ความหลากหลายของไบรโอไฟตในอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
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อุทยานแหงชาติทองผาภูมิมีลักษณะภูมิประเทศที่เปนภูเขาสลับซับซอน มีความสูงจากระดับน้ําทะเลตั้งแต 200-1,100
เมตร ทําใหมีความหลากหลายของระบบนิเวศสูง การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความหลากหลายของไบร
โอไฟตในพื้นที่ดังกลาว โดยดําเนินการสํารวจและเก็บตัวอยาง ระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2547 ถึง เดือนมิถุนายน
2548 เก็บตัวอยางไดทั้งสิ้น 285 หมายเลข สามารถจัดจําแนกไดเปน มอสส 20 ชนิด ลิเวอรเวิรต 22 ชนิด (ทัลลอยดลิเวอรเวิรต 2 ชนิด และลีฟฟลิเวอรเวิรต 20 ชนิด) และฮอรนเวิรต 3 ชนิด ในการศึกษาครั้งนี้ พบไบรโอไฟต 4 ชนิด เปน
ชนิดที่พบครั้งแรกในประเทศไทย คือ Dicranolejeunea javanica Steph. Folioceros fuciformis (Mont.) Bharadw.
Notothylas javanica (Sande Lac.) Gottsche และ Pallavicinia subciliata (Aust.) Steph. และคาดวานาจะพบชนิด
ของไบรโอไฟตเพิ่มขึ้นในถิ่นอาศัยทีมีลักษณะแตกตางของอุทยานแหงชาตินี้
Diversity of Bryophytes in Thong Pha Phum National Park,
Kanchanaburi Province
T. Boonkerd1, R. Pollawatn1, S. Chantanaorrapint1 and M. J. Lai2
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330
2
Department of Landscape Architecture, Tunghai University, Taichung, Taiwan

1

Thong Pha Phum National Park is a mountainous area, ranging in elevation from 200 to 1,100 m. This
area has a wide variation in ecological diversity. Therefore, the aim of this study is to explore the
diversity of bryophytes. We carried out field work from July 2004 to June 2005. So far, two hundred
and eighty five specimens have been collected. The specimens have been determined into 20 species
of mosses, 22 species of liverworts (2 species of thalloid liverworts and 20 species of leafy liverworts)
and 3 species of hornworts. In addition, 4 species of bryophyte, namely, Dicranolejeunea javanica
Steph., Folioceros fuciformis (Mont.) Bharadw., Notothylas javanica (Sande Lac.) Gottsche and
Pallavicinia subciliata (Aust.) Steph., are new records for Thailand. It is expected that additional
species will be found in the diverse habitats of this national park.
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ความหลากหลายของเทอริโดไฟตตามแนวเกรเดียนตของพื้นที่ที่ถูกรบกวนบริเวณเหมืองแร
ในอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
อภิรดา สถาปตยานนท (นักศึกษา), ทวีศักดิ์ บุญเกิด (อาจารยที่ปรึกษา)
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ไดศึกษาความหลากหลายของเทอริโดไฟต ตามแนวเกรเดียนตของพื้นที่ที่ถูกรบกวนบริเวณเหมืองแรที่อําเภอทองผา
ภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2546 โดยวางแปลงทดลองขนาด 5 ม.
x 20 ม. จํานวน 12 แปลงในแตละพื้นที่ศึกษา ซึ่งไดแก พื้นที่เหมืองทิ้งราง พื้นที่เหมืองที่ยังคงสภาพธรรมชาติ และ
พื้นที่ปาธรรมชาติ รวมทั้งสิ้น 36 แปลง ศึกษาความหลากหลายของเทอริโดไฟตโดยนับจํานวนชนิดและจํานวนของแต
ละชนิดที่พบในแปลงทดลอง วิเคราะหคา Species richness index คา Species diversity index คา Species
evenness index และคาความเหมือนของชนิด โดยใช Menhinick’s index Shannon-Weiner’s index Evenness
index และ Jaccard’s coefficient ตามลําดับ พบวา Species richness index และ Species diversity index ของพื้นที่
เหมืองทิ้งราง มีคาต่ํากวาบริเวณพื้นที่เหมืองที่ยังคงสภาพธรรมชาติ และพื้นที่ปาธรรมชาติ แต Species evenness
index มีคาสูงกวาพื้นที่อื่นๆ คาความเหมือนของชนิดมีคาต่ํามากแสดงใหเห็นวา แตละพื้นที่ศกึ ษามีเทอริโดไฟตตาง
ชนิดกัน ไดศึกษาปจจัยทางกายภาพ คือ ความเขมแสง และอุณหภูมิใบของเทอริโดไฟต วิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ปจจัยดังกลาวกับคา Species richness index คา Species diversity index และ คา Species evenness index พบวา
ทั้งสองปจจัยมีความสัมพันธเชิงลบตอคา Species richness index แตมีความสัมพันธเชิงบวกกับคา Species
evenness index และไมมีความสัมพันธกับคา Species diversity index ในการศึกษาครั้งนี้เก็บตัวอยางเทอริโดไฟตได
184 หมายเลข จําแนกเปน 65 ชนิด 1 ชนิดยอย 5 พันธุ ใน 40 สกุล จาก 20 วงศ ในจํานวนนี้เปนพืชใกลเคียงเฟรน 8
ชนิด 2 สกุล 2 วงศ การศึกษาครั้งนี้พบเทอริโดไฟต 3 ชนิด ไดแก Cheilanthes tenuifolia (Burm. f.) Sw.
Sphenomeris chinensis (L.) Maxon var. divaricata (H. Christ) K.U. Kramer และ Lycopodiella cernua (L.) Pic.
Serm. เฉพาะในพื้นที่เหมืองทิ้งรางเทานั้น โดยมีแนวโนมวาจะเปนชนิดบงชี้ถึงสภาพพื้นที่ที่ถูกรบกวนได
Pteridophyte diversity along a gradient of disturbance within mines in
Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province
A. Sathapattayanon (Graduate Student), T. Boonkerd (Thesis Advisor)
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn Uinversity, Pathumwan, Bangkok 10330

The diversity of pteridophyte in Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province was conducted
along a gradient of disturbance within mines, from July 2002 to March 2003. Twelve plots of 5 x 20
meters have been established in each three study sites, i.e. abandoned mines, remnants of the forest in
mine area and natural forests. Species richness, species diversity and species evenness indices were
estimated using Menhinick’s, Shannon-Weiner’s and evenness indices, respectively. Species similarity
was investigated using Jaccard’s coefficient. Other physical environments related to pteridophyte
diversity were examined, including light intensity and leaf temperature. It was found that species
richness and species diversity of abandoned mines were lower than those of remnants of the forest in
mine area and natural forests, while species evenness was the highest of all. Low Jaccard’s coefficient
was observed, indicating the difference of species composition between each sites. Light intensity and
leaf temperature showed negative significant correlation with Menhinick’s index, but was positively
significantly correlated with evenness index. However, significant correlation between those physical
factors and Shannon-Weiner’s index was not found. One hundred and eighty-four specimens of
pteridophytes were collected from the 36 sampling plots and were identified to 65 species, 1
subspecies, 5 varieties, in 40 genera, within 20 families. Among these 8 species, 2 genera, 2 families
are fern allies. It was found that Cheilanthes tenuifolia (Burm. f.) Sw., Sphenomeris chinensis (L.)
Maxon var. divaricata (H. Christ) K.U. Kramer and Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm. were found
only in abandoned mines and tend to be indicator species for disturbed areas.
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การศึกษาอนุกรมวิธานของพรรณไมวงศบุก (Araceae) ในอุทยานแหงชาติเขาแหลม และ
อุทยานแหงชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
วัลลภ หมัดโสะ (นักศึกษา), ดวงใจ ศุขเฉลิม (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900

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

Systematic studies of Araceae were carried out in Khao laem and Thong Pha Phum National Park.
Species diversity, morphological characteristics, ecology, distributions and utilization were recorded.
Plants from all forest types with different ecological habitats were collected for identification and
preparation of herbarium specimens. Up to now, 120 specimens have been collected from study areas.
Plant specimens were examined and identified to generic level with 16 genera: Aglaonema, Alocasia,
Amorphophallus, Amydium, Arisaema, Colocasia,Epipremum, Hapaline, Homalomena Lasia, Pothos,
Remusatia, Rhaphidophora, Schismatoglottis, Scindapsus and Typhonium Plant species are named as
follows: Aglaonema costatum, A. simplex, A. tenuipes, Alocasia acuminata, A. alba, A. denudata,
A. macrorrhiza, A. navicularis, Amorphophallus amygdaloides, A. cicatricifer, A. curvistylis,
A. erubescens, A. longituberosus, A. macrorhizus, A. maxwellii, A. paeoniifolius, A. yunnanensis,
Amydium medium, Arisaema album, Colocasia esculenta, C. fallax, C. gigantea, Hapaline
benthamiana, Homalomena aromatica, H. occulta, H. lancifolia, Lasia spinosa, Pothos scandens,
Remusatia pumila, R. vivipapara, Rhaphidophora hongkongensis, R. megaphylla, R. peepla,
Schismatoglottis mutata, Scindapsus hederaceus, S. officinalis, Typhonium trilobatum.
Amorphophallus curvistylis Hett. has trend to be endemic because there is record showed that species
occurred only in Kanchanaburi Province.
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การศึกษาทางอนุกรมวิธานของหญา (Gramineae) ในโครงการทองผาภูมิตะวันตก
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ดําเนินการศึกษาทางอนุกรมวิธานของหญา ในโครงการทองผาภูมิตะวันตก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให
ทราบถึงจํานวนชนิดของหญาทั้งหมดในพื้นที่ทองผาภูมิตะวันตก ตลอดจนศึกษาการกระจายพันธุ นิเวศวิทยาและการใช
ประโยชนของหญา นํามาจัดทํารูปวิธานจําแนกสกุลและชนิด บรรยายลักษณะของหญาแตละชนิดโดยละเอียด พรอมทั้ง
ขอมูลการกระจายพันธุ นิเวศวิทยาและการใชประโยชน ทําการศึกษาระหวางเดือน มีนาคม 2546 ถึง กุมภาพันธ 2548
โดยตัวอยางที่เก็บจากพื้นที่ไดทําการศึกษา จํานวน106 ตัวอยาง จําแนกเปนระดับสกุล 41 สกุล และ 63 ชนิด ดังนี้ 1.
วงศยอย Arundinoideae ไดแก Phragmites และ Thysanolaena 2. วงศยอย Bambusoideae ไดแก Oryza 3. วงศยอย
Centothecoideae ไดแก Centotheca 4. วงศยอย Chloridoideae ไดแก Chloris Cynodon, Dactyloctenium Eleusine
Eragrostis Neyraudia และ Sporobolus 5. วงศยอย Panicoideae ไดแก Acroceras Arthraxon Arundinella Axonopus
Bothriochloa Brachiaria Cenchrus Chrysopogon Coelachne Coelorachis Cyrtococcum Dichanthium Digitaria
Echinochloa Hymenachne Imperata Ischaemum Microstegium Oplismenus Panicum Paspalidium Paspalum
Pennisetum Pogonatherum Pseudechinolaena Rottboelia Saccharum Sacciolepis Setaria และ Themeda
Taxonomic study of grasses (Gramineae) in western Thong Pha Phum,
Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province
S. Sirimongkol1 (Graduate Student), K. Chayamarit2 (Thesis Advisor)
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900, 2The
Forest Herbarium, National Park Wildlife and Plant Conservation Department, Chatuchak, Bangkok 10900
1

Taxonomic study of Grasses (Gramineae) in Western Thong Pha Phum has been conducted since
March 2003- February 2005 . The study focuses on morphological characters, diversity and ecology
including uses. Key to the genus and the species were provided. There were 106 specimens 41 genera
and 63 species i.e. 1. Subfamily Arundinoideae: Phragmites and Thysanolaena 2. Subfamily
Bambusoideae: Oryza 3. Subfamily Centothecoideae: Centotheca 4. Subfamily Chloridoideae: Chloris,
Cynodon, Dactyloctenium, Eleusine, Eragrostis, Neyraudia and Sporobolus 5. Subfamily Panicoideae:
Acroceras, Arthraxon, Arundinella, Axonopus, Bothriochloa, Brachiaria, Cenchrus, Chrysopogon,
Coelachne, Coelorachis, Cyrtococcum, Dichanthium, Digitaria, Echinochloa, Hymenachne, Imperata,
Ischaemum, Microstegium, Oplismenus, Panicum, Paspalidium, Paspalum, Pennisetum,
Pogonatherum, Pseudechinolaena, Rottboelia, Saccharum, Sacciolepis, Setaria and Themeda.
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การศึกษาอนุกรมวิธานของพรรณไมวงศถวั่ – อนุวงศราชพฤกษในพื้นที่ปาทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี
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ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาอนุกรมวิธานของพรรณไมวงศถั่ว – อนุวงศราชพฤกษ ในพื้นที่ปาทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา การกระจายพันธุ ความหลากหลายดานชนิดพันธุและ
ถิ่นอาศัย รวมทั้งการจัดทํารูปวิธานในการจําแนกสกุลและชนิดของพรรณไมในพื้นที่ศึกษา โดยรวบรวมขอมูลจาก
เอกสารอางอิง ตัวอยางพรรณไมแหง จากนั้นทําการสํารวจพืชในปาทองผาภูมิ พรอมทั้งบันทึกภาพ ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาและนิเวศวิทยา นําตัวอยางที่ไดมาตรวจวินิจฉัยโดยเทียบกับตัวอยางพรรณไมแหงที่หอพรรณไม กรม
อุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช และพิพิธภัณฑพืชสิรินธร กรมวิชาการเกษตร เพื่อใหไดชื่อที่ถูกตอง บรรยาย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร ของพรรณไมแตละชนิดอยางละเอียด พรอมทั้งวาดภาพลายเสนประกอบ และจัดทํารูปวิธาน
จําแนกชนิด จากการสํารวจในพื้นที่เปนเวลา 12 เดือนพบวา พบพืชจํานวน 12 สกุล ไดแก สกุลมะคาโมง (Afzelia)
สกุลอรพิม (Bauhinia) สกุลฝาง (Caesalpinia) สกุลราชพฤกษ (Cassia) สกุลมะขามเบี้ย (Chaemaecrista) สกุลหาง
นกยูงฝรั่ง (Delonix) สกุลแดงดารา(Gymnocladus) สกุลนนทรี (Peltophorum) สกุลแกวมือไว (Pterolobium) สกุลศรี
ยะลา (Saraca) สกุลขี้เหล็ก (Senna) สกุลมะคาแต (Sindora) ในสกุลดังกลาวสามารถวินิจฉัยไดถึงระดับชนิดไดแก
มะคาโมง (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) ปอเจี๋ยน (Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker) เสี้ยวใหญ
(B. malabarica Roxb.) หนามขี้แรด (Caesalpinia cucullata Roxb.) ชาเรือด(C. mimosoides Lam.) ราชพฤกษ
(Cassia fistula L.) มะขามดิน (Chamaecrista pumila (Lam.) K.Larsen) แดงดารา (Gymnocladus burmanicus C.E.
Parkinson) อะราง (Peltophorum dasyrachis (Miq.) Kurz.) ขี้เหล็ก (Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby) และ
ขี้เหล็กเลือด
(S. timorensis (DC.) Irwin & Barneby)
Systematic studies of the Leguminosae – Caesalpinioideae in Thong Pha Phum
forest, Kanchanaburi Province
T. Putthai (Graduate Student), D. Sookchaloem (Thesis Advisor)
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Phaholyothin Road,
Chatuchak, Bangkok 10900

Systematic studies of the Leguminosae-Caesalpinioideae in Thong Pha Phum Forest, Kanchanaburi
Province are focused on morphological characters, ecology, distribution, diversity of species and
habitats and to produce taxonomic keys.This study was conducted by surveying and collecting
plants from various vegetation types in Thong Pha Phum Forest. Photographs including
morphological and ecological data were recorded for each plants species. Specimens were identified
using morphological characters and compared with identified specimens deposited at the Forest
Herbarium, National parks, Wildlife and Plant Conservation Department, and the Sirindhorn
Herbarium, Department of Agriculture. Keys to genera and species with full descriptions supported
by line drawings were provided. As surveying in the area for period of twelve month, the plant
specimens were found for twelve genera as follows, Afzelia, Bauhinia, Caesalpinia, Cassia,
Chaemaecrista, Delonix, Gymnocladus, Peltophorum, Pterolobium, Saraca, Sindora, Senna. The
plants were identified in species level as follows, Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib, Bauhinia
bracteata (Graham ex Benth.) Baker, B. malabarica Roxb. Caesalpinia cucullata Roxb., C.
mimosoides Lam., Cassia fistula L., Chamaecrista pumila (Lam.) K.Larsen, Gymnocladus
burmanicus C.E. Parkinson, Peltophorum dasyrachis (Miq.) Kurz, Senna siamea (Lam.) Irwin &
Barneby and S. timorensis (DC.) Irwin & Barneby.
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การศึกษาความหลากชนิดของพืชวงศกลวยไม (Orchidaceae) ในพื้นที่ปาทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี
สลิล สิทธิสัจจธรรม (นักศึกษา), ดวงใจ ศุขเฉลิม (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาความหลากชนิดของพืชวงศกลวยไมในพื้นที่ปาทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี ไดเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือน
เมษายน 2545-กันยายน 2546 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาความหลากชนิด ลักษณะทางสัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา
บางประการ การกระจายพันธุ และสถานภาพของกลวยไม จากการสํารวจเก็บตัวอยางไดทั้งสิ้น 226 ชิ้นตัวอยาง จาก
การศึกษาสามารถจําแนกสกุลกลวยไมไดทั้งหมด 34 สกุล และจําแนกเปนชนิดไดทั้งหมด 56 ชนิด โดยพบวาเปน
กลวยไมดิน 12 ชนิด ในจํานวนนี้ 1 ชนิด จัดเปนกลวยไมกินซาก คือ กลวยมด (Epipogium roseum) และกลวยไมอิง
อาศัย 44 ชนิด กลวยไมทั้งหมดนี้พบทั้งเปนกลวยไมที่อาศัยในปาเบญจพรรณ เชน เข็มแดง (Ascocentrum
curvifolium) วานนางบัวปอง (Brachycorythis henryii) ลิ้นมังกร (Habenaria rhodocheila) เปนตน กลวยไมที่อาศัยใน
ปาดิบแลง เชน ขาวดง (Tropidia angulosa), เอื้องกลีบมวนปากแฉก (Liparis wrayii) เปนตน และกลวยไมที่อาศัยใน
ปาดิบเขา เชน สรอยระยา (Otochilus fascus) เอื้องกระดุมลายใหญ (Porpax gigantea) เอื้องสายมานพระอินทร
(Dendrobium devonianum) เปนตน และจากการศึกษาสถานะภาพของกลวยไม พบวาเปนกลวยไมหายากทั้งหมด 18
ชนิด เชน เอื้องกระดุมลายใหญ (Porpax gigantea) เอื้องใบพลู (Nervilia plicata) เปนตน และกลวยไมที่พบได
โดยทั่วไป 38 ชนิด เชน บัวสันโดษ (Nervilia aragoana) เอื้องเบี้ยไมใบขน (Trichotosia dasyphylla) เปนตน กลวยไม
ที่พบทั้งหมด มีกลวยไม 1 ชนิด จัดเปนพืชถิ่นเดียว (endemic species) คือ สิงโตแคระทองผาภูมิ (Bulbophyllum
nanopetalum) อีก 2 ชนิด เปนกลวยไมที่พบเปนครั้งแรกในประเทศไทย (new record) คือ สิงโตทองผาภูมิ
(Bulbophyllum reichenbachii) และเอื้องหมากทองผาภูมิ (Coelogyne ustulata) และกลวยไมอีกจํานวน 4 ชนิดไม
สามารถจําแนกชนิดได และเปนไปไดวาเปนกลวยไมชนิดใหม ซึ่งตองรอการตรวจสอบอยางถูกตองตอไป
Species diversity of Orchidaceae in Thong Pha Phum forest,
Kanchanaburi Province
S. sittisatjathum (Graduate Student), D. Sookchaloem (Thesis Advisor)
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Phaholyothin Road,
Chatuchak, Bangkok 10900

Study on the species diversity of Orchidaceae in Thong Pha Phum Forest, Kanchanaburi Province,
Were conducted from April 2002 to March 2003. The study aimed to determinate species diversity,
morphological characteristic, ecology, distribution and status of orchid species. Were collected for
identification and classification. At present 226 specimens have been collected. The fertile specimens
were identified to genus level and were categorized into 34 genera and 56 species. Almost orchid
species are terrestrial orchid 12 species, One species are saprophytic orchid (Epipogium roseum), and
Epiphytic orchid 44 species. Almost species were found living in mixed deciduous forest including
Ascocentrum curvifolium, Brachycorythis henryii, Habenaria rhodocheila, Dry evergreen forest
including Tropidia angulosa, Liparis wrayii, and Mountain evergreen forest including Otochilus
fascus, Porpax gigantea, Dendrobium devonianum. Base on study of plant status can be separate in to
2 type, First are rare species have been 18 species including Porpax gigantea, Nervilia plicata. And
common species have been 38 species including Nervilia aragoana, Trichotosia dasyphylla. The
endemic species was found one species as Bulbophyllum nanopetalum, and 2 species Bulbophyllum
reichenbachii, Coelogyne ustulata are newly record in Thailand. Five species could not be identified
as follow : 3 species of Bulbophyllum, 1 species of Oberoniua and 1 species of Porpax.
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การศึกษาอนุกรมวิธานของพรรณพืชวงศเข็ม (Rubiaceae) ในพื้นที่ปาทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี
สุธิดา ศิลปสุวรรณ (นักศึกษา), ดวงใจ ศุขเฉลิม (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาอนุกรมวิธานของพรรณพืชวงศเข็มในพื้นที่ปาทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยการสํารวจและเก็บตัวอยาง
ในพื้นที่ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2546 ถึง พฤษภาคม 2547 เพื่อทราบความหลากชนิดของพรรณพืชวงศเข็ม โดย
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา การกระจายพันธุ และจัดทํารูปวิธานการจําแนกสกุลและชนิด จากการ
สํารวจเก็บตัวอยางในภาคสนาม พบตัวอยางพืชวงศเข็มทั้งสิ้น 105 ตัวอยาง สามารถจําแนกไดในระดับสกุล 28 สกุล
ซึ่งประกอบดวย 43 ชนิด 2 ชนิดยอย และ 2 สายพันธุ ในจํานวนนี้พบพืชลมลุก จํานวน 8 สกุล 17 ชนิด ไดแก สกุล
มะลิเลื้อย (Aphaenandra) สกุลประดับหิน (Argostemma) สกุลมะลิดิน (Geophila) สกุลตองแหง (Hedyotis) สกุลหญา
รากขาว (Knoxia) สกุลหญาจุกขาว (Mitracarpus) สกุลกระเสิมหิน (Ophiorrhiza) และสกุลกระดุม (Spermacoce) ไม
ตน 6 สกุล 6 ชนิด ไมพุม 12 สกุล 16 ชนิด 2 ชนิดยอย และไมเถา 4 สกุล 2 ชนิด 2 สายพันธุ ซึ่งสกุลยอ (Morinda)
พบทั้งไมพุมและไมเถา สกุลแขงกวาง (Wendlandia) พบทั้งไมพุมและไมตน ในกลุมที่เปนไมตน ไมพุม และไมเถา
จําแนกออกเปน 2 กลุมไดแกกลุมที่มีหนามหรือตะขอเกี่ยว พบจํานวน 5 สกุล 3 ชนิด 2 สายพันธุ ไดแก สกุลเคล็ดหนู
(Canthium) สกุลหนามเคล็ด (Catunaregam) สกุลกระเบียน (Ceriscoides) สกุลคัดเคา (Fagerlindia) และ สกุลหนาม
เจาชู (Uncaria) กลุมที่ไมมีหนามหรือตะขอเกี่ยว พบ 15 สกุล 21 ชนิด 2 ชนิดยอย ไดแก สกุลเข็มขาว (Aidia) สกุล
เข็มเลื้อย (Caelospermum) สกุลเข็มไหม (Chassalia) สกุลผาดาม (Gardenia) สกุลเข็ม (Ixora)) สกุลปดใบยาว
(Lasianthus) สกุลกระทุม (Mitragyna) สกุลยอ (Morinda) สกุลใบตางดอก (Mussaenda) สกุลเข็มสาว (Mycetia) สกุล
พาโหม (Paederia) สกุลขาวสารปา (Pavetta) สกุลสนกระ (Prismatomeris) สกุลดูกไกยาง (Psychotria) และสกุลแขง
กวาง (Wendlandia) ในการสํารวจครั้งนี้มีการพบพรรณพืชที่พบในจังหวัดกาญจนบุรีเปนครั้งแรก (new locality
record) จํานวนทั้งสิ้น 12 ชนิด
Systematic studies of Rubiaceae in Thong Pha Phum forest,
Kanchanaburi Province
S. Sillapasuwan (Graduate Student), D. Sookchaloem (Thesis Advisor)
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Paholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900

The Systematic studies of Rubiaceae in Thong Pha Phum Forest, Kanchanaburi Province were
conducted to know diversity of Rubiaceae by surveying and collecting specimens from May 2003 to
May 2004 . This study was focused on morphological characters, ecology and distribution. The plant
materials were identified and full descriptions with key were constructed to species. One hundred and
five specimens were collected. Based on examining the plants specimens, 28 genera consisting of 42
species, 2 subspecies and 2 varieties were found. 28 genera of Rubiaceae consist of 8 genera (17
species) of herbaceous plants shown as follows: Aphaenandra, Argostemma, Geophila, Hedyotis,
Knoxia, Mitracarpus, Ophiorrhiza and Spermacoce. 6 genera (6 species) of trees, 12 genera (16
species, 2 subspecies) of shrubs and 4 genera (2 species 2 varieties) of climbers were found. This
group distinguished by the presence and absence of thorns and hooks. 3 species and 2 varieties of
thorn and hook plants are shown as follows: Canthium, Catunaregam, Ceriscoide, Fagerlindia and
Uncaria. 15 genera (21 species and 2 subspecies) of plants without thorn and hook are shown as
follows: Aidia, Caelospermum, Chassalia, Gardenia, Ixora, Lasianthus, Mitragyna, Morinda,
Mussaenda, Mycetia, Paederia, Pavetta, Prismatomeris, Psychotria and Wendlandia. 12 species are
recognized to be new locality record in this study.
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การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชวงศขงิ (Zingiberaceae) ในพื้นที่ปาทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
กมลทิพย สุวรรณเดช (นักศึกษา), ดวงใจ ศุขเฉลิม (อาจารยที่ปรึกษา)
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การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชวงศขิง จะทําใหทราบถึงความหลากชนิด ลักษณะวิสัย นิเวศวิทยา การกระจายพันธุ และ
การใชประโยชนของพรรณพืช
เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ใหคงไวซึ่งการอนุรักษ
การศึกษาเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2546 – พฤษภาคม 2548 โดยทําการสํารวจและเก็บรวบรวมตัวอยางพรรณพืช
วงศขิงในภาคสนามใหครอบคลุมทุกสังคมพืช ที่ความสูงจากระดับน้ําทะเล 200-950 เมตร ทําการศึกษาเปรียบเทียบกับ
ตัวอยางพรรณไมแหง ที่พิพิธภัณฑพืชสิรินธร กรมวิชาการเกษตร หอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุ
พืช และจากเอกสารอางอิง จัดทําคําบรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร พรอมรูปวิธานจําแนกสกุลและชนิด พบพืชวงศ
ขิงทั้งหมด 10 สกุล 36 ชนิด คือ สกุลขา (Alpinia) สกุลกระวาน (Amomum) สกุลกระชาย (Boesenbergia) สกุลขมิ้น
(Curcuma) สกุลปุดสิงห (Eletariopsis) สกุลดาหลา (Etlingera) สกุลหงสเหิน (Globba) สกุลมหาหงส (Hedychium)
สกุลเปราะ (Kaempferia ) และ สกุลขิง (Zingiber) สกุลที่พบมากที่สุด ไดแก สกุล Curcuma มี 7 ชนิด รองลงมาไดแก
สกุล Globba และ Boesenbergia มี 6 ชนิด สกุล Zingiber มี 5 ชนิด และ สกุล Kaempferia มี 4 ชนิด ชนิดที่จัดเปน
พืชเฉพาะถิ่น คือ กระชายสยาม (Boesenbergia siamensis (Gagnep.) P. Sirirugsa) และชนิดที่เปนการพบครั้งแรก
ในพื้นที่ (new locality record) คือ ขาใหญ (Alpinia galanga var. pyramidata (Blume) K. Schumann) เรวองุน
(Amomum koenigii J.F.Gmelin) กระเจียวขาว (Curcuma oligantha Trimen) Globba macrocarpa Gagnep.
G. schomburgkii var. schomburgkii และ กะทือปาชอแดง (Zingiber newmanii I. Theilade & J. Mood)
Systematic studies of Zingiberaceae in Thong Pha Phum forest,
Kanchanaburi Province
K. Suvandech (Graduate Student), D. Sookchaloem (Thesis Advisor)
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Paholyothin Road,
Chatuchak, Bangkok 10900

Systematic studies of Zingiberaceae are need to be conducted from May 2003 to May 2005, in order to
enumerate species diversity, characteristics, habits, ecological habitats and uses. Data base from this
research will used for management, maintenance for biological resources. Surveying and collecting
specimens in several plant communities from 200-950 m. altitude were undertaken. All collected
specimens were identified by comparing with the specimens deposited at the Sirindhorn Herbarium of
the Department of Agriculture (BK) and Bangkok Forest Herbarium of Royal Forest Department
(BKF). The keys to genera and species were contructed. Genera and species descriptions were also
provided. Fertile specimens were examined and identified, with 10 genera 36 species were found as
follows: Alpinia, Amomum, Boesenbergia, Curcuma, Elettariopsis, Etlingera, Globba, Hedychium,
Kaempferia and Zingiber. The genera were mostly found respectively for instance; Curcuma
(7 species), Globba (6 species), Boesenbergia (6 species), Zingiber (5 species) and Kaempferia
(4 species). The species recognized as endemic species was found as name as Boesenbergia siamensis
(Gagnep.) P. Sirirugsa. Alpinia galanga var. pyramidata (Blume) K. Schumann, Amomum koenigii
J.F. Gmelin, Curcuma oligantha Trimen, Globba macrocarpa Gagnep., G. schomburgkii var.
schomburgkii and Zingiber newmanii I. Theilade & J. Mood are new locality records.
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ความหลากหลายและชีววิทยาของไรฝุนใน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
อํามร อินทรสังข และสุภัคชา หอมจันทร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ถ.ฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

จากการเก็บตัวอยางฝุนบนที่นอนในหองนอน บนพื้นและเฟอรนิเจอรในหองนั่งเลนจาก 240 หลังคาเรือน ใน 10 หมูบาน
ที่อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางเดือนมกราคม-ธันวาคม 2545 โดยใชจํานวนตัวไรที่พบ/ฝุน 0.1 กรัม พบ
ไรทั้งหมด 5 ชนิดใน 4 วงศ ชนิดของไรที่พบมากที่สุด คือ Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart) 47.28%
รองลงมาคือ Blomia tropicalis (Bronswijk) 41.97%, Cheyletus sp. 9.61%, Dermatophagoides farinae (Hughes)
0.76% และ Tyrophagus putrescentiae (Schrank) 0.38% ปจจัยที่มีผลตอจํานวนของไรคือชนิดของที่นอน โดยพบวาที่
นอนทําจากนุนจะมีไรฝุนมากที่สุด 28.7 ตัว/ฝุน 0.1 กรัม รองลงมาคือที่นอนใยสังเคราะห เสื่อ ใยมะพราว และยางพารา
พบไรเฉลี่ย 25.6, 2.9, 1.7 และ 0.5 ตัว/ฝุน 0.1 กรัม ตามลําดับ จํานวนไรบนที่นอนที่ทําจากนุนและใยสังเคราะหมีความ
แตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญกับไรบนที่นอนชนิดอื่นๆ ที่นอนซึ่งมีอายุการใชงานมากกวา 9 ปจะพบปริมาณของไร
ฝุนเปนจํานวนมากที่สุด 24.1 ตัว/ฝุน 0.1 กรัม รองลงมาคือ ชวง 6-8 ป ชวง 3-5 ป และชวงอายุ นอยกวา 2 ป โดยพบ
ไร 16.30, 10.40 และ 6.9 ตัว/ฝุน 0.1 กรัม ตามลําดับ และจากการศึกษาตารางชีวิตของไรฝุน D. pteronyssinus และ
B. tropicalis ที่อุณหภูมิตางๆ พบวาอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ D. pteronyssinus และ B. tropicalis คือ
ที่อุณหภูมิ 29±1 °C โดยมีอัตราการขยายพันธสุทธิ (Ro) 22.71 และ 35.22 เทา ชั่วอายุขัยของกลุม (TC) 26.55 และ
20.44 วัน คาสัมประสิทธิการเพิ่มทางพันธุกรรม (rc) 0.12 และ 0.17 อัตราการเพิ่มที่แทจริง (λ) 1.12 และ 1.19 และการ
เพิ่มประชากรเปนสองเทา (DT) 5.89 และ 3.98 วัน ตามลําดับ
Species diversity and biology of house dust mites in aumphur Thong Pha Phom,
Kanchanaburi Province
A. Insung and S. Homchan
Faculty of Agicultural Technology, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Chalongkrung Road,
Ladkrabang, Bangkok 10520

House dust samples were collected from 240 houses of 10 villages in Aumphur Thong Pha Phum,
Kanchanaburi province, from January to December, 2002. Dust samples were collected from
mattresses in bedrooms and floor and furniture in living rooms. Mite from 0.1 gram samples of fine
dust were counted and identified in the laboratory. Five mite species of four families were found.
Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart) was the most abundant species (47.28%), followed by
Blomia tropicalis (Bronswijk) (41.97%), Cheyletus sp. (9.61%), Dermatophagoides farinae (Hughes)
(0.76%) and Tyrophagus putrescentiae (Schrank) (0.38%). The number of mites found usually
depended on type as well as age of the mattress. The highest number of mites was found on kapok
mattresses (28.7 mites/0.1 g dust), followed by synthetic fiber (25.6 mites/0.1 g dust), mat (2.9
mites/0.1g dust), coconut fiber (1.7 mites/0.1 g dust) and rubber fiber (0.5 mites/0.1 g dust). Matresses
over 9 years old showed the highest numbers of mites (24.1mites/ 0.1g dust), followed by 6-8 years
(16.30 mites/0.1 g dust), 3-5 years (10.40 mites/0.1g dust) and less than 2 years old mattresses (6.9
mites/0.1g dust). Biological life tables of D. pteronyssinus and B. tropicalis were made at varous
temperatures and it was found that 29±1 °C was the most appropiate condition for mite development.
Biological parameters for both mites were: the net reproductive rate of increase (Ro ) = 25.32 and
34.51; the cohort generation time (TC ) = 27.22 and 20.80 days; the innate capacity for increase ( rc ) =
0.12 and 0.17; the finite rate of increase (λ) = 1.13 and 1.19; and the population doubling time (DT) =
5.84 and 4.07 days, respectively.
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ความหลากหลายของชนิดชันโรงและพฤติกรรมการเก็บยางไมจากธรรมชาติในโครงการ
ทองผาภูมิ 72 พรรษามหาราช อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ชามา อินซอน (นักศึกษา), สาวิตรี มาไลยพันธุ (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถ พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาความหลากหลายของชันโรง (Trigona spp.) ในปาดิบแลง ปาผสมผลัดใบ และปาเต็งรัง ในพื้นที่โครงการ
ทองผาภูมิ 72 พรรษามหาราช อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พบวามีชันโรงทั้งหมด 15 ชนิด จาก 32 ชนิดที่
รายงานวาพบในประเทศไทย ทําการศึกษาตลอดทั้งปติดตามพฤติกรรมการเก็บยางไมจากจํานวน 20 รัง ของผึ้ง 7
ชนิด มีพฤติกรรมแสดงใหเห็นวามีความแตกตางของชนิดผึ้งในการเลือกเก็บชนิดยางไม จํานวนเที่ยวบินตอวัน ทั้ง
ปริมาณการเก็บและมักเลือกชนิดพืชในกลุมพืชวงศมะมวง Anacardiaceae, วงศยาง Dipterocarpaceae, วงศเปลา
Euphobiaceae, วงศชะมวง Guttiferae และวงศติ้ว Hypericaceae ชันโรงชนิด Trigona apicalis จะเก็บยางไมสะสม
เปนพรอพอลิสในปริมาณมากที่สุด ในชวงฤดูฝนจะเก็บยางไมตลอดวัน สวนในฤดูแลงจะเก็บเฉพาะชวงบายถึงค่ํา ผึ้ง
แตละชนิดจะมีพฤติกรรมในการเก็บยางคลายคลึงกันในแตละชนิดปา
Diversity of Trigona spp., and their resin or gum collected behavior from the
nature in Golden Jubilee Thong Pha Phum Project, Thong Pha Phum District,
Kanchanaburi Province
C. Inson (Graduate Student), S. Malaipan (Thesis Advisor)
Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Kasetsart University PahonyotinRoad,
Chatuchak, Bangkok 10900

Studies were conducted in the dry evergreen forest, mixed deciduous forest and deciduous dipterocarp
forest in Golden Jubilee Thong Pha Phum Project, Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province
regarding diversities of the stingless bees (Trigona spp.). 15 of the 32 species that were reported in
Thailand were found in this area. Resin and gum collecting behaviors were observed within a year
from 20 colonies of 7 species. The behaviours showed differences in collecting alternative plants,
number of flight per a day and quantities by bees’ preferences. They showed the preference to collect
the resin and gum from plants in the families of Anacardiaceae, Dipterocarpaceae, Euphobiaceae,
Guttiferae and Hypericaceae. Trigona apicalis collected resin or gum to make the largest number of
propolis compared with the other bee species. Usually the foragers collect resin and gum in the day
time during the raining season, but will collect in the afternoon until late of day during the dry season.
All of the bee species depict similary collecting behavior in each type of the forest.
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อนุกรมวิธานของผีเสื้อหนอนมวนใบวงศยอย Olethreutinae ในอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ
นันทศักดิ์ ปนแกว (นักศึกษา), อังศุมาลย จันทราปตย (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถ.พหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาอนุกรมวิธานของผีเสื้อหนอนมวนใบในวงศยอย Olethreutinae ในพื้นที่อุทยานแหงชาติทองผาภูมิ ไดทําการ
สํารวจและเก็บตัวอยางผีเสื้อหนอนมวนใบโดยใชแสงไฟ blacklight จํานวน 145 คืน ระหวางป พ.ศ. 2544-2547 มีจุด
เก็บตัวอยางจํานวน 29 จุด ในสภาพพื้นที่ปาแบบตางๆ ผลการสํารวจสามารถเก็บอยางผีเสื้อหนอนมวนใบในวงศยอย
Olethreutinae ไดมากกวา 750 ตัวอยาง สามารถจําแนกถึงระดับชนิดได 109 ชนิด มี new record ถึง 46 ชนิด มี 34
สกุลที่ไมสามารถจําแนกชนิดได และอีก 56 ตัวอยางที่ยังไมสามารถจําแนกในระดับสกุลได โดยคนพบผีเสื้อหนอนมวน
ใบชนิดใหมของโลกถึง 2 ชนิด และผีเสื้อหนอนมวนใบชนิดตางๆ ยังมีความสัมพันธกับสภาพพื้นที่และระดับความสูงที่
แตกตางกัน
Taxonomy of Olethreutinae (Lepidoptera; Tortricidae) at
Thong Pha Phum National Park
N. Pinkaew (Graduate Student), A. Chandrapatya (Thesis Advisor)
Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Paholyothin Road,
Chatuchak, Bangkok, 10900

A taxonomic study of Olethreutinae (Tortricidae) in Thailand based on a survey of species in Thong
Pha Phum National Park. Collections were made in 29 sites representing habitat types in the park.
More than 750 specimens of Olethreutinae were collected with blacklight on 145 nights during 20012004. The survey resulted in collection of 109 identified species, of which 46 species are new records
for Thailand. The survey also included 34 morphotypes that are identifiable to a genus, but cannot be
identified to species and 56 morphotypes that cannot be identified to any know species or genus. Of
those, two species are described as new. Species associated with different habitat types and elevations
within the park.
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