& 2n=28 '";"#) >*9"#$J=J ;9,=
 47;)-:(0I -+$.5#O*$);$-=
:=K ,=J+:;4$59.;"#>-":=*: ?=0,J= -J:,C,$%&J-.@; 4 7; >*9J* 9 7; $.,(: >5;)-J:,C,5; (: ,C,7?; =0 5 J:"#>-$%&)- metacentric 4;:=*:
$%&)- submetacentric ,C,7;?=0 9 J:"#>-$%&)- metacentric 4;:=*:$%&)- submetacentric >*9
,C,7;?=0 11 " 12 J:"#>-$%&)- acrocentric 4;:=*:$%& submetacentric C/0"#?K4:)-=K$%&"#
.$.,(: J-*+$= >*94,j$@"$N?=0*+$=B-+-+ /;94L\B-+;"#
?K4:)-=K:,=,4,'F2;:J+*+)-,;:
1/L:B?%^J:"# $.<B-+;4,j-"#12=KB-+$%&4:*#;,5,M,C, (:
*#;,?=0,=M,C, 2n=26 >*9 2n=28 >*9B-+J+:,7*M,C,J:"#12 Aracea B-+4,"7N2$?;?=0
4,j?MB-+4H9?=0,=:7; J+:,7*$T'9475:B?%^9$%&%9)2-M>'F#2"# .,=$<"
",'F#2"#:;>*9:"*#,?0%9$?1B? 9$%&%9)2-1/L>*9J+:,7*?
'F#,J:"#:;,=9"" 1/L$'(0:M'F#2"#,)+%9)2$%&>??=04M@:;0:5
$(0:4,jM"#,$%&'()$1L\B-+j/9-":#54., C/0:);*-;>*9$'0,B-+.+>;
%9$?1 .4,j1/LB-+'F#2"#?=0,=$T'9%9$?1B? >*94,jM,)+%9)2"H?=0B-+
,5\9-"4* ,M$%&?=04#-JN9=K(: M'F#2"#?=0,=J+:,7*?'F#,9-"./0 ,1/L-+
%"%#'F#2 )M.+$-'*='*:-2 1/L,%*:-H"H >*94M'F#2"#?=0,=
F,)5 ;9$%&:=>?./0?=04M@:5$(0:$)(0:;,='F#2"#:=,,>*9$%&>.*;'F#2
 ! 
O*=KB-+"?#4"4#':2,7+>*91/L"-?')=H'
%9$?1B? C/0;,-5K-4M:?#4"4# >*9172'F#1,>*9$?*=)=H'
>.;)5 .4 BRT 542059, 542056, 542018 >*9J:J:"#N1721/L'.+?:$(:0 ,
'9)-M ?=04"4#5:;452$'(0:)+1/L
 " #  
52 B)4#5. 2532. $C**2'F#1452>*9$C**2:#,FJ:'()4#* Zephyranthes. H)'6L1452 N9
?1452 #*N2,.?*.
#52 H=59H. 2531. 45249$?KM49$?". :2+##4H #$?' .
-' $=,:,52. 2533. M,C,J:'()4,#B'B?")-. ?'F2%@@,."N]5 H)
'6L1452 "N]5?* #*N2,.?*.
j 4#H',, JL\ ?#,,N2, %9L2 ?25= >*94#?F "B,+. 2543. 1/LM,C,>*9:B?%^J:
":.,>*9$J=-.*%#A,. "?-;:%9)#,)?1452>*9$?*=>.;%9$?1B? 26: 395.
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Abstract: Chemical Compositions and Bioactive Compounds from Thai Plants
Several biologically active compounds from microorganisms and plants have been isolated and
chemically identified. The chemical structures of the isolated compounds were elucidated by
spectroscopic techniques (NMR, UV, IR, MS). Biological screening for antimalarial, antitubercular,
anticancer, antiviral, and antifungal activities of these natural products was conducted. A series of
trimethoprim and pyrimethamine derivatives was synthesized and evaluated for their antimalarial
properties.
Key words: bioactive compounds, antimalaria, antituberculosis, anticancer, antivirus, antifungal
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()*++,  - ). /+   +    01+  )/)
 (chemical modification) %1 /@AB+ CDE  (natural products) CDE 
A) (  ).  -    quinine  artemisinin )K A@AB+ 0L1  
penicillin  streptomycin A11 1+ 0L1   pravastatin  lovastatin OP/)*++, +%1
, -() /Q
 B @ABBCDE  0/1(B).  - A   01). B,,
(chemotype) (  )/)  B0/1(BRS /A  %PL TBCDE  L1
/ U1(   clinical trials @ABC%L1%1 clinical trials B + B(  C).1%B
 1%1 L ,  U@)(B) ). AL
(";4# < (infectious disease)
)K /UVA+ 0L1   erythromycin rifamycin  amphotericin ).B  A0L1
%10L1 1)K ,).)*VUV/U(BB1A(A  011++U  )/)
1%1A0/1(B01L  +U@@AB
 Pradimicin A 1 BMS-181184 ). / UA1,1(  clinical trials (phase I) 
Pradimicin A CA0L1  Actinomadura sp. (Oki et al., 1990; Fung-Tomc et al., 1995)
 GR135402  GM237354 ). 11 RS 10L1 /CA0L1  Graphium putredinis
 L1A U+%BA1, clinical trials (Kinsman et al., 1998; Sevtap Arikan and Rex, 2000)
 Calanolide A @AB+ B@B Calophyllum lanigerum %1) O /11 RS). ,L1@O
reverse transcriptase %10L1@ 1A (HIV-1) OP/1(
  clinical trials (phase I) (Buckheit et al., 1999)
 SP-303 @AB+ B@B Croton lechleri ).
  oligomeric proanthocyanidin /11 RSB
0L1@  herpes simplex @ABA %DL1(  clinical
trials (phase II) (Sidwell et al., 1994)
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1. L0L1+   u,@ B/B1)K,   u,+  (BIOTEC Culture Collection) U@) A
AB  U dicholomethane-methanol (50:50, v/v) U  A,@)A1,RS  )
 U ,0+U   AAB  dicholomethane  methanol OP/+U  A1,RS %1  A,
@AB   B0L1  D  O u @  0L1 
2. 01 + /  A,11 RS  A/A U  L0L1(B@AB) D 0/1U@) A
  /11 RS  
0/1@AB /, SB +PU  +  B%1 , A(B
 spectroscopy z @AB  nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR), ultra-violet
spectroscopy (UV), infrared spectroscopy (IR)  mass spectroscopy (MS) U ,0/11 RS  /A
+T A01 @)P -1)  1,1@)
3.    L0L1+  0/1(BC @AB %PL A} /C@ABB1( )  
 L11 RS @ABA  OP/   +L B11  
4. B1)K,   ) -    (   
 P ) +U molecular modeling 11 ,,+U1)K   1u@O 0/1).
 (B U@)) ,  1 pyrimethamine  trimethoprim (B 
  0/1U@)A1,  B0L1 
K
 & 
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, (  macrolides 0/1 Multiplolide A O
HO
( 18)  Multiplolide B ( 19) + 0L1 1
O O O O O O
@B Xylaria multiplex  L11 RSB0L1
20, cordyanhydride A
@AB1%BA (Boonphong et al., 2001b)
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 LL 1+).0L1 /A ,B@B
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