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ศึกษาจํานวนชนิดและการแพรกระจายของปะการังออนในนานน้ําไทย ผลจากการจําแนกตัวอยางเบื้องตน โดยใช
ลักษณะภายนอก (รูปทรงของโคโลนี ลักษณะของโพลิป และสีของโคโลนี) ซึ่งสามารถใชจําแนกปะการังออนไดในระดับ
สกุล พบวามีทั้งหมด 19 สกุล ในระดับชนิดนั้นไมสามารถจําแนกไดในขณะนี้ เนื่องจากตองใชลักษณะของเกล็ดหินปูน
ภายในโคโลนี (ดําเนินการในลําดับตอไป) เมื่อเปรียบเทียบกับรายงานอื่น ๆ ที่ศึกษาในนานน้ําไทย พบวาในการศึกษา
ครั้งนี้มีรายงานสกุลใหมในนานน้ําไทยจํานวน 8 สกุล ไดแก Eleutherobia, Nepthyigorgia, Nidalia, Heteroxenia,
Steronepthya, Klyxum Dampia และ Sansibia กลาวโดยสรุปจากผลการศึกษาเบื้องตนพบวาปะการังออนทางฝง
ทะเลอันดามันมีความหลากชนิดมากกวาฝงอาวไทย โดยฝงทะเลอันดามันบริเวณหมูเกาะสิมิลันมีความหลากชนิดมาก
ที่สุด ในขณะที่ฝงทะเลอาวไทยบริเวณหมูเกาะแสมสารมีความหลากชนิดมากที่สุด คาดวาเมื่อผลการดําเนินงานเสร็จสิ้น
จะพบปะการังออนในนานน้ําไทยทั้งหมดประมาณ 70 ชนิด
Diversity of soft coral (Alcyoniina) in Thai waters
T. Chanmethakul1 (Graduate Student), H. Chansang1 (Thesis Advisor), S. Wattanasit1 (Thesis Co-advisor),
P. Alderslade2 (Thesis Co-advisor)
1
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This study investigated the diversity of soft corals and their distribution in Thai waters. Using
macroscopic characteristics for identification, the preliminary results revealed nineteen genera were
present in this study area. Eight genera (Eleutherobia, Nepthyigorgia, Nidalia, Heteroxenia,
Steronepthya, Klyxum, Dampia and Sansibia) were newly recorded in Thai waters, when compared
with the previous studies. The preliminary report suggests that overall soft corals in the Andaman Sea
have a higher diversity than the Gulf of Thailand. The Similan Islands were the most diverse in the
Andaman Sea while Samaesarn Islands were the most diverse in the Gulf of Thailand. Seventy soft
coral species are expected to be found during this study.
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ความผันแปรทางสัณฐานของโครงสรางหินปูนในปะการังแข็ง Galaxea fascicularis
Linnaeus, 1767 ที่พบในนานน้ําประเทศไทย
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การศึกษาความผันแปรทางสัณฐานของโครงสรางหินปูนในปะการัง Galaxea fascicularis จากชายฝงทะเลอันดามันและ
ชายฝงอาวไทย รวม 6 กลุมเกาะ จาก 16 บริเวณศึกษา ประกอบดวยกลุมเกาะสุรินทร กลุมเกาะภูเก็ต กลุมเกาะศรีบอ
ยา กลุมเกาะมัน กลุมเกาะสีชัง กลุมเกาะสมุย เก็บตัวอยางและขอมูลสิ่งแวดลอมดวยการดําน้ําลึก ตั้งแตเดือนมกราคม
พ.ศ. 2545 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2546 จากจํานวนตัวอยาง 226 ตัวอยาง ผลการศึกษาขอมูลทางสถิติโดยใช 18
ลักษณะจาก 5 คอรัลไลท ตอ 1 โคโลนี ผานขอกําหนดเบื้องตน 13 ลักษณะ โดยวิเคราะหดวย MANOVA แบบ Mixed
Model Unbalance Design พบวาทุกระดับสถานมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยลักษณะโครงสรางหินปูน
ระหวาง 16 บริเวณศึกษามีความแตกตาง 11 ลักษณะ ระหวาง 6 กลุมเกาะ 7 ลักษณะ และระหวางตัวอยางจาก 2 แนว
ชายฝง 3 ลักษณะ โดยระดับสถานหางมากขึ้นความแตกตางของลักษณะโครงสรางหินปูนกลับนอยลง ผลการวิเคราะห
โดยวิธี Canonical Discriminant Analysis (CDA) และการเขากลุมโดยวิธี Cluster Analysis ของลักษณะโครงสราง
หินปูนพบวาระหวาง 16 บริเวณศึกษา 6 กลุมเกาะ และ 2 ชายฝงทะเล แบงตัวอยางตามความตางจากความผันแปรได 2
กลุมใหญตามกลุมตัวอยางจากชายฝงอาวไทยและอันดามันในเกือบทุกกลุมตัวอยาง แตผลความผันแปรแตกตางไมได
เปนไปตามระยะหางระหวางสถานที่ โดยลักษณะจํานวนเซ็ปตา 3 ลักษณะ ลักษณะระยะหางระหวางคอรัลไลท ลักษณะ
ความสูง 3 ลักษณะ และลักษณะความกลมของคอรัลไลท มีความผันแปรสูงในการแบงกลุม
Morphological variation in the skeleton of scleractinian coral Galaxea fascicularis
Linnaeus, 1767 in Thai waters
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The main objective of this research was to investigate the morphological variation of the skeletal
structure of coral, Galaxea fascicularis, from 16 locations, which comprises of 6 island groups located in
the Andaman Sea and the Gulf of Thailand. In the Andaman Sea, the study areas include Surin Islands,
Phuket Islands, and Siboya Islands In the Gulf of Thailand, the study areas are Mun Island, Sichang
Islands and Samui Islands. Field samplings, by scuba diving, were conducted from January 2002 to April
2003. A total of 226 specimens of G. fascicularis were collected. Eighteen quantitative characteristics
were measured and counted from five corallites per colony. Thirteen characteristics passed the
assumption test. Mixed Model Unbalance Design of MANOVA was significantly different at all spatial
levels (eleven characteristics among sixteen locations seven characteristics among six island groups, and
three characteristics between the Andaman Sea and the Gulf of Thailand). The results indicated that the
distinction of characteristics decreased when compared between larger spatial scales. In addition,
Canonical Discriminant Analysis (CDA) and Cluster Analysis of skeletal structures between sixteen
locations, six islands, the Andaman Sea and the Gulf of Thailand were tested. The results of the analyses
indicated that the specimens could be distinguished into 2 groups: the Andaman Sea and the Gulf of
Thailand.
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สํารวจการพัฒนาเซลลสืบพันธุของปะการัง 5 ชนิด Acropora millipora Acropora humilis Favites abddita Platygyra
sinensis และ Goniastrea retiformis ตั้งแตมีนาคม 2547-มีนาคม 2548 บริเวณแนวกันคลื่น เกาะเตาหมอ
จังหวัดชลบุรี พบวาปะการังชนิด Acropora millipora เริ่มสรางเซลลสืบพันธุ (ไข) ในเดือนพฤศจิกายน 2547
ซึ่งพบกอนชนิดอื่น สวน Acropora humilis Favites adbita, Platygyra sinensis และ Goniastrea retiformis
เริ่มพบไขในอีก 1 เดือนถัดมาคือเดือนธันวาคม 2547 ปะการังแตละชนิดใชเวลาประมาณ 2 เดือน
ที่ไขจะพัฒนาจนพรอมที่ปลอยสูมวลน้ํา และในปะการังสกุลของ Acropora ทังสองชนิดจะพบถุงน้ําเชื้อ (sperm pack)
ไดอยางชัดเจนในชวงเดือนสุดทายกอนปะการังจะปลอยเซลลสืบพันธุ
Development of coral reproduction in Chonburi province
1

L. Putchim1(Graduate Student), S. Chavanich1 (Thesis Advisor), T. Yeemin2 (Thesis Co-advisor)
Department of Marine Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University. Pathumwan Bangkok 10330
2
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The surveys of gamete development of Acropora millipora, Acropora humilis, Favites abddita,
Platygyra sinensis and Goniastrea retiformis were done during March 2004 – March 2005 at the
breakwater Koh Tao Mo, Chonburi Province. The results showed that the gametes of Acropora
millipora were found on September 2004 while Acropora humilis, Favites adbita, Platygyra sinensis
and Goniastrea retiformis, gametes were found one month later. Spawnings of each species occured
about 2 months after the gametes were found in their colony. In addition, Acropora spp. were clear
found sperm pack at the last month before spawning.
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องคประกอบชนิด ปริมาณและการแพรกระจายของสัตวพื้นทองน้ําในบริเวณปากแมนา้ํ แมกลอง
เสกสรร ดวงศรี (นักศึกษา), ธีระ เล็กชลยุทธ (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903

การศึกษาองคประกอบชนิด ปริมาณ และการแพรกระจายของสัตวพื้นทองน้ําบริเวณปากน้ําแมกลอง ระหวางเดือน
มิถุนายน 2547 ถึงเดือนมิถุนายน 2548 โดยทําการเก็บตัวอยางทุกเดือนรวม 9 จุดสํารวจ จําแนกสัตวพื้นทองน้ําที่พบ
ในระยะเวลา 5 เดือนแรก พบสัตวพื้นทองน้ําจํานวน 4 ไฟลัม 24 ครอบครัว 32 ชนิด ประกอบดวยไฟลัม Annelida
Mollusca Arthropoda และ Brachiopoda พบจํานวน 12 6 5 และ 1 ครอบครัวตามลําดับ ซึ่งพบครอบครัว Nephtyidae
ในไฟลัม Annelida ซึ่งพบแพรกระจายทั่วไปเกือบทุกบริเวณและเดือนที่ทําการสํารวจ จุดสํารวจที่พบชนิดมากที่สุดคือ
ดอนหอยหลอด บริเวณปากแมน้ํา พบ 18 ครอบครัว และจุดสํารวจที่พบนอยที่สุดคือ บานบางพรหม พบเพียง 3
ครอบครัว มี ความหนาแนนเฉลี่ย 671 ตัวตอตารางเมตร จุดสํารวจที่พบปริมาณมากที่สุดคือบานคุงเขารีด และพบนอย
ที่สุดคือบานบางพรหม พบ 2,578 และ 33 ตัวตอตารางเมตร ตามลําดับ
Species composition and distribution of benthic fauna in the Mae Klong Estuary
S. Duangsri (Graduate Student), T. Lekcholayut (Thesis Advisor)
Department of Fishery Biology, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10903

Species composition and distribution of benthic fauna in the Mae Klong estuary were studied in
every month during June 2004 to June 2005 included nine sampling stations. The sampling data
were analyzed only five months from June to October 2004. Four phyla and 24 families of benthic
fauna were recorded that consisted of Phylum Annelida (12 families), Mollusca (6 families),
Arthopoda (5 families) and Brachiopoda (1 family). All of these found family of Nephtidae in
Phylum Annelida was the most abundance that were widely distributed in every sampling stations
and every months. The highest species diversity of benthic fauna families was Don Hoi Lod estuary
(18 families) while the lowest was Ban Bang Phoem (3 families). The average density of benthic
fauna was 671 inds/m2 and the highest was Ban Khung Khao Reed (2,578 inds/m2) while the lowest
was Ban Bang Phoem (33 inds/m2)
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การศึกษาชุมชนของโรติเฟอรในพื้นที่ชุมน้ําบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย เก็บตัวอยางเชิงคุณภาพโดยใชถุงลาก
แพลงกตอนที่มีขนาดตา 60 ไมโครเมตร และเชิงปริมาณโดยใชเครื่องมือเก็บตัวอยางน้ํามีความจุ 5 ลิตร จํานวน 5
สถานี ระหวางเดือนมิถุนายน 2545 ถึงเมษายน 2547 โดยในปที่ 1 (มิถุนายน 2545 ถึงเมษายน 2546) เก็บตัวอยางทุก
2 เดือน และในปที่ 2 (สิงหาคม 2546 ถึงเมษายน 2547) เก็บตัวอยางทุก 4 เดือน ทุกสถานีเก็บตัวอยางทําการตรวจวัด
ปจจัยทางนิเวศวิทยาบางประการไดแก อุณหภูมิน้ํา พีเอช คาการนําไฟฟา ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา ความเค็ม และ
ความลึกของแหลงน้ํา ผลการศึกษาพบความหลากชนิดของโรติเฟอรรวมทั้งสิ้น 26 สกุล 89 สปชีส วงศ Lecanidae มี
สมาชิกมากที่สุดโดยพบ 25 สปชีส รองลงมาไดแก วงศ Trichocercidae พบ 15 สปชีส สวนใหญเปนชนิดที่พบ
แพรกระจายทั่วไปในเขตรอน โรติเฟอรในพื้นที่ชุมน้ําบึงโขงหลงแบงออกเปน 3 กลุม คือ (1) ชนิดที่พบทุกเดือนมี
จํานวน 35 สปชีส ซึ่งมี 3 ชนิดที่พบสม่ําเสมอ และทุกสถานีที่เก็บตัวอยางไดแก Polyarthra vulgaris (Carlin) Lecane
bulla (Gosse) และ L. lunaris (Ehrenberg) (2) ชนิดที่พบเกือบทุกเดือนจํานวน 20 สปชีส (3) ชนิดที่พบเปนครั้งคราว
จํานวน 34 สปชีส ในรอบปแรก พบความหลากชนิดของโรติเฟอรมากที่สุดในเดือนตุลาคม 2545 โดยพบ 69 สปชีส
(รอยละ 80.23 ของสปชีสทั้งหมดที่พบในปแรก) เดือนที่มีความหลากชนิดนอยที่สุดคือ สิงหาคม 2545 พบ 53 สปชีส
(รอยละ 61.63 ของสปชีสทั้งหมดที่พบในปแรก) และจากการศึกษาความชุกชุมพบคาเฉลี่ยจํานวนตัวของโรติเฟอร
สูงสุดในเดือนสิงหาคม 2545 เทากับ 695+398 ตัวตอลิตร และต่ําสุดในเดือนกุมภาพันธ 2546 เทากับ 110+61 ตัวตอ
ลิตร สปชีสที่มีความชุกชุมมากคือ P. vulgaris และ Lepadella patella (MÜller) และในปที่ 2 เดือนที่มีความหลากชนิด
มากที่สุดคือ เมษายน 2547 พบ 79 สปชีส (รอยละ 91.86 ของสปชีสทั้งหมดที่พบในปที่สอง) เดือนที่มีความหลากชนิด
นอยที่สุดคือ ธันวาคม 2546 พบ 73 สปชีส (รอยละ 84.88 ของสปชีสทั้งหมดที่พบในปที่สอง) และมีคาเฉลี่ยจํานวนตัว
ของโรติเฟอรสูงสุดในเดือนสิงหาคม 2546 เทากับ 502+312 ตัวตอลิตร และต่ําสุดในเดือนเมษายน 2547 เทากับ
291+45 ตัวตอลิตร สปชีสที่มีความชุกชุมมากคือ P. vulgaris และ Trichocerca bidens (Lucks)
Rotifer community in Bueng Khong Long, Nong Khai province
J. Teeramaethee1 (Graduate Student), L. Sanoamuang1 (Thesis Advisor), A. Trevanich2 (Thesis Co-advisor)
1
Applied Taxonomic Research Center, Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University,
Khon Kaen 40002, 2Department of Statistics, Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002

A rotifer community in Bueng Khong Long, Nong Khai Province was studied. Qualitative and
quantitative samples of rotifers were collected during June 2002 and April 2004 from five stations of the
geographical habitats. Samples were collected bimonthly intervals in the first year, but every 4 months in
the second year, using a 60 µm mesh net for the qualitative sampling and a Schindler Plankton Trap for
the quantitative sampling. The rotifers were preserved in 5 % formaldehyde solution. Ecological
parameters of the sampling sites (such as water temperature, pH, conductivity, dissolved oxygen, salinity
and depth of the water) were measured at all sites. Twenty-six genera and 89 species of rotifers were
identified. The most diverse family was Lecanidae with 25 species and followed by Trichocercidae with
15 species. The rotifers in Bueng Khong Long could be classified into 3 groups; (1) common and
perennial species (35 species) and 3 species, Polyarthra vulgaris (Carlin), Lecane bulla (Gosse) and L.
lunaris (Ehrenberg) were common and perennial species, (2) uncommon, perennial species (20 species)
and (3) uncommon, sporadic species (34 species). The first year, the maximum diversity of 69 species
(80.23 % of the total species in the first year) was recorded in October 2002, while the minimum of 53
species (61.63 % of the total species) was recorded in August 2002. The average maximum and
minimum abundance of 695+398 and 110+61 individuals/litre were recorded in August 2002 and
February 2003, respectively. The most abundance species were P. vulgaris and Lepadella patella
(MÜller). On the other hand the second year, the maximum and minimum diversity of 79 species (91.86
% of the total species in the second year) and 73 species (84.88 % of the total species) were recorded in
April 2004 and December 2003, respectively. The average maximum and minimum abundance of
502+312 and 291+45 individuals/litre were recorded in August 2003 and April 2004, respectively. The
most abundance species were P. vulgaris and Trichocerca bidens (Lucks).
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ชีววิทยาของเพรียงหัวหอม Ecteinascidia thurstoni Herdman, 1891 เพื่อการเพาะเลี้ยง
ปยะ โกยสิน(1) (นักศึกษา), สุชนา ชวนิชย(1) (อาจารยที่ปรึกษา), วรณพ วิยกาญจน(1) (อาจารยที่ปรึกษารวม),
คณิต สุวรรณบริรักษ(2) (อาจารยที่ปรึกษารวม)
(1)
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(2)
ภาควิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เพรียงหัวหอมชนิด Ecteinacidia thurstoni Herdman, 1891 พบในบริเวณทะเลอันดามัน เพรียงหัวหอมชนิดนี้มี
ความสําคัญทางดานเภสัชวิทยาโดยใหสารทุติยภูมิที่เรียกวา ecteinascidins ซึ่งสารกลุมนี้มีศักยภาพสูงในการพัฒนา
เปนยาบําบัดมะเร็ง
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาการของตัวออน
ชวงชีวิตหลังการลงเกาะ
องคประกอบของอาหารในทางเดินอาหาร และพฤติกรรมการลงเกาะของตัวออนเพรียงหัวหอม ซึ่งขณะนี้อยูในระหวาง
การวิจัย จากการศึกษาพบวา ตัวออนสามารถพัฒนาจากระยะที่วายน้ําอิสระจนกระทั่งสูระยะ juvenile ภายใน 24
ชั่วโมง ซึ่งตัวออนจะเลือกลงเกาะในพื้นที่อับแสง ทั้งตัวออนที่ลงเกาะตามธรรมชาติ และตัวออนที่ผานสภาวะเครียด ได
ศึกษาชวงชีวิตหลังการลงเกาะของเพรียงหัวหอม โดยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงประชากรในถังเลี้ยง ในชุดทดลอง
เลี้ยงในธรรมชาติ และประชากรในธรรมชาติ นอกจากนี้ไดจําแนกอาหารที่พบในทางเดินอาหารของเพรียงหัวหอม พบ
ไดอะตอมพวก Navicula sp. Pleurogigma/Gyrosigma sp. และสารอินทรียทรงกลมขนาดเล็กซึ่งไมสามารถจําแนกได
Biology of Tunicate Ecteinascidia thurstoni Herdman, 1891 for aquaculture
P. Koeysin (Graduate Student), S. Chavanich (Thesis Advisor), V. Viyakarn (Thesis Co-advisor),
K. Suwanborirux (Thesis Co-advisor)
1Department of Marine Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Patumwan,
Bangkok 10330, 2Department of Pharmacognocy, Faculty of Pharmaceutical Sciences,
Chulalongkorn University, Phayathai Road, Patumwan, Bangkok 10330

The tunicate, Ecteinascidia thurstoni Herdman, 1891, is a marine invertebrate found in the Andaman
Sea, Thailand. E. thurstoni can produce bio-active compounds named ecteinascidins, which is
currently approved as a new drug for cancer treatments. In this study, the development of tadpole
larvae was investigated. They were able to develop themselves from free-swimming stage to juvenile
stage within 24 hours and they prefer to settle in the dark place using their light receptors which are
located in the head part. The population dynamics in a natural habitat and in cultural tanks system
were also examined. In addition; the gut content analysis showed that diatom as Navicula sp.,
Pleurosigma/Gyrosigma sp. and organic granule were in the stomach.
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ผลกระทบจากกิจกรรมการเกษตรตอโครงสรางชุมชนสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดิน
ในลําธารลุมน้ําลําปะทาว จังหวัดชัยภูมิ
จันทิดา ศรีจนั ทร (นักศึกษา), นฤมล แสงประดับ (อาจารยที่ปรึกษา), ชุติมา หาญจวณิช (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร และศูนยวจิ ัยอนุกรมวิธานประยุกต มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

การศึกษาผลจากกิจกรรมการเกษตรตอโครงสรางชุมชนสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดิน ในลําธารของลุมน้ําลําปะทาว
จ. ชัยภูมิ ระหวางเดือนสิงหาคม พ.ศ.2546 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2547 โดยเก็บตัวอยางสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
หนาดินดวยสวิงขนาดตาขาย 450 ไมโครเมตร ในลําธาร 5 สาย แตละลําธารประกอบดวย 2 สถานี ครอบคลุมบริเวณ
พื้นที่ปา และพื้นที่เกษตรกรรม สถานีละ 6 ซ้ํา แตละซ้ําใชเวลาเก็บ 5 นาที และตรวจวัดปจจัยทางกายภาพและทางเคมี
ของน้ําจํานวน 14 พารามิเตอร พบวาการทําเกษตรกรรมมีผลทําใหความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนา
ดิน และรอยละของแมลงน้ํากลุมแมลงชีปะขาว แมลงสโตนฟลาย และแมลงหนอนปลอกน้ํา ซึ่งเปนกลุมแมลงน้ําที่
ออนไหวตอมลพิษมีคาต่ํากวาพื้นที่ปา ในขณะที่หนอนแดงเพิ่มจํานวนขึ้น ลําธารในพื้นที่เกษตรกรรมมีสัดสวนของสัตว
ที่กินซากอินทรียขนาดใหญ และสัตวที่กินซากอินทรียขนาดเล็กที่ลองลอยมากับกระแสน้ําลดลง แตสัตวขูดกิน เพอริไฟ
ตอนเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับปริมาณคลอโรฟลลเอ ปริมาณไนเตรต - ไนโตรเจน และปริมาณแอมโมเนียที่เพิ่มขึ้น สวน
คาบีโอดี และคาซีโอดี ของพื้นที่เกษตรกรรมสูงกวาในพื้นที่ปาอยางมีนัยสําคัญ (p ≤ 0.05) บงบอกถึงการปนเปอนของ
อินทรียสารในพื้นที่การเกษตร การศึกษาที่ลําธารลุมน้ําลําปะทาวครั้งนี้พบวา การใช metrics ของสัตวไมมีกระดูกสัน
หลังหนาดินในฤดูแลงหนาวสามารถแสดงความแตกตางระหวางลําธารในพื้นที่ปาและลําธารในพื้นที่เกษตรกรรมได
ชัดเจนกวาในชวงน้ําหลาก และตนฤดูฝน โดย metrics ที่เหมาะสมในการนํามาเปนตัวชี้วัด คือ จํานวนชนิด และรอยละ
ของแมลงน้ํากลุมแมลงชีปะขาว แมลงสโตนฟลาย แมลงหนอนปลอกน้ํา
The impact of agricultural activities on benthic macroinvertebrate community
structure in Lumphatow Basin, Chaiyaphum Province
C. Srichan (Graduate Student), N. Sangpradub (Thesis Advisor), C. Hanjavanit (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science and Applied Taxonomic Research Center, Khon Kaen University,
Muang District, Khon Kaen 40002

Stream benthic macroinvertebrates were sampled from Lumphatow Basin at Chaiyaphum province in
order to determine impact of agricultural activities on benthic community structure. The study was
conducted in five streams during August 2003 to May 2004. Two sampling sites of different land used
(a forest site and an agricultural site) were choosen from each stream. A D-frame net mesh size 450
µm was used to collect benthic sample, in addition fourteen physico-chemical parameters of water
quality were measured. Six replicates of benthic samples and three replicates of water samples were
taken at each sampling site. It was found that agricultural activities affected diversity of benthic
macroinvertebrates. The agricultural streams had lower total taxa richness and percentage of pollution
sensitive group EPT (Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera) than the forest streams while the
tolerant chironomid increased. Increase of scrapers in agricultural streams corresponded well with
increase of chlorophyll a, nitrate nitrogen and ammonia. BOD and COD concentration were
significantly higher in the agricultural streams than those of forested streams which showed the
contamination of organic matter in the agricultural area. From this study, Lumphatow Basin, metrics
of benthic macroinvertebrate showed obviously difference between the forest streams and the
agricultural streams in winter than those in wet and early rainy seasons. Number EPT taxa and percent
EPT were appropriate metrics for evaluation the impact of agricultural activities.
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การศึกษาความหลากหลายชนิดพันธุและการกระจายพันธุของหอยน้ําจืด Paludomus spp.
บริเวณลุมแมน้ําแควนอย
นภัสสร โนตศิริ (นักศึกษา), ดวงเดือน ไกรลาศ (อาจารยที่ปรึกษา), เตือนตา เจนจรัตน (อาจารยที่ปรึกษารวม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อ. เมือง จ. นครปฐม 73000

การศึกษาความหลากหลายชนิดพันธุและการกระจายพันธุของหอยน้ําจืด Paludomus spp. บริเวณลุมแมน้ําแควนอย
จ. กาญจนบุรี โดยสุมเก็บตัวอยางดวยมือจากน้ําตกไทรโยคนอย น้ําตกไทรโยคใหญ หวยเตาดํา ลําธารขางบอน้ําพุรอน
หินดาด น้ําตกผาตาด น้ําพุหวยเขยง ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ น้ําตกเกริงกระเวีย น้ําตกไดชองถอง และน้ําตก
ตะเคียนทอง นํามาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือก เปรียบเทียบกับการรายงานของ Brandt (1974) ซึ่งพบ
หอยสกุล Paludomus ในประเทศไทย 2 ชนิด คือ Paludomus petrosus และ Paludomus siamensis พบวาหอยจาก
หวยเตาดํามีลักษณะเปลือกคลายคลึงกับ P. petrosus หอยที่เก็บจากน้ําตกผาตาด น้ําพุหวยเขยง น้ําตกไดชองถอง
น้ําตกเกริงกระเวีย และน้ําตกตะเคียนทอง มีลักษณะคลายกับ P. siamensis หอยจากจุดสํารวจที่เหลือมีลักษณะคลาย
กับหอย Paludomus ทั้ง 2 ชนิด การศึกษาลักษณะฟน และลักษณะทางกายวิภาคพบวาหอยจากหวยเตาดํามีลักษณะ
ตางจากจุดสํารวจอื่นอยางชัดเจน ผลการศึกษาเอนไซม พบวาเอนไซม EST LAP LDH และ MDH ชี้ใหเห็นความ
แตกตางของหอย Paludomus จากหวยเตาดํากับหอยจากจุดสํารวจอื่นในระดับสปชีส (คาระยะหางทางพันธุกรรม
เทากับ 0.191) เมื่อนําผลการศึกษามาประมวลเขาดวยกัน สามารถแบงหอยน้ําจืด Paludomus spp. จากจุดสํารวจทั้ง
10 พื้นที่ออกเปน 2 สปชีส โดยจัดหอยจากหวยเตาดําแยกออกจากจุดสํารวจอื่นอยางชัดเจน การตรวจสอบการติดเชื้อ
ปรสิตพบตัวออนระยะเซอรคาเรียของพยาธิใบไม 4 กลุม คือ Parapleurolopho- cercous cercaria,
Cotylomicrocercous cercaria Strigea cercaria และ Virgulate cercaria
Studies on the species diversity and distribution of freshwater snails genus
Paludomus spp. In Kwae Noi River Watershed
N. Notesiri (Graduate Student), D. Krilas (Thesis Advisor), T. Janecharat (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Silapakorn University, Muang District, Nakornpathom 73000

Studies on the species diversity and distribution of freshwater snails genus Paludomus was carried in
Kwae Noi River watershed, Kanchanaburi province. The snails were collected using Hand picking. In
this study, the snails were collected from the areas which are the source of Kwae Noi River. They are
Saiyok Noi waterfall, Saiyok Yai waterfall, Toa Dum stream, Hin Dad hot spring, Pa Tad waterfall,
Huay Kha Yang spring, Ban Tha Ma dua brook, Krung Krawia waterfall, Dai Chong Thong waterfall
and Takhian Thong waterfall. The conchological result was compared with report of Brandt (1974),
which found only two species of Paludomus snail in Thailand, namely, Paludomus petrosus and
Paludomus siamensis, The result of shell morphology shows that the snails from Toa Dum Stream are
similar to Paludomus petrosus, and the snails from Pa Tad Waterfall, Huay Kha Yang Stream, Dai
Chong Thong waterfall, Krung Krawia waterfall and Takhian Thong waterfall are similar to
Paludomus siamensis, while the snails from the others are different. The radula and anatomy illustrates
that the snails from Toa Dum are noticeably different from the others. Isoenzyme were analysed by
polyacrylamide gel electrophoresis. Banding patterns in four enzyme: EST, LAP, LDH and MDH
have shown that the snails from Toa Dum different from the others at the species levels (D=0.191).
According to results of this study, the Paludomus spp. from the ten survey locations should be
classified into two species, where those from Tao Dum are distinctly discriminated from the others.
For the trematode infection four type of cercariae were found in the snails. They are
Parapleurolophocercous cercaria, Cotylomicrocercous cercaria, Strigea cercaria and Virgulate cercaria.
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คาริโอไทปของหอยหอม Cyclophorus (Prosobranchia: Cyclophoridae) ในประเทศไทย
บังอร กองอิม้ 1 (นักศึกษา), สมศักดิ์ ปญหา1 (อาจารยที่ปรึกษา), Fred Naggs2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถ พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2
Department of Zoology, Natural History Museum, London SW7 5BD, United Kingdom

หอยหอมสกุล Cyclophorus เปนหอยบกมีฝาปดเปลือกและเพศแยก พบครั้งแรกในยุคมีโซโซอิค และมีการกระจายใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตไปจนถึงฝงตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟก ผลการศึกษาคาริโอไทปของหอยหอมจํานวน 10
สป-ชีส ในประเทศไทยครั้งนี้ พบวามีจํานวนโครโมโซมเทากัน (n = 14 2n = 28 N.F. = 56) แตมีรูปแบบคาริโอไทป
แตกตางกัน โดยคาริโอไทปของ Cyclophorus volvulus ประกอบดวยโครโมโซมชนิดเมตาเซนทริค (m) เทานั้น มีสูตร
คาริโอไทปเปน 14m สวนหอยหอมสปชีสอื่นมีคาริโอไทปที่ประกอบดวยโครโมโซมสองชนิด คือ เมตาเซนทริค และ ซับ
เมตาเซนทริค (sm) จํานวนแตกตางกันในแตละสปชีส หอยหอมขนาดใหญ C. aurantiacus และ C. malayanus มีสูตร
คาริโอไทปเหมือนกัน คือ 7m + 7sm ความผันแปรของคาริโอไทปพบใน C. fulguratus โดยหอยหอมจากภาคกลาง
แสดง 12m + 2sm สวนหอยหอมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแสดง 13m + 1sm และหอยหอมจาก
ภาคเหนือมีเมตาเซนทริคจํานวนมากกวาสปชีสที่พบทางภาคใต นอกจากนี้ไดรายงานระบบโครโมโซมเพศของหอย
หอม C. fulguratus จากภูเวียง จ. ขอนแกน C. malayanus จากสระมรกต จ. กระบี่ และ C. volvulus จากน้ําตกวัง
กานเหลือง จ. ลพบุรี เปน ZZ-ZW และอภิปรายเกี่ยวกับอนุกรมวิธานและวิวัฒนาการของหอยสกุลนี้ดวย
Karyotypes of land operculate snails of the genus Cyclophorus
(Prosobranchia: Cyclophoridae) in Thailand
B. Kongim1(Graduate Student), S. Panha1 (Thesis Advisor), F. Naggs2(Thesis Co-advisor)
Animal Systematic Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University,
Phyathai Road, Bangkok 10330, Thailand, 2Department of Zoology, Natural History Museum,
London SW7 5BD, United Kingdom

1

With earliest know records from the European Mesozoic Cyclophorus is a genus of dioecious
terrestrial prosobranchs that currently ranges from South Asia to the Western Pacific region.
Karyotypes of ten species of Cyclophorus have been examined from Thailand. Highly distinct
intrageneric similarities in both haploid and diploid chromosome numbers (n = 14, 2n = 28, N.F. = 56)
were exhibited but the karyotypes varied with all 14 metacentric chromosomes in C. volvulus, while
the remainder contain both metacentric and submetacentric types. The two larger species
C. aurantiacus and C. malayanus exhibit the same karyotypes of 7m + 7sm. Cyclophorus fulguratus
showed karyotype variations of central region (12m + 2sm) and northeastern region (13m + 1sm) of
Thailand. Northern species possess a high metacentric number relative to southern species. The ZZZW sex determining chromosomes were observed in C. fulguratus from Phu Wiang Khonkaen,
C. malayanus from Sramorakot, Krabi and C. volvulus from Wang Kan Lueang Waterfall, Lopburi,
Krabi. Taxonomic and evolutionary implications of the present findings are discussed.
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รูปแบบการกระจายของหอยทากบก 3 สกุล Hemiplecta Cyclophorus และ Amphidromus
บนเทือกเขาภูพาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ชนิดาพร ตุมปสุวรรณ (นักศึกษา), สมศักดิ์ ปญหา (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การสํารวจรูปแบบการกระจายของหอยทากบก 3 สกุล, Hemiplecta Cyclophorus และ Amphidromus บนเทือกเขา
ภูพาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในเดือน เมษายน พฤษภาคม ตุลาคม 2547 และ เดือน มีนาคม
เมษายน และพฤษภาคม 2548 พบวา H. distincta และ H. weinkauffiana มีการกระจายเกือบทุกพื้นที่ที่ทําการศึกษา
โดยพบทั้ง 2 สปชีสอาศัยอยูรวมกันถึง 30 พื้นที่จาก 42 พื้นที่ศึกษา มีบางพื้นที่ที่พบสปชีสเดียว H. distincta กระจาย
ตลอดแนวเทือกเขาพบในปาทั้ง 3 ประเภท H. weinkauffiana กระจายทั่วไปแตไมพบบริเวณทางตะวันตกของเทือกเขา
พบ C. volvulus กระจายเกือบทุกพื้นที่ตลอดแนวเทือกเขาในทุกสภาพปา และ Cycolphorus spp. พบอาศัยอยูริมลํา
ธารในปาดิบแลงตอนกลางของเทือกเขา A. schomburgki A. givenchyi และ A. zebrinus พบอาศัยอยูในปาตางกัน
A. schomburgki พบในปาเบญจพรรณ กระจายจากทางตอนกลางไปทางตะวันตกของเทือกเขา และพบอาศัยอยูใน
หมูบานที่อยูกลางเทือกเขา A. givenchyi และ A. zebrinus พบในปาเต็งรัง และปาเบญจพรรณ และพบอาศัยรวมกันใน
1 พื้นที่ศึกษา A. givenchyi กระจายจากทางเหนือตอนกลางของเทือกเขาไปยังตะวันออกของเทือกเขา A. zebrinus พบ
กระจายเพียง 2 พื้นที่ศึกษาทางตะวันออกของเทือกเขา
Distribution pattern of three genera, Hemiplecta, Cyclophorus and Amphidromus
on the Phu Phan mountain range, northeastern Thailand
C. Tumpeesuwan (Graduate Student), S. Panha (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phayathai Rd., Pathumwan, Bangkok 10330

We have surveyed the distribution pattern of three land snail genera, Hemiplecta, Cyclophorus and
Amphidromus on the Phu Phan mountain range, Northeastern Thailand in April, May, October 2004
and March, April and May 2005. Hemiplecta distincta and H. weinkauffiana distribute widely on most
localities surveyed of the mountain range. The two species were found co-existing in 30 0f 42
localities surveyed. However there are some areas that only one species was collected. H. distincta
was found throughout the mountain range of the three forest types and H. weinkauffiana occurred on
most localities surveyed but not found in western of mountain range. C. volvulus was found
throughout the mountain range of the three forest types Cyclophorus spp. was found in two localities
along the stream of dry evergreen forest area. Three species of the genus Amphidromus i.e.
A. schomburgki, A. givencyi and A. zebrinus occupy in different types of forest; A. schomburgki was
found in mixed deciduous forest in western and central of mountain and the village in the central of
the mountain. A. givencyi and A. zebrinus occurred in dry dipterocarp forest and mixed deciduous
forest. A. givencyi and A. zebrinus were found co-existing in one locality. A. givencyi distributes in the
north of central and eastern of the mountain range. A. zebrinus was recorded at 2 surveyed sites in the
eastern of the mountain range.
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ความหลากชนิดและการกระจายของปูน้ําจืด ในบริเวณน้ําตกสุนันทาและลําน้ําสาขา:
อุทยานแหงชาติเขานัน
จารุจินต นภีตะภัฏ2 และสัญญา ศุภจันทรา1
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
2
ศูนยนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ เทคโนธานี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ความหลากชนิดและการกระจายของปูน้ําจืด ในบริเวณน้ําตกสุนันทาและลําน้ําสาขา: อุทยานแหงชาติเขานัน ระหวาง
เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2548 จากตัวอยางปูน้ําจืดที่เก็บจากน้ําตกสุนันทาและลําน้ําสาขา จํานวน 75 ตัว
และไดทําการจําแนกชนิด จากลักษณะของกระดอง กามหนีบ ขาเดิน สวนทอง และโกโนพอด พบวาประกอบไปดวยปู
น้ําจืด 3 ครอบครัว 3 สกุล 3 ชนิด คือ 1. ครอบครัว Gecarcinucidae ไดแก Thaksinthelphusa yongchindaratae
Naiyanetr, 1998 : 2.ครอบครัว Parathelphusidae ไดแกSiamthelphusa improvisa (Lanchester, 1901) : 3.
ครอบครัว Potamidae ไดแก Demanietta nakhonsi Yeo, Naiyanetr & Ng, 1999 โดยปูน้ําจืดชนิด D. nakhonsi และ
ชนิด T. yongchindaratae จะพบอาศัยอยูในสภาพแวดลอมของนิเวศถิ่นอาศัยที่เปนลําหวยดานบนของน้ําตกสุนันทา
สวนชนิด S. improvisa จะอาศัยอยูบริเวณลําหวยดานลางของน้ําตก และปริมาณของปูน้ําจืด ที่พบจะมีความแตกตาง
กันคือ ชนิด S. improvisa จะมีปริมาณมาก และสามารถพบเห็นไดงายที่สุด สวน T. yongchindaratae และ D.
nakhonsi พบไดนอยรองลงมาตามลําดับ
Species diversity and distribution of freshwater crabs in Sunantha Waterfall and
branch streams: Khao Nan National Park
1

J. Nabhitabhata2 and S. Supajantra1
Department of Biology, Faculty of Science, Mahasarakham University, Kamriang, Mahasarakham 44150
2
Ecology and Environment Centre, National Science Museum, Technopolis,
Klong Luang, Pathumthani 12120

Species diversity and distribution of freshwater crabs in Sunantha waterfall and branch streams were
studied between April and June, 2005. The material collected totalled 75 specimens of freshwater
crabs. Using the taxonomic characters of the carapace, chelae, walking legs, abdomen and gonopods,
the study revealed the existence of 3 families, 3 genera and 3 species of freshwater crabs. There were
Family Gecarcinucidae, Thaksinthelphusa yongchindaratae; Family Parathelphusidae, Siamthephusa
improvisa; Family Potamidae, Demanietta nakhonsi. Concerning the distribution of freshwater crabs,
D. nakhonsi and T. yongchindaratae were found living in the upper stream, and S. improvisa in lower
stream of the waterfall. In terms of numbers, S. improvisa was most abundant followed by D. nakhonsi
and T. yongchindaratae.
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การปองกันกําจัดไรฝุนดวยวิธีการรมสารสกัดจากพืช
อํามร อินทรสังข, วรรณะ มหากิตติคุณ, บุษรา จันทรแกวมณี และอนุพงษ เจริญวัฒนาชัยกุล
ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ถ ฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

การทดสอบประสิทธิภาพการรมของสารสกัดจากพืชสมุนไพร 20 ชนิด ตอไรฝุน Dermatophagoides pteronyssinus
(Trouessart) โดยใชเครื่อง knockdown chamber ขนาด 2.5x104 ซม3 ทดสอบที่ความเขมขน 0 (เอทานอล 95 %) 0.1
0.5 และ 1% ที่ปริมาตร 3 ซม3 โดยใชเอทานอล 95 % เปนตัวทําละลาย รมดวยสารสกัดระเหยในภาชนะนาน 1 ชั่วโมง
และตรวจนับอัตราการตายที่ 24 ชั่วโมง พบวากานพลู (Eugenia caryophyllata Thunberg ) และอบเชย
(Cinnamomum iners Blume) มีประสิทธิภาพในการฆาไรฝุนมากที่สุด พบอัตราการตายที่ความเขมขนดังกลาว 10 95
100 และ 100% และ 10 30 62.5 และ 92.5% ตามลําดับ สารสกัดจากพืชทั้งสองชนิดสามารถควบคุมไรฝุน Blomia
tropicalis Bronswijk โดยวิธีการขางตนไดอยางสมบูรณ แตมีผลนอยในการยับยั้งการฟกของไขไรฝุน D. pteronyssinus
คือพบการฟกของไข 57.5 และ 65% ตามลําดับ เมื่อเทียบกับ 77.5% ของการทดลองเปรียบเทียบ ในขณะที่ผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพการรมดวยเครื่องรมขนาด 200x200x32 ซม3 ที่ผลิตขึ้น พบวาการใชสารสกัดกานพลูที่ความ
เขมขน 3% ที่ปริมาตร 100 ซม3 รมนาน 4 ชั่วโมงพบวาสามารถควบคุมไรฝุนไดอยางสมบูรณ
Control of house dust mites by fumigation with plant extracts
A. Insung, V. Mahakittikun, B. Chankaewmanee and A. Chalearnvattanachaikul
Department of Plant Pest Management Technology, Faculty of Agicultural Technology,
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Chalongkrung Road, Ladkrabang, Bangkok 10520

Fumigations by ethanolic extracts obtained from 20 selected plants were applied to the house dust
mite, Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart). Ethanolic extracts at various concentrations of 0
(ethanol 95%), 0.1, 0.5 and 1% in volumes of 3 cm3 were applied within a 2.5x104 cm3 knockdown
chamber. The fumigation period was 1 hour, and mortality of house dust mite was observed at 24
hours after fumigation. It was found that Eugenia caryophyllata Thunberg and Cinnamomum iners
Blume extracts were extremely toxic to the mite which resulted in 10, 95, 100 and 100%, and 10, 30,
62.5 and 92.5% mortality, respectively. By the same method, these two plant extracts could
completely control Blomia tropicalis Bronswijk. However, the extracts showed less toxicity to the
eggs of D. pteronyssinus, Therefore, egg hatching of 57.5 and 65% were found, compared to 77.5%
observed in the control. A fumigation bag of 200x200x32 cm3 was designed and tested with
D. pteronyssinus. It was found that application with 3% Eugenia caryophyllata extract at a volume of
100 cm3 and 4 hours of fumigation period, could completely control the house dust mite.
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ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิดตอไรฝุน Dermatophagoides pteronyssinus
(Trouessart)
อํามร อินทรสังข, วรรณะ มหากิตติคุณ และ พรพิมล ชื่นชม
ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ถ. ฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

จากการทดสอบสารสกัดจากพืชสมุนไพร 30 ชนิด ในการกําจัดไรฝุน Dermatophagoides pteronyssinus
(Trouessart) สกัดดวยเครื่องซอคเลตตโดยใชแอลกอฮอล 95% เปนตัวทําละลาย ทดสอบดวยวิธี direct spray ที่ความ
เขมขน 1, 2 และ 3% เปรียบเทียบกับการทดลองควบคุมโดยใชน้ํากลั่นผสมอะซิโตน 14% และนับอัตราการตายที่ 24
ชั่วโมง พบวาพืชสมุนไพร 4 ชนิด คือ กานพลู (Eugenia caryophyllus) วานน้ํา (Acorus calamus) หางไหลขาว
(Derris malaccensis) และนอยหนา (Annona squamosa) สามารถฆาไรฝุนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสารสกัด
กานพลูมีประสิทธิภาพดีที่สุด คือมีอัตราการตายของไรฝุนที่ความเขมขน 1 2 และ 3% เทากับ 99.2 100 และ 100%
รองลงมา คือสารสกัดวานน้ํา มีอัตราการตายของไรฝุน เทากับ 87.2 99.6 และ 100% ตามลําดับ สารสกัดจากหางไหล
ขาว 78 85.2 และ 99.4% ตามลําดับ และสารสกัดจากนอยหนา 64.4 99.6 และ 99.2% ตามลําดับ เมื่อนําพืชสมุนไพร
ทั้ง 4 ชนิด มาสกัดตอดวยวิธี Solvent partitioning พบวาสารสกัดในกลุม Neutral fraction (NE fraction) ของสารสกัด
กานพลู วานน้ํา และหางไหลขาวมีประสิทธิภาพดีมากคือ มีคา LC50 เทากับ 0.017 0.06 และ 0.34% ตามลําดับ
Effects of some medicinal plant extracts on the house dust mite,
Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart)
A. Insung, V. Mahakittikun and P. Chunechom
Department of Plant Pest Management Technology, Faculty of Agicultural Technology,
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Chalongkrung Road, Ladkrabang, Bangkok 10520

Ethanolic extracts obtained from 30 selected medicinal plants were tested against adults of the house
dust mite, Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart). The mite was tested using directly sprayed
application with various concentrations of 1, 2 and 3% in a special mite cage. The effects of these
plant extracts were compared with distilled water mixed with acetone (14%). The mortality of mites
was observed at 24 hours after treatment. The four most effective plant extracts were from flowers of
clove (Eugenia caryophyllus), rhizomes of sweet flag (Acorus calamus), roots of derris (Derris
malaccensis) and seeds of sugar apple (Annona squamosa). Extracts from clove at the concentrations
of 1, 2 and 3% were considerably effective to house dust mite, which resulted in 99.2, 100 and 100%
mortality, respectively, followed by sweet flag extract which resulted in 87.2, 99.6 and 100%
mortality, respectively. Derris extract resulted in 78, 85.2 and 99.4% mortality, respectively as well as
sugar apple extract resulted in 64.4, 99.6 and 99.2% mortality, respectively. Fractions of these plant
extracts were also tested on adults of the house dust mite using the same method. The most toxic
fractions to D. pteronyssinus were neutral fractions (NE fraction) of clove, sweet flag and derris. The
LC50 value of NE fractions of these fractions were 0.017, 0.062 and 0.34%, respectively.
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การเชื่อมโยงตัวออนแมลงชีปะขาว อันดับยอย Baetioidea Caenoidea และ Ephemeroidea ใน
ลําธารหวยหญาเครือ อุทยานแหงชาติน้ําหนาว
ศุภลักษณ สาวิภาค (นักศึกษา ), นฤมล แสงประดับ (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและศูนยวิจัยอนุกรมวิธานประยุกต มหาวิทยาลัยขอนแกน 40002

การเลี้ยงตัวออนแมลงชีปะขาวยังเปนสิ่งจําเปนเพื่อใชสําหรับเชื่อมโยงกับตัวเต็มวัย
ผูวิจัยไดทดลองเลี้ยงตัวออนใน
หองปฏิบัติการดวยวิธีที่แตกตางกัน 8 วิธี พบวาการเลี้ยงตัวออนในโถดินเผาที่อุณหภูมิหองเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุด
เพราะตัวออนรอดชีวิตและลอกคราบเปนตัวเต็มวัยไดมากกวาวิธีอื่นๆ ดังนั้นจึงไดใชวิธีนี้ในการเลี้ยงตัวออนตลอดชวง
การศึกษา จากการสํารวจตัวออนแมลงชีปะขาวอันดับยอย Baetioidea Caenoidea และ Ephemeroidea ในแหลง
อาศัยยอยของลําธารหวยหญาเครือ อุทยานแหงชาติน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ ทุก 2 สัปดาหระหวางเดือนมีนาคม
พ.ศ.2547 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2548 พบวาตัวออนของแมลงชีปะขาววงศ Baetidae คือ Baetis Cloeon และ
Procloeon ชอบอาศัยอยูบนลานหิน แต Cloeodes ชอบอยูบนหินขนาดกลาง ตัวออนของแมลงชีปะขาว Caenis (วงศ
Caenidae) อาศัยอยูในบริเวณที่มีเศษใบไผคละกับกรวดและทราย สวนตัวออนแมลงชีปะขาว Ephemera (วงศ
Ephemeridae)
พบมากในพื้นทราย
ในเวลาเดียวกันไดเก็บตัวออนระยะสุดทายจากลําธารกลับมาเลี้ยงใน
หองปฏิบัติการและประสบความสําเร็จในการเลี้ยงจากตัวออนเปนตัวเต็มวัย 6 สกุล 12 สปชีส โดยเปนแมลงชีปะขาว
วงศ Baetidae 7 สปชีส วงศ Caenidae 4 สปชีสและวงศ Ephemeridae 1 สปชีส นอกจากนี้จากการเก็บตัวเต็มวัยดวย
การใชแสงไฟลอไดแมลงชีปะขาว 3 วงศ 4 สกุลและ 8 สปชีส ปจจุบันยังไมสามารถเชื่อมโยงตัวเต็มวัยบางชนิดที่เก็บมา
ไดเปนผลสําเร็จ
Association nymph with adult stages of suborder Baetioidea,
Caenoidea and Ephemeroidea (Ephemeroptera: Insecta) in Yakruae stream,
Nam Nao National Park
S. Sawipak (Graduate Student), N. Sangpradub (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science and Applied Taxonomic Research Center, Khon Kaen University,
Muang District, Khon Kaen 40002

It is necessary to rear nymphal stage of mayflies in order to associate with adult. Eight combination
methods on rearing final nymphal stage of mayflies were conducted in the laboratory.The results
revealedthat rearing nymph in stoneware at ambian room temperature was the appropriate method.
With this method, nymphs were survived and could emerge as adults. Therefore, we used this method
to rear nymphs through the study period. Final nymphs of mayflies suborder Baetioidea, Caenoidea
and Ephemeroidea were explored twice per month in various microhabitats of Huay Yakraue, Nam
Nao National Park, Petchabun province from March 2004 to May 2005. Baetid nymph (F.Baetidae),
Baetis, Cloeon and Procloeon occupied bed rock but Cloeodes preferred to sit on cobbles. Caenis
nymph (F. Caenidae) inhabited in a mixture of bamboo leaf litter with gravel and sand. Ephemera
nymph (F. Ephemeridae) presented on sand. The final nymphs were collected from the stream and were
brought back to rear in the laboratory. Three families, 6 genera and 12 species of mayfly nymphs were
successful rearing for adult in the laboratory. It composed of 7 species of Baetidae, 4 species of
Caenidae and a single species of Ephemeridae. In addition, 3 families, 4 genera and 8 species of adult
mayflies were caught by light trap. So far, the association of some captured adults were not success.
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ความหลากหลายชนิดและการกระจายตัวของแมลงปอในเขตอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
สุทธิ มลิทอง (นักศึกษา), ชิตชล ผลารักษ (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

การศึกษาความหลากหลายของแมลงปอในเขตอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ใน
ระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคม พบแมลงปอทั้งหมด 64 ชนิด แบงเปน 16 วงศ ชนิดเดนที่พบคือ Matrona
nigripectus, Neurobasis c. chinensis, Orthetrum glaucum, Orthetrum pruinosum neglectum และ Trithemis
festiva สามารถพบไดเกือบทุกจุดศึกษา ในขณะที่บางชนิดพบเฉพาะที่ คือCaliphaea thailandica พบบริเวณกิ่วแม
ปาน, Macromia flavocolorata พบบริเวณหวยแมแอบและ Onychogomphus circularis พบบริเวณหวยแมกลาง
การหาคาดัชนีความหลากหลาย โดยใชวิธี Shannon’ Index และคาความสม่ําเสมอ (Evenness) พบวา หวยแมกลาง
(สูง 1,010 เมตรจากระดับน้าํ ทะเล) มีคาดัชนีความหลากหลายและคาความสม่ําเสมอสูงสุด คือ 2.865 และ 0.834
ตามลําดับ สวนจุดศึกษาที่มีคาดัชนีความหลากหลายต่าํ สุด คือ กิ่วแมปาน มีคาเทากับ 1.352 และมีคาความ
สม่ําเสมอเทากับ 0.754
Diversity and distribution of Odonata in Doi Inthanon National Park
Jomthong District, Chiang Mai Province
S. Malithong (Graduate Student), C. Phalaraksh (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Suthep Road, Muangt, Chiang Mai 50200

A study of diversity of Odonata in Doi Inthanon National Park, Jomthong District, Chiang Mai
Province, samples were collected between October 2004 and May 2005. Sixteen families and 64
species was identified. Common species found at many sites included Matrona nigripectus,
Neurobasis c. chinensis, Orthetrum glaucum, Orthetrum pruinosum neglectum and Trithemis festiva,
and some species were found only one site , namely Caliphaea thailandica was found in Kue Mae
Parn, Macromia flavocolorata was only found in Huay Mae Eap and Onychogomphus circularis was
only found in Huay Mae Krang. The results showed that Huay Mae Krang had highest species
diversity (Shannon’index) and evenness which were 2.865 and 0.834 respectively. Whilst Kue Mae
Parn showed the lowest species diversity at 1.352 and evenness at 0.754
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การกระจายตัวเชิงภูมศิ าสตรและแบบแผนพื้นที่ของการแพรพนั ธ ของยุงกนปลอง Anopheles
minimus สายพันธุ A และ C ในภูมิภาคฝงตะวันตกของประเทศไทย
พรพิมล รงคนพรัตน1 ,โสมฤทัย บุญสืบสกุล1 ,อัมพรพรรณ เกงลือชา2 , รัตนา สิทธิประศาสน2 และ วิสุทธิ์ ใบไม3
1
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2แผนกกีฏวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร
3
ศูนยวิจยั เพื่อความเปนเลิศพาหะและโรคที่นําโดยพาหะ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

เทคนิคการเพิ่มจํานวนชิ้นดีเอ็นเอและตัดดวยเอนไซมตัดจําเพาะ และเทคนิคการเพิ่มดีเอ็นเออยางจําเพาะโดยใชหลาย
ไพรเมอร เมื่อเปรียบเทียบกับการจําแนกดวยการดูลักษณะรูปรางของยุง ถูกนําใชรวมกับระบบขอมูลทางภูมิศาสตรเพื่อ
หาการกระจายของยุงกนปลอง Anopheles minimus สายพันธุ A และ C ไดมีการสํารวจพื้นที่การแพรพันธุ โดยใช GIS
และ RS ในพื้นที่ที่มีการแพรกระจายของโรคมาลาเรียทางฝงตะวันตกของไทย ใน 5 อําเภอ ของจังหวัดกาญจนบุรี
ไดแก สังขละบุรี, ทองผาภูมิ, ศรีสวัสดิ์, อําเภอเมือง และไทรโยค ผลการสํารวจ พบลูกน้ําของยุงกนปลอง An. minimus
สายพันธุ A ในเขตพื้นที่ที่ทําการศึกษาทั้งหมด ซึ่งลูกน้ําเหลานี้สามารถอยูได ทั้งในบริเวณที่เปนลักษณะปาหนาแนน
และ พื้นที่โปรงซึ่งเปนพื้นที่เกษตรกรรมสวนใหญได ในขณะที่ An. minimus สายพันธุ C จะมีแหลงที่อยูที่เฉพาะกวา
โดยพื้นที่แพรพันธุของสายพันธุ C มีอาณาเขตครอบคลุม 30-40 กิโลเมตร ทางดานเหนือของอําเภอ ไทรโยค และ
ทางดานใตและกลางของอําเภอศรีสวัสดิ์
Geographical distribution and spatial patterns of Anopheles minimus species A
and C breeding habitats in western Thailand
P. Rongnoparut1, S. Boonsuepsakul1, A. Kengluecha2, R. Sithiprasasna2 and Visut Baimai 3
1
Department of Biochemistry, Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok 10400
2
Department of Entomology, Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, Bangkok
3
Center for Vectors and Vector-Borne Diseases, Faculty of Science, Mahidol University

A polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) technique and
single multiplex-allele specific PCR, in comparison with morphological identification, were used
combining with geographical information systems to determine the distribution of An. minimus species
A and C. The investigation on the breeding habitats using GIS and RS was performed in the malarious
area of western Thailand, including five districts (Sangkhaburi, Thong Pha Phum, Si Sawat, Muang
and Sai Yok) of Kanchanaburi Province. The results show that An. minimus A larvae were present in
all study districts and could survive both in dense canopy forest and in open fields where agriculture is
dominant. An. minimus C, on the other hand, has narrow habitat preference. The breeding habitats of
An. minimus C were present covering 30-40 kilometers of distance in northern part of Sai Yok and in
the central and southern parts of Si Sawat District.
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ความหลากหลายของดีเอ็นเอ microsatellite ในยุงกนปลอง Anopheles minimus ซึ่งเปนพาหะ
สําคัญที่นําเชื้อมาลาเรียในประเทศไทย
โสมฤทัย บุญสืบสกุล1 รัตนา สิทธิประศาสน2 วิสุทธิ์ ใบไม3และ พรพิมล รงคนพรัตน1
1
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2แผนกกีฏวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร
3
ศูนยวิจยั เพื่อความเปนเลิศพาหะและโรคที่นําโดยพาหะ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ 10400

ยุงกนปลอง Anopheles minimus เปนพาหะหลักในการนําเชื้อมาลาเรียในประเทศไทย ความรูเกี่ยวกับโครงสราง
พันธุกรรมจะชวยทํานายการกระจายของสารพันธุกรรมในยุง โดยเฉพาะยีนที่ทําหนาที่ตอตานยาฆาแมลง ซึ่งจะเพิ่ม
ความแมนยําในการควบคุมพาหะนําโรคมาลาเรียไดในที่สุด เราไดพัฒนา (GT)n และ (GCT)n microsatellite DNA
marker สําหรับยุง An. minimus ในประเทศไทย โดยหา marker ถูกใชคํานวณหาคาความหลากหลายทางพันธุกรรมใน
กลุมประชากรยุง An. minimus ของไทย ยุง 60 ตัวจากอําเภอแมสอดจังหวัดตาก ถูกนํามาทดสอบ พบวามีระดับความ
หลากหลายทางพันธุกรรมสูงในทุก microsatellite loci ที่ถูกวิเคราะห โดยยุงแตละตัวในกลุมประชากรมีจํานวน allele
ที่พบในแตละตําแหนงอยูระหวาง 7 ถึง 18 และในแตละตําแหนง มีคา heterozygosities ระหวาง 0.52 ถึง 0.57 ผล
การศึกษานี้บอกไดวา
microsatellite
นาจะเปนเครื่องวัดความหลากหลายของพันธุกรรมไดอยางละเอียดและมี
ประสิทธิภาพ การมีอยูมากและธรรมชาติความหลากหลายของตําแหนง microsatellite การมี heterozygosities และ
ความงายในการวิเคราะหลักษณะทางพันธุกรรมในตัวอยางปริมาณมากๆ จะเปนประโยชนตอการศึกษาโครงสรางทาง
พันธุกรรมของประชากรยุง An. minimus ในธรรมชาติตอไป
Microsatellite DNA polymorphism in Anopheles minimus,
A major malaria vector in Thailand
S. Boonsuepsakul1, Rattana Sithiprasasna2, V. Baima3, and P. Rongnoparut1
Department of Biochemistry, Faculty of Science, Mahidol University, 2Department of Entomology,
Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, Bangkok
3
Center for vectors and vector-borne diseases, Faculty of Sciencs, Mahidol University Bangkok 10400
1

Anopheles minimus is a principal malaria vector in Thailand. Knowledge of malaria mosquito genetic
structure will allow the prediction of how mosquito genes are spread, especially insecticide resistance
genes, which would increase accuracy of vector target control of malaria eventually.We have
developed (GT)n and (GCT)n microsatellite DNA markers for An. minimus in Thailand. Five markers
were selected to score for genetic polymorphism in a population of An. minimus in Thailand. A total of
60 individuals, collected from Mae Sod district, Tak province, were initially scored. A high level
polymorphism was observed with all microsatellite loci analyzed. The number of alleles detected at
each locus ranged from 7 to 18 in each of the samples in the mosquito population. The
heterozygosities ranged from 0.52 to 0.57 for each locus. Results from this study suggest that
microsatellite polymorphisms could provide a sensitive and efficient measure of genetic diversity. The
abundance and highly polymorphic nature of these microsatellite loci, the ability to detect
heterozygosity, and ease of genotype assay of large numbers of samples should permit studies of the
genetic structure of natural population of An. minimus.
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ความหลากชนิดและการแพรกระจายตามฤดูกาลของมดในไรออย พฤติกรรมการกิน
และประสิทธิภาพของมดชนิดที่สําคัญในการควบคุมหนอนกอออยในสภาพไร
พิทักษพงศ ปอมปราณี (นักศึกษา), จุฑารัตน อรรถจารุสิทธิ์ (อาจารยที่ปรึกษา)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ. นครปฐม 73000

มดเปนแมลงศัตรูธรรมชาติที่มีศักยภาพและบทบาทในการควบคุมแมลงศัตรูพืชหลายชนิด จึงไดทําการศึกษาชนิดของ
มดที่มีบทบาทในการควบคุมหนอนกอออย ทําการศึกษาชนิด ปริมาณความหนาแนน และการแพรกระจายตามฤดูกาล
ของมด ควบคูกับการทดสอบทางชีววิทยาพฤติกรรมการกินเหยื่อ และเปรียบเทียบแปลงออยที่มีมดกับไมมีมดคอย
ควบคุมปริมาณการเขาทําลายของหนอนกอออย ในระหวางเดือนกรกฎาคม 2544 ถึงธันวาคม 2546 ในไรออยของ
เกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย ผลการศึกษาพบมดในไรออยทั้งหมด 18 ชนิด แตมีมดเพียง 6 ชนิดที่มี
ปริมาณความหนาแนนของประชากรตอพื้นที่มากที่สุด และมีสหสัมพันธในทางตรงกันขามกันกับปริมาณหนอนกอออย
ผลการทดสอบทางชีววิทยาพฤติกรรมการกินเหยื่อไดแก ไข หนอนแรกฟก หนอนในทอนออย และดักแดของหนอนกอ
ออย พบวาในมดทั้ง 6 ชนิดนี้ มีมดเพียง 5 ชนิด ไดแก Diacamma sp., Iridomyrmex anceps Roger, Camponotus
rufoglaucus Jerdon, Pheidole plagiria Fr. Smith และ Paratrechina longicornis Latreille ที่เขากินเหยื่ออาหารทั้ง 4
ชนิดดังกลาว และพบวามด Iridomyrmex anceps Roger เปนมดที่มีปริมาณการเขากินเหยื่อทุกชนิดมากที่สุด รวมทั้งมี
ปริมาณความหนาแนนมากที่สุดดวย ผลการศึกษาสรุปไดวา มีมดในไรออย 5 ชนิดที่มีบทบาทในการควบคุมหนอนกอ
ออยลายจุดใหญ ในสภาพไรตามธรรมชาติสามารถลดปริมาณการเขาทําลายไดมากถึง 74 เปอรเซ็นต และมีความ
เปนไปไดในการใชมดเปนองคประกอบหนึ่ง ในโปรแกรมการบริหารแมลงศัตรูออย
Diversity and seasonal distribution of ants in sugarcane fields, feeding behavior
and efficiency of important species in field control of sugarcane stem borers
P. Pompranee (Graduate Student), J. Attajarusit (Advisor)
Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University, Nakhon Pathom 73000

The roles of ants as potential natural control agents of insect pests are well known. The purpose of this
study was to identify the ant species which were biological control agents for sugarcane stem borers in
sugarcane fields. Ant species, seasonal abundance and distribution were studied by systematic
sampling method. Meanwhile, population of sugarcane stem borers was estimated by counting the
number of larvae in cane stems. Bioassay tests for predation behavior on eggs, larvae and pupae were
studied in field conditions. The results showed that eighteen species of ants in sugarcane field were
founded but only six species were most abundance. The data showed significant negative correlation
between sugarcane stem borers and these six species. Predation on eggs, larvae and pupae was found
only in five species including Diacamma sp., Iridomyrmex anceps, Camponotus rufoglaucus, Pheidole
plagiria and Paratrechina longicornis. Iridomyrmex anceps was the most aggressive species with
highest individual number. These results suggested that the 5 species of ants could be used as natural
control agents of sugarcane stem borers.
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ความหลากหลายของดวงมูลสัตวในสภาพนิเวศวิทยาที่แตกตางกัน
ในแหลงสงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
มงคล ไพรเขียว (นักศึกษา), ยุพา หาญบุญทรง (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอนแกน 40002

การศึกษาความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงประชากรของดวงมูลสัตวในแหลงสงวนชีวมลฑลสะแกราช อําเภอวัง
น้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา จากพื้นที่ที่แตกตางกันทางนิเวศวิทยา 6 สภาพพื้นที่ไดแก พื้นที่การเกษตร ปาฟนฟู ปา
เต็งรังที่ถูกรบกวน ปาดิบแลง แปลงปลูกปาไทย-ญี่ปุนและปาเต็งรังที่ไมถูกรบกวน โดยใชการวางกับดักแบบหลุมตกมี
มูลสุกรสดเปนเหยื่อลอ เพื่อสํารวจการเปลี่ยนแปลงประชากรและความหลากหลายของดวงมูลสัตว ตั้งแตเดือนเมษายน
2543-เดือนมิถุนายน 2545 พบมีดวงมูลสัตว จํานวน 22,177 ตัว 117 ชนิด จากดวงมูลสัตว 2 วงศ ไดแก วงศ
Aphodiidae และวงศ Scarabaeidaeโดยแบงออกเปนดวงมูลสัตว 11 สกุล จาก 6 เผาพันธุ ไดแก สกุล Aphodius
Caccobius Cassolus Catharsius Copris Onthophagus Paragymnopleurus Panellus Phacosoma Sisyphus
และ Synapsis ในจํานวนนี้สามารถจําแนกเปนกลุมดวงมูลสัตวออกเปน 3 กลุมไดแก กลุมแรกเปนดวงมูลสัตวที่สราง
รังวางไขบนกองมูลโดยตรง คิดเปน 15 เปอรเซ็นต กลุมที่สองเปนดวงมูลสัตวที่ขุดรูสรางรังวางไขใตกองมูลซึ่งเปนกลุม
ที่พบจํานวนมากที่สุด คิดเปน 84 เปอรเซ็นต และกลุมสุดทายเปนกลุมดวงมูลสัตวที่ปนกอนมูลแลวกลิ้งไปฝงสรางรัง
วางไขหางจากกองมูลเดิมเปนกลุมที่มีจํานวนนอยที่สุด 1 เปอรเซ็นต โดยพบวาจํานวนชนิดดวงมูลสัตวในพื้นที่แตละ
แหงไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
ในขณะที่จํานวนดวงมูลสัตวที่พบในพื้นที่แตละแหงมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ
โดยมีพื้นที่ปาเต็งรังที่ไมถูกรบกวนพบจํานวนดวงมูลสัตวมากที่สุดรองลงมาไดแก
พื้นที่
การเกษตร ปาเต็งรังที่ถูกรบกวน ปาดิบแลง และปาปลูก ตามลําดับ สวนพื้นที่ปาฟนฟูพบจํานวนดวงมูลสัตวนอยที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบความหลากหลายของดวงมูลสัตวในแตละพื้นที่โดยใช Fisher’s alpha Index พบวาพื้นที่ปาฟนฟูซึ่งมี
ลักษณะของปาเบญจพรรณมีความหลากหลายของดวงมูลสัตวมากที่สุด มีคาดัชนีความหลากหลายเทากับ 14.377
พื้นที่ปาดิบแลงมีความหลากหลายของดวงมูลสัตวนอยที่สุดมีคาดัชนีความหลากหลายเทากับ 9.710 สวนพื้นที่อื่นๆ มี
ความหลากหลายของดวงมูลสัตวใกลเคียงกัน
The diversity of dung beetles in different ecology in Sakaerat Biosphere,
Nakhon Ratchasima
M. Praikhiaw (Graduate Student), Y. Hanboonsong(Thesis Advisor)
Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, 40002

The diversity and population dynamic of dung beetles in six different ecosystems (agroecosystem,
reforestation, disturbed diciduous dipterocarp forest, dry-evergreen forest, plantation, and undisturbed
diciduous dipterocarp forest) at Sakaerat Biosphere, Nakhon Ratchasima were monitored from April
2000 to June 2002. A total of 22,177 individuals from 117 dung beetle species of 2 families
(Aphodiidae and Scarabaeidae) were recorded. Six tribes and 11 genera of Aphodius, Caccobius,
Cassolus, Catharsius, Copris, Onthophagus, Paragymnopleurus, Panellus, Phacosoma, Sisyphus, and
Synapsis in family Scarabaeidae were collected. Based on nesting behavior, three dung beetle groups
were divided. First was the tunneller group which showed the highest species abundance at 84 %; the
second was the dweller group with 15% of the species abundance and the last group was the roller
with only 1% of the species abundance. The result also showed that no significant difference in the
number of species of dung beetles was found from all studied sites while the abundance of dung beetle
from each locations was significantly different. The highest abundance was the undisturbed diciduous
dipterocarp followed by the agroecosystem, disturbed diciduous dipterocarp forest, dry-evergreen
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forest, plantation, respectively. The Reforestation showed the lowest abundance of dung beetles. The
diversity index of each habitat site was calculated by using the Fisher’s alpha index.
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