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การประชุมวิชาการ อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคสใ์นประเทศไทย คร้ังที่ 10 

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วันที่ 22-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
หลักการและเหตุผล 

ความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) หมายถึงการมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิดในทุกระดับ ทั้งพืช สัตว์ และ
จุลินทรีย์ทุกชนิดที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการ มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความหลากหลายของชนิด (species 
diversity)  ความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic diversity) และความหลากหลายของระบบนิเวศ (ecosystem 
diversity) ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรชีวภาพที่เป็นฐานส าคัญในด้านการเกษตร ด้านระบบนิเวศ ด้านการแพทย์ และด้าน
อุตสาหกรรม รวมไปถึงการประยุกต์ใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  การบริหาร
จัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพจึงมีความส าคัญส าหรับการวางแผนเพื่อการ
อนุรักษ์อย่างยั่งยืน อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศต่อไป  

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประชาชนส่วน
ใหญ่มีการน าทรัพยากรทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ มาใช้ประโยชน์ส าหรับการด ารงชีวิต จนเกิดเป็นความรู้และภูมิปัญญา
ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ตลอดจนน าไปสู่การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพอย่างกว้างขวางทั้ง
งานวิจัยเชิงลึกและงานวิจัยพื้นฐาน โดยเฉพาะการวิจัยของนักอนุกรมวิธานและนักซิสเทมาติคส์ ที่สามารถสร้างรากฐาน
ความรู้สู่การพัฒนาต่อยอดจนได้องค์ความรู้ใหม่และมีการเชื่อมโยงบูรณาการร่วมกับศาสตร์ด้านอ่ืน จนเกิดเป็นงานวิจัย
ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนภายในประเทศและภูมิภาคอ่ืน ๆ 
การระดมและสร้างความร่วมมือของนักอนุกรมวิธานและนักซิสเทมาติคส์จากทั่วประเทศจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อ
ร่วมถ่ายทอดข้อมูลส าหรับการจัดการในทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของไทย การประชุมวิชาการ
อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์แห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อก่อให้
เกิดการพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผลงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ   

ในวันที่ 22-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมมือกับศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Center of Excellence on Biodiversity) ภายใต้การก ากับดูแลของส านัก
พัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 10 (The 
10th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand: TST 10) ซึ่ ง จั ด ขึ้ น  ณ คณะวิ ท ย าศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รูปแบบการจัดประชุมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ  การเสนอผลงานทางวิชาการด้าน
อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาในสาขาที่เก่ียวข้อง โดยแบ่งการประชุม
ย่อยตามความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มส่ิงมีชีวิต ดังนี้ (1) กลุ่มสัตว์ (2) กลุ่มพืช และ (3) กลุ่มจุลินทรีย์ 
นิเวศวิทยา และนวัตกรรมจากสิ่งมีชีวิต  คณะผู้จัดขอขอบคุณคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ที่ได้ให้ความร่วมมือ จนท าให้การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยไปด้วยดี 
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ก าหนดการประชุม 

การประชุมวิชาการ อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคสใ์นประเทศไทย คร้ังที่ 10 

วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2565 

ณ คณะวิทยาศาสตร์ และอาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชานี 

 
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 

       เวลา 
08.00-09.00 น. ลงทะเบียนและติดโปสเตอร์ (ลานชัน้ 1 อาคาร CLB 5) 
09.00-09.30 น. พิธีเปิดการประชุมโดย รศ. ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี (ห้อง CLB 5201) 
09.30-10.30 น. บรรยายพิเศษ “เจ้าฟ้านักอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ”                                       

โดย รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ (อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา) 
(ห้อง CLB 5201) 

10.30-10.40 น. พักรับประทานอาหารวา่ง (ลานชั้น 1 อาคาร CLB 5) 
10.40-12.00 น. กลุ่มสัตว์ (1)   

ณ ห้อง CLB 5201 
กลุ่มพืช (1)                       

ณ ห้อง CLB 5202 
กลุ่มจุลินทรีย์ นิเวศวิทยา และนวัตกรรม (1) 

ณ ห้อง CLB 5203 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ลานชั้น 1 อาคาร CLB 5) 
13.00-14.20 น. กลุ่มสัตว์ (2)                 

 ณ ห้อง CLB 5201 
กลุ่มพืช (2)                  

ณ ห้อง CLB 5202 
กลุ่มจุลินทรีย์ นิเวศวิทยา และนวัตกรรม (2) 

ณ ห้อง CLB 5203 
14.20-14.30 น. พักรับประทานอาหารวา่ง  (ลานชั้น 1 อาคาร CLB 5) 
14.30-15.10 น. กลุ่มสัตว์ (3)                  

ณ ห้อง CLB 5201 
กลุ่มพืช (3)                    

ณ ห้อง CLB 5202 
กลุ่มจุลินทรีย์ นิเวศวิทยา และนวัตกรรม (3) 

ณ ห้อง CLB 5203 
15.10-17.00 น. น าเสนอผลงานในรปูแบบโปสเตอร์ (ลานชั้น 1 อาคาร CLB 5) 
17.30-20.30 น. งานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชมุ  ณ ลานชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร ์

 
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 

        เวลา 
09.00-09.50 น. บรรยายพิเศษ 

โดย ศ. ดร.ละออศรี เสนาะเมือง 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)        

ณ ห้อง CLB 5201 

บรรยายพิเศษ             
โดย ดร.ปราโมทย์ 
ไตรบุญ (สวทช.)                     

ณ ห้อง CLB 5202 

บรรยายพิเศษ                                
 โดย รศ. ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐ 

(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
ณ ห้อง CLB 5203 
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09.50-10.30 น. กลุ่มสัตว์ (4)                      
ณ ห้อง CLB 5201 

กลุ่มพืช (4)               
ณ ห้อง CLB 5202 

กลุ่มสัตว์ (8) 
ณ ห้อง CLB 5203 

10.30-10.40 น. พักรับประทานอาหารวา่ง (ลานชั้น 1 อาคาร CLB 5) 
10.40-12.00 น. กลุ่มสัตว์ (5)                   

ณ ห้อง CLB 5201 
กลุ่มพืช (5)                

ณ ห้อง CLB 5202 
กลุ่มสัตว์ (9)                                     

ณ ห้อง CLB 5203 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ลานชั้น 1 อาคาร CLB 5) 
13.00-14.20 น. กลุ่มสัตว์ (6)                   

 ณ ห้อง CLB 5201 
กลุ่มพืช (6)                

ณ ห้อง CLB 5202 
กลุ่มสัตว์ (10) 

ณ ห้อง CLB 5203 
14.20-14.40 น. พักรับประทานอาหารวา่ง (ลานชั้น 1 อาคาร CLB 5) 
14.40-15.40 น. กลุ่มสัตว์ (7)  

ณ ห้อง CLB 5201 
  

15.40-17.00 น. น าเสนอผลงานในรปูแบบโปสเตอร์ (ลานชั้น 1 อาคาร CLB 5) 
 

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 
        เวลา 
09.00-11.00 น. เสวนา: การประชุมระดมความคิดนักอนุกรมวิธานเพื่อสร้างโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการร่วมข้ามศาสตร์

และสถาบัน หัวข้อ “การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเร่งด่วนของแม่น้ าโขงในสถานการณ์
แม่น้ าโขงป่วนในปัจจบุัน (An urgent biodiversity inventory of the Mekong River following the 
current disruptive practices in the Mekong River)” ด าเนินการเสวนาโดย ศูนย์ความเปน็เลิศด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

11.00-11.10 น. พักรับประทานอาหารวา่ง (ลานชั้น 1 อาคาร CLB 5) 
11.10-11.30 น. ประกาศและมอบรางวัลการน าเสนอผลงาน 
11.30-11.45 น. พิธีส่งมอบธงส าหรับการเปน็เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย 

คร้ังที่ 11  
11.45-12.00 น. กล่าวปิดการประชุม  

โดย ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญหา (ผู้อ านวยการศูนย์ความเปน็เลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ) 
 

*หมายเหตุ : การจัดประชมุวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 10 ด าเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T-A 
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ตารางการประชุม 

การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย คร้ังที่ 10 

ณ คณะวิทยาศาสตร์ และอาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชานี 
 

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565  
  หน้า 
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน (ห้อง CLB 5 ชั้น 1)  
09.00-09.30 น. พิธีเปิดโดย รศ. ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝา่ยวชิาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

(ห้อง CLB 5201) 
 

09.30-10.30 น. บรรยายพิเศษ “เจ้าฟ้านักอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ”                              
โดย รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ (อธิการบดีเทคโนโลยีจติรลดา) 
(ห้อง CLB 5201) 

1 

10.30-10.40 น. พักรับประทานอาหารวา่ง (ลานชั้น 1 อาคาร CLB 5) 
 
 

 

  
ตารางการประชุมและการน าเสนอผลงานแบบบรรยาย ห้องที่ 1 (CLB 5201) 

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 
 

กลุ่มสัตว์ (1) ด าเนินการโดย: รศ. ดร.ณัฐดนยั ลิขิตตระการ 
                    ผศ. ดร.มาฆมาส สุทธาชีพ 

 

10.40-11.00 น. O-Z01 พฤติกรรมการวางไข่ และลักษณะสัณฐานวทิยาของไขข่องหอยโข่งพื้นเมืองไทยสอง
ชนิด Pila celebensis (Quoy and Gaimard, 1834) และ P. virescens (Deshayes, 1824) 
สุปัญญา อันเนตร์, Ting Hui Ng, จิรศักดิ์ สุจริต และสมศักดิ์ ปญัหา 

15 

11.00-11.20 น. O-Z02 ความหลากชนิดและการกระจายพันธุ์ของหอยเจดีย์เข้ียววงศ์ Clausiliidae จากพื้นที่
ภาคตะวันออกและภาคใต้ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
Nem Sian Man, จิรศักดิ์ สุจริต, ปิโยรส ทองเกิด และสมศักดิ์ ปัญหา 

17 

11.20-11.40 น. O-Z03 วิวัฒนาการของแอนโดรเจเนซิสในหอยสองฝาน้ าจืดสกลุ Corbicula ในประเทศไทย 
พิชญ์สนิี สรรพโรจน์พฒันา และเอกชัย จิรัฏฐิติกุล 

19 

11.40-12.00 น. O-Z04 ความชุกและการระบชุนิดเชิงโมเลกุลของตัวอ่อนพยาธใิบไม้ระยะเซอร์คาเรียในหอยน้ า
จืดในประเทศไทย (ออนไลน์) 
อับดุลฮากัม ดูมีแด, ชนกานต์ สบืกระแส, จิรนันท์ อาจไพรนิทร,์ อัญชลี ฐานวิสัย และอภิชาติ 
วิทย์ตะ  

20 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ลานชั้น 1 อาคาร CLB 5) 
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กลุ่มสัตว์ (2) ด าเนินการโดย: รศ. ดร.วันดี วฒันชยัยิ่งเจริญ 
                    ผศ. ดร.ทิพวรรณ สรรพสัตย์ 

 

13.00-13.20 น. O-Z05 การเปิดเผยความหลากหลายที่ซ่อนเร้นในหอยทากบกสกุล Quantula ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการวิเคราะห์ทางสัณฐานวทิยา วงศ์วานวิวฒันาการระดับโมเลกุล 
(ยีน COI) และการแบ่งขอบเขตชนิดพนัธุ์ 
อาทิตย์ พลโยธา, จิรศักดิ์ สุจริต, ปิโยรส ทองเกิด, Yuichi Oba และสมศักดิ์ ปัญหา 

22 

13.20-13.40 น. O-Z06 ซิสเทมาติคส์เชิงโมเลกลุของหอยกาบน้ าจืดสกุล Pilsbryoconcha Simpson, 1900 
(Bivalvia: Unionidae) ในภูมิภาคอินโดจนี 
เอกชัย จิรัฏฐิติกุล, ศิวานนท์ ปพัฒน์เมธิน, ผ่องพรรณ ประสารกก และจิรศักดิ์ สุจริต 

25 

13.40-14.00 น. O-Z07 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ของหอยทากไม่มีเปลือกวีโรนิเซลลิดในประเทศไทย 
บวรลักษณ์ มิตรเชื้อชาติ, ปิโยรส ทองเกิด และสมศักดิ์ ปัญหา 

27 

14.00-14.20 น. O-Z08 การพัฒนาและการบรรยายคุณลักษณะเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ขึน้
ใหม่ของปลิงควาย Hirudinaria manillensis (Lesson, 1842) และการทดสอบกบัชนิดอื่น
ภายในสกุล 
พุธิตา จิรานันทส์กุล, เอกชัย จิรัฎฐิติกุล, สมศักดิ์ ปัญหา และชลิตา คงฤทธิ ์

29 

14.20-14.30 น. พักรับประทานอาหารวา่ง  (ลานชั้น 1 อาคาร CLB 5) 
 

 

กลุ่มสัตว์ 3 ด าเนินการโดย: รศ. ดร.บุญเสถียร บุญสูง 
                     ดร.รัฐพล ศรีสนไชย 

 

14.30-14.50 น. O-Z09 การเรืองแสงทางชีวภาพในไส้เดือนชายหาดชนดิ Pontodrilus litoralis (Grube, 
1855) 
ธีระพงค์ สีสมุทร์, ยูอิจิ โอบะ และสมศักดิ์ ปัญหา 

31 

14.50-15.10 น. O-Z10 อนุกรมวิธานของแมงป่อง (Arachnida: Scorpiones) ในประเทศไทย (ออนไลน์) 
วศิน นวเนติวงศ์ และณัฐพจน์ วาฤทธิ ์

33 

15.10-17.00 น. น าเสนอผลงานในรปูแบบโปสเตอร์ (ลานชั้น 1 อาคาร CLB 5)  
17.30-20.30 น. งานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชมุ ณ ลานอาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ 

 
 

 

ตารางการประชุมและการน าเสนอผลงานแบบบรรยาย ห้องที่ 2 (CLB 5202) 
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 

 

กลุ่มพืช (1) ด าเนินการโดย: ดร.ปราโมทย์ ไตรบุญ 
                    ผศ. ดร.กมลหทัย แวงวาสิต 

 

10.40-11.00 น. O-P01 การค้นพบพืชสกุลหางไหล (Derris Lour., วงศ์ถั่ว) ชนดิใหม่จากคาบสมุทรไทย 
พันธ์วริศ บุญประจันทร์, จรัล ลรีติวงศ์ และยศเวศ สิริจามร 
 

75 
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11.00-11.20 น. O-P02 การศึกษาเบื้องต้นของพืชสกุล Grewia และ Microcos ในประเทศไทย 
พงศกร คุณาสิทธิ์ และประนอม จันทรโณทัย 

76 

11.20-11.40 น. O-P03 สัณฐานวทิยาของพชืกลุ่มหูปากกาดอกขาว (วงศ์เหงือกปลาหมอ) ที่มีสัณฐานวิทยา
เชิงซ้อนในประเทศไทย 
แสงตะวนั ศรีโบราณ, ประดิษฐ ์แสงทอง และเฉลิมพล สุวรรณภักดี 

77 

11.40-12.00 น. O-P04 การจ ากัดขอบเขตใหม่ของนางแย้มปักษ์ใต้ (Clerodendrum umbratile) และ
พนมสวรรค์ใบแฉก (C. palmatolobatum) วงศ์กะเพรา (Lamiaceae) 
จิรัฐิ สัตถาพร, อลัน พาตัน และจรัล ลีรติวงศ ์

79 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ลานชั้น 1 อาคาร CLB 5)  
กลุ่มพืช (2) ด าเนินการโดย:  ดร.พงษ์ศักดิ์ พลเสนา 

                     ดร.คณิต แวงวาสิต 
 

13.00-13.20 น. O-P05 อัปเดตข้อมูลทางอนุกรมวิธานของพืชวงศ์มณเฑียรทอง (Scrophulariaceae)         
ในประเทศไทย 
พนม สุทธิศักด์โสภณ 

81 

13.20-13.40 น. O-P06 การศึกษารวบรวมพืชสกุลฮ่อม วงศ์เหงือกปลาหมอในประเทศไทย 
พรชัย กลัดวงษ์ และประนอม จันทรโณทัย 

82 

13.40-14.00 น. O-P07 วิวัฒนาการเชิงโมเลกุลและการก าหนดขอบเขตสกุลสนัพร้า (วงศ์เหงือกปลาหมอ)  
ในประเทศไทย 
กนกอร เรืองสว่าง, สมราน สุดดี, David A. Simpson และประนอม จันทรโณทัย 

84 

14.00-14.20 น. O-P08 การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานพชืสกุลวา่นหัวสบื (Disporum Salisb.) วงศ์ดองดึง  
ในประเทศไทย 
อนุวัตร สาระพนัธ์, วรดลย์ แจม่จ ารูญ และเฉลิมพล สุวรรณภักดี 

85 

14.20-14.30 น. พักรับประทานอาหารวา่ง  (ลานชั้น 1 อาคาร CLB 5) 
 

 

กลุ่มพืช (3) ด าเนินการโดย: ศ. ดร.ประนอม จันทรโณทัย 
                    ผศ. ดร.บุญช่วง บุญสุข  

 

14.30-14.50 น. O-P9 การศึกษาเบื้องต้นของพชืวงศ์หมัน (Cordiaceae, Boraginales) ในประเทศไทย 
กฤษดา ตวนกู และกนกอร เรืองสว่าง 

87 

14.50-15.10 น. O-P10 สัณฐานวทิยาของพชืวงศ์มะเมื่อย (Gnetaceae) ในประเทศไทย 
เกศนีย์ กัวพู่, สมราน สุดดี และเฉลิมพล สุวรรณภักดี 

88 

15.10-17.00 น. น าเสนอผลงานในรปูแบบโปสเตอร์ (ลานชัน้ 1 อาคาร CLB 5)  
17.30-20.30 น. งานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชมุ  ณ ลานอาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ 
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ตารางการประชุมและการน าเสนอผลงานแบบบรรยาย ห้องที่ 3 (CLB 5203) 
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 

 

กลุ่มจุลินทรีย์ 
นิเวศวิทยา และ
นวัตกรรม (1)  

ด าเนินการโดย:  ผศ. ดร.สังวาลย์ แก่นโส  
                     ผศ. ดร.ณิชารัตน์ สวาสดิพนัธ ์
 

 

10.40-11.00 น. O-ME01 ความคืบหน้าล่าสุดดา้นอนุกรมวิธานของเห็ดในวงศ์ Boletaceae และการคน้พบ
เห็ดสกุลใหม่ 2 สกุล รวมถึงเห็ดชนิดใหม่ 20 ชนิดจากประเทศไทย 
สัณฐิติ วัฒนราษฎร์, บุญธญิา ชวนคิด, Bhavesh Raghoonundon, สายสมร ล ายอง  
และ Olivier Raspé 

107 

11.00-11.20 น. O-ME02 อนุกรมวิธานและวงศว์านวิวฒันาการของ Gerronema (Agaricales, 
Basidiomycota) ในประเทศไทย 
นพรัตน์ วรรณเทศ, วิภวานี พลรบ, นครินทร์ สุวรรณราช, จตุรงค์ ค าหล้า และสายสมร ล ายอง 

109 

11.20-11.40 น. O-ME03 โฟโตแกรมเมตรีเพื่อการอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ไทยในรูปแบบดิจิทัล 
คงกระพัน ไชยทองศรี และสุรเวช สุธีธร 

110 

11.40-12.00 น. O-ME04 กว่าหนึ่งร้อยปีที่หายไปของแตนเบียนดาร์วิน Cyrtorhyssa moellerii (Bingham): 
แมลงให้อาศัย พฤติกรรม และนิเวศวิทยาโภชนาการ 
กิตติภูมิ จันทร์ศรี, โดนัล ควิก และบัณฑิกา อารีย์กุล บทุเชอร์ 

111 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ลานชั้น 1 อาคาร CLB 5) 
 

 

กลุ่มจุลินทรีย์ 
นิเวศวิทยา และ
นวัตกรรม (2)  

ด าเนินการโดย:  รศ. ดร.นันทศกัดิ์ ปิ่นแก้ว  
                      ผศ. ดร.สุภาพร พรไตร 
 

 

13.00-13.20 น. O-ME05 การศึกษาเบื้องต้นของความหลากชนิดและการเลือกที่อยู่อาศัยในวัสดุเทียมของแอม
ฟิพอด บริเวณชะวากทะเล อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ชนิกานต์ เกตุนวม, กรอร วงษ์ก าแหง, ทศพล แซ่ตั้ง กีฏพิชญกลุ และปยิังกูล เหลืองเจริญกิจ 

113 

13.20-13.40 น. O-ME06 ใครเบียนใคร: สายใยอาหารระดับโมเลกุลของแมลงเบียนและหนอนผีเสื้อให้อาศัย 
วรพงศ์ อัศวศิระมณี, โดนัล ควกิ และบัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์ 

115 

13.40-14.00 น. O-ME07 ล าดับการเข้ากินซากของแมลงบนซากหมูที่มีการเคลื่อนย้ายจากสภาวะในร่มไป
กลางแจ้ง 
สุดารัตน์ เฟื่องมีคุณ และบัณฑกิา อารีย์กุล บุทเชอร ์

117 

14.00-14.20 น. O-ME08 การแบ่งชัน้ตามแนวตั้งของแตนเบียนอิชนิวมอนอยด์เขตร้อนในป่าดิบแล้งที่อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ประเทศไทย 
พรเทพ เก้ือกิจ, โดนัล ควิก และบัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์ 

119 

14.20-14.30 น. พักรับประทานอาหารวา่ง  (ลานชั้น 1 อาคาร CLB 5) 
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กลุ่มจุลินทรีย์ 
นิเวศวิทยา และ
นวัตกรรม (3) 

ด าเนินการโดย: ดร.พัชร ดนัยสวสัดิ ์
                      ดร.กรอร วงษ์ก าแหง 
 

 

14.30-14.50 น. O-ME09 บทบาทของด้วงคีมตอ่การย่อยสลายไม้ตาย 
ณัฏฐ์ ทรงวรวิทย์, บัณฑิกา อารยี์กุล บุทเชอร์ และชัชวาล ใจซือ่กุล 

121 

14.50-15.10 น. O-ME10 องค์ประกอบชนิดของผึ้งถ่ายเรณูตามระดับความสูงในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
(ออนไลน)์ 
ธีรเดช ศรีมณียานนท์, Alyssa B. Stewart และณัฐพจน์ วาฤทธิ์ 

122 

15.10-17.00 น. น าเสนอผลงานในรปูแบบโปสเตอร์  
17.30-20.30 น. งานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชมุ ณ ลานอาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์  
 

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 
 

 

ตารางการประชุมและการน าเสนอผลงานแบบบรรยาย ห้องที่ 1 (CLB 5201) 
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 

 

 

09.00-09.50 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “งานวิจัยความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตวน์้ าจืด 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ศักยภาพในการเป็นอาหารแห่งอนาคต” 
โดย ศ. ดร.ละออศรี เสนาะเมือง (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

 

กลุ่มสัตว์ (4) ด าเนินการโดย: รศ. ดร.บังอร กองอิ้ม 
                    ผศ. ดร.ปิโยรส ทองเกิด 

 

09.50-10.10 น. O-Z11 กิ้งกือถ้ าเฉพาะถิ่น: เจตจ านงในการค้นหาอย่างเร่งด่วนก่อนสูญหาย 
ณัฐดนัย ลิขิตตระการ, จิรศักดิ์ สุจริต, เอกชัย จิรัฏฐิติกุล และสมศักดิ์ ปัญหา 

35 

10.10-10.30 น. O-Z12 การระบุชนิดกิ้งกือกระสุนพระอินทรส์กุล Zephronia Gray, 1832 จากดีเอ็นเอ
บาร์โค้ด 
รัฐพล ศรีสนไชย, นิรันทร์ ศรีมงคล, ณัฐดนัย ลิขิตตระการ และจิรศักดิ์ สุจริต 

37 

10.30-10.40 น. พักรับประทานอาหารวา่ง (ลานชั้น 1 อาคาร CLB 5) 
 

 

กลุ่มสัตว์ (5) ด าเนินการโดย: รศ. ดร.ปิยมาศ นานอก 
                     ผศ. ดร.วิเชฎฐ์ คนซื่อ 

 

10.40-11.00 น. O-Z13 ความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน และพืชอาหารหนอนผีเสื้อในพื้นทีป่กปัก 
พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตเข่ืองใน 
ธนากร ค ายอด, ปัทมา บุญทิพย์, เสาวลักษณ์ ภูสมสาย และประพันธ์ ไตรยสุทธิ ์

39 

11.00-11.20 น. O-Z14 ภาพรวมของผึ้งหึ่งในประเทศไทยและกรณีศึกษาสถานการณ์เป็นชนิดของ Bombus 
flavescens 
ชวธัช ธนูสิงห์, อัลเฟรด วอคเลอร,์ ณัฐพจน์ วาฤทธิ์ และพอล วิลเลียมส ์

41 
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11.20-12.00 น. O-Z15 อดีต ปัจจุบันและอนาคตของการศึกษาแมลงเขตร้อนที่มีความหลากหลายสูง 
บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร ์

43 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ลานชั้น 1 อาคาร CLB 5) 
 

 

กลุ่มสัตว์ (6) ด าเนินการโดย: ศ. ดร.ละออศรี เสนาะเมือง 
                    รศ. ดร.สุปิยนิตย์ ไม้แพ 

 

13.00-13.20 น. O-Z16 อนุกรมวิธานของกุ้งน้ าจืดสกุล Caridina H. Milne-Edwards, 1837  
ในภาคใต้ของประเทศไทย 
ก้องกิจ มาเจริญบุญ, เอกชัย จิรัฏฐิติกุล และ Thomas von Rintelen 

45 

13.20-13.40 น. O-Z17 การศึกษาเบื้องต้นของกุ้งเต้นบกในวงศ์ย่อย Floresorchestiinae ในประเทศไทย 
อโณทัย สุขล้อม, กรอร วงษ์ก าแหง และทศพล แซ่ตั้ง กีฏพิชญกุล 

46 

13.40-14.00 น. O-Z18 กุ้งเต้นเจาะไม้: กุ้งเต้นกลุ่มที่ถูกมองข้ามและรายงานกุง้เต้นเจาะไม้สกุลใหม่ 
ในประเทศไทย 
กรอร วงษ์ก าแหง, พงษ์รัตน์ ด ารงโรจน์วัฒนา, รัชนีวรรณ สุมิตรากิจ และทศพล แซ่ตัง้        
กีฏพิชญกุล 

48 

14.00-14.20 น. O-Z19 อนุกรมวิธานและสายสมัพันธ์ทางวิวัฒนาการของกุ้งดีดขันสกุล Alpheus Fabricius, 
1798 บริเวณพื้นที่ชายฝัง่คาบสมุทรของประเทศไทย 
วรุฒ ศิริวุฒิ, เอกชัย จิรัฏฐิติกุล และจิรศักดิ์ สุจริต 

50 

14.20-14.40 น. พักรับประทานอาหารวา่ง (ลานชั้น 1 อาคาร CLB 5) 
 

 

กลุ่มสัตว์ (7) ด าเนินการโดย: ผศ. ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย 
                    ดร.สุทธนา ปลอดสมบูรณ์ 

 

14.40-15.00 น. O-Z20 ความหลากหลายของเดลลอยด์โรติเฟอร์ในประเทศไทย 
สุปิยนติย์ ไม้แพ, รพีพรรณ จตุรพฤกษ์, สิทธิกร จัตตุพันธ์, ภูมิภัทร ปกป้องมงคล    
และ Diego Feontaneto 

52 

15.00-15.20 น. O-Z21 รายงานแรกในน้ ากร่อยของแอมฟิพอด Cerapus sp. จากชะวากทะเลอัมพวา  
อ่าวไทยตอนใน 
ทศพล แซ่ตั้ง กีฏพิชญกุล, ชนิกานต์ เกตุนวม, อโณทัย สุขล้อม, ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ             
และกรอร วงษ์ก าแหง 

54 

15.20-15.40 น. O-Z22 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของลูกอ๊อดปาดลายเลอะใต้ Kurixalus chaseni (Anura: 
Rhacophoridae) จากภาคใต้ของประเทศไทย และข้อมูลนิเวศวิทยาการสบืพันธุ์บางประการ 
สตรีรัตน์ พราหมณ์เกษม และพชัร ดนัยสวสัดิ ์

56 

15.40-17.00 น. น าเสนอผลงานในรปูแบบโปสเตอร์ 
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ตารางการประชุมและการน าเสนอผลงานแบบบรรยาย ห้องที่ 2 (CLB 5202) 
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 

 

 

09.00-09.50 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “แม่น ้ำโขง...ในสำยลมที่พดัผ่ำน” 
โดย ดร.ปราโมทย์ ไตรบุญ (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) 

 

กลุ่มพืช (4) ด าเนินการโดย: ผศ. ดร.กนกอร เรืองสว่าง 
                    ดร.อภิรดา สถาปัตยานนท ์

 

09.50-10.10 น. O-P11 ไม้กลายเปน็หินจากแหล่งไดโนเสาร์ภูน้อย ยุคจูแรสสิกตอนปลาย 
ภณิฑดา ศรีค าภา และสุรเวช สธุีธร 

90 

10.10-10.30 น. O-P12 การประเมินความหลากหลายทางพนัธุกรรมของข้าวพันธุ์พื้นเมือง ที่ปลูกในบางพืน้ที่
ของภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทยที่มีลักษณะความต้านทานโรคขอบใบแห้ง 
สโรชา ทวาทศปกรณ์ และวนัดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 

91 

10.30-10.40 น. พักรับประทานอาหารวา่ง (ลานชั้น 1 อาคาร CLB 5) 
 

 

กลุ่มพืช (5) ด าเนินการโดย: ผศ. ดร.ยศเวท สิริจามร  
                   ดร.พนม สุทธิศักด์โสภณ  

 

10.40-11.00 น. O-P13 การวิเคราะห์วิวัฒนาการชาติพันธุ์เชิงโมเลกุลของพชืสกลุด้ามมีดและสกุลนางเลวพวง 
(วงศ์กระดังงา) โดยเนน้ชนิดที่พบในประเทศไทย 
ชาญวฒุิ แสงโพธิ์ และธนวฒัน์ เชาวสก ู

93 

11.00-11.20 น. O-P14 การวิเคราะห์วิวัฒนาการชาติพันธุ์เชิงโมเลกุลของสกลุกะโมกเขา (วงศ์กระดังงา)  
ท าให้เข้าใจถึงวิวัฒนาการของเพศดอกในเผ่าระฆังสยาม 
ฉัตรธิดา วิยา, อรุณ สินบ ารุง, อานิสรา ด าทองดี และธนวัฒน์ เชาวสก ู

95 

11.20-12.00 น. O-P15 การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุลพริกนก-ต่างหนูารี (วงศ์กระดังงา) ในประเทศไทย 
โดยใช้สัณฐานวิทยาร่วมกับวิวัฒนาการชาติพนัธุ์เชิงโมเลกุล 
อานิสรา ด าทองดี, ฉัตรธิดา วยิา, อรุณ สินบ ารุง และธนวัฒน์ เชาวสก ู

97 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ลานชั้น 1 อาคาร CLB 5) 
 

 

กลุ่มพืช (6) ด าเนินการโดย: ผศ. ดร.อนิษฐาน ศรีนวล 
                    ดร.วรรณวิภา ไชยสงคราม 

 

13.00-13.20 น. O-P16 กายวิภาคศาสตร์ล าตน้และแผ่นใบของพืชเผ่าย่อยไซยาโนทินี (วงศ์ผักปลาบ)  
ในประเทศไทย 
บุญช่วง บุญสุข, ณัฐสุดา ขาวสอาด, ทินกร ใจเมือง, ทิพวรรณ เมืองน้อย  
และประนอม จันทรโณทัย 

99 

13.20-13.40 น. O-P17 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบเรณูพืชสังคมเมืองส าหรับชดุทดสอบภูมิแพ้ 
อัญมณี ไพรินทร์, ชมดาว สนิธุวณิชย์ และเฉลิมพล สุวรรณภักด ี

101 
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13.40-14.00 น. O-P18 การควบคุมคุณภาพของเรณูในการผลิตชุดทดสอบภูมแิพ้จากพืชวงศ์หญ้าโดยใช้
สัณฐานวิทยาเรณู 
ภควัต จารุพันธ์, ชมดาว สนิธุวณิชย์ และเฉลิมพล สุวรรณภักด ี

103 

14.00-14.20 น. O-P19 พืชสกุลพิษนาศน์ (เผ่า Sophorieae: วงศ์ถั่ว): สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ  
พืชชนิดใหม่ของประเทศไทยและตัวอย่างตน้แบบเลือก (ออนไลน์) 
สไว มัฐผา 

105 

14.20-14.40 น. พักรับประทานอาหารวา่ง (ลานชั้น 1 อาคาร CLB 5)  
15.40-17.00 น. น าเสนอผลงานในรปูแบบโปสเตอร์  
   
 

 

ตารางการประชุมและการน าเสนอผลงานแบบบรรยาย ห้องที่ 3 (CLB 5203) 
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 

 
 

 

09.00-09.50 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “ซำกดึกด้ำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่ม non-dinosaurs  
ในมหำยุคมีโซโซอิกของอีสำน” 
โดย รศ. ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
 

 

กลุ่มสัตว์ (8) ด าเนินการโดย: รศ. ดร.อัญชลี เอาผล  
                     ดร.อรรถพล รุจิราวรรณ 

 

09.50-10.10 น. O-Z23 ซากดึกด าบรรพ์มอลลัสก์และสภาพแวดล้อมโบราณของชั้นการสะสมตวัของตะกอน 
ดินเหนียวสมัยโฮโลซีนที่คน้พบในบ่อดิน อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
กันตภณ สุระประสิทธิ์, ปรนิทร ์จิระภัทรศิลป และจิรศักดิ์ สุจริต 

57 

10.10-10.30 น. O-Z24 ชุมชีพไดโนเสาร์นักล่าแห่งหุบเขาภูเวียงในช่วงยุคครีเตเชียสตอนตน้ 
กฤษณุพงศ์ พันทานนท์, อดุลย์ สมาธิ และสุรเวช สุธธีร 

59 

10.30-10.40 น. พักรับประทานอาหารวา่ง  (ลานชั้น 1 อาคาร CLB 5) 
 

 

กลุ่มสัตว์ (9) ด าเนินการโดย: รศ. ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐ 
                    ผศ.ดร. กันตภณ สุระประสิทธิ ์

 

10.40-11.00 น. O-Z25 วิวัฒนาการของไดโนเสาร์กลุ่มเมกะแรปเตอรา และชิ้นส่วนใหม่ของ ภูเวียงเวเนเตอร์ 
อดุลย์ สมาธิ และสุรเวช สุธีธร 

60 

11.00-11.20 น. O-Z26 อิกวาโนดอนจากแหล่งโคกผาส้วม อุบลราชธานี ประเทศไทย 
สุรเวช สุธีธร และอดุลย์ สมาธ ิ

62 

11.20-12.00 น. O-Z27 ฟันและการแทนที่ของฟันไดโนเสาร์ซอโรพอดจากหมวดหินเสาขัว ยุคครีเตเชียส 
ตอนต้น ในประเทศไทย 
สิริภัทร กายแก้ว, วราวุธ สุธีธร และสุรเวช สุธธีธร 

64 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  (ลานชัน้ 1 อาคาร CLB 5) 
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กลุ่มสัตว์ (10) ด าเนินการโดย: ผศ. ดร.ปรวีร์ พรหมโชติ 
                      ดร.ปรัชญาพร วันชัย 

 

13.00-13.20 น. O-Z28 ความหลากหลายทางชวีภาพและองค์ประกอบชนดิปลา ในห้วยบังเลียง แขวงจ าปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
Sivily Lamxay, ชัยวฒุิ กรุดพนัธ์ และจรุงจติ กรุดพันธ ์

66 

13.20-13.40 น. O-Z29 กิจกรรมในรอบวันของแมวป่าหัวแบน (Prionailurus planiceps) ในกรงเลี้ยง 
ที่สวนสัตว์สงขลา 
พัชร ดนัยสวัสดิ์, สุทธิดา ภิริยารมย์, วาริทธิ์ กระแสเด็น และสรุศักดิ์ ยิ้มประเสริฐ 

68 

13.40-14.00 น. O-Z30 ไฟโลจีโอกราฟีของอีแร้งสีน้ าตาลหิมาลัยในประเทศไทย 
ชนาธิป อุ่มมี, ไชยยันต์ เกสรดอกบัว และปรีดา เลิศวัชระสารกุล 

70 

14.00-14.20 น. O-Z31 ประสิทธิภาพของไส้เดอืนฝอยศัตรูแมลงสายพันธุ์ท้องถิ่นในการควบคุมหอยเชอร่ี 
(golden apple snail; Pomacea canaliculate) และการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี 
พชรพรรณ วาณิชส าราญ และวนัดี วัฒนชัยยิง่เจริญ 

 

14.20-14.40 น. พักรับประทานอาหารวา่ง  (ลานชั้น 1 อาคาร CLB 5 72 
15.40-17.00 น. น าเสนอผลงานในรปูแบบโปสเตอร์ (ลานชั้น 1 อาคาร CLB 5)  

 

 

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 
 
 

 

ตารางการประชุม ห้องที่ 1 (CLB 5201) 
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 

 
 

 

09.00-11.00 น. เสวนา: การประชุมระดมความคิดนักอนุกรมวิธานเพื่อสร้างโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการร่วมข้าม
ศาสตร์และสถาบัน เร่ือง “การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเร่งด่วนของแม่น้ าโขง
ในสถานการณ์แม่น้ าโขงป่วนในปัจจุบนั (An urgent biodiversity inventory of the 
Mekong River following the current disruptive practices in the Mekong River)” 
จัดการเสวนาโดย ศูนย์ความเปน็เลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ผู้ร่วมด าเนินการเสวนา 
         (1) ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญหา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
         (2) ศ. ดร.ประนอม จันทรโณทัย (มหาวทิยาลัยขอนแก่น) 
         (3) รศ. ดร.นฤมล แสงประดับ (มหาวิทยาลยัขอนแก่น)  
         (4) รศ. ดร.จิรศักดิ์ สุจริต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  
         (5) ผศ. ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
         (6) ผศ. ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
         (7) อ. ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์ (มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี) 
         (8) Dr. Khamla Inkavilay (National University of Laos)  
         *รูปแบบผสมผสาน (Hybrid Webinar) 
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11.00-11.10 น. พักรับประทานอาหารวา่ง (ลานชั้น 1 อาคาร CLB 5)    
11.10-11.30 น. ประกาศและมอบรางวัลการน าเสนอผลงาน  
11.30-11.45 น. พิธีส่งมอบธงส าหรับการเปน็เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ 

ในประเทศไทย ครั้งที่ 11  
โดย   (1) ผู้อ านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชวีภาพ 
        (2) คณบดีคณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
        (3) คณบดีคณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

11.45-12.00 น. กล่าวปิดการประชุม  
โดย ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญหา (ผู้อ านวยการศูนย์ความเปน็เลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ) 
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การน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ 
  หน้า 

 

กลุ่มสัตว์ 
 

P-Z01 การส ารวจสัตวไ์ม่มีกระดูกสนัหลังหน้าดนิเบื้องต้นในบริเวณที่เป็นแหล่งน้ ากร่อยของพื้นที่ชุ่มน้ าทุ่ง
สามร้อยยอด จังหวัดประจวบครีีขันธ์ 
แก้วภวิกา รัตนจันทร์ และนฤมล แสงประดับ 

125 

P-Z02 การศึกษาเบื้องต้นชนิดของด้วงมูลสัตว์ที่พบในมูลกระทิง ในอุทยานแห่งชาติตาพระยา  
จังหวัดสระแก้ว 
อิสราพงษ์ วรผาบ, วริศรา จันทร์เที่ยง และเนตรนภา โพธิ์ศรีทอง 

126 

P-Z03 ชนิดพนัธุ์มดตา่งถิ่นในเขตรักษาพันธุ์สัตวป์่าอุ้มผาง 
เนตรนภา โพธิ์ศรีทอง, วียะวัฒย์ ใจตรง และแก้วภวิกา รัตนจนัทร์ 

128 

P-Z04 การใช้เทคนิค PCR ตรวจสอบรูปแบบความแปรผนัทางพันธุกรรมของยีน tRNAleu -COII และ COI 
ในผึ้งพันธุ ์
อภิชญา ไชยขันธ์ และทิพย์วรรณ สรรพสัตย ์

129 

P-Z05 ความหลากหลายทางพนัธุกรรมและความสัมพันธ์ทางวิวฒันาการของผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera)  
ในพื้นที่วิจัยการเลี้ยงผึ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตเข่ืองใน 
กฤษฎา สีจันดี, เสาวลักษณ์ ภูสมสาย และประพนัธ์  ไตรยสุทธิ ์

131 

P-Z06 ความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของอึ่งวงศ์ Microhylidae และ Megophryidae 
มณีศิลา โพธวิัฒนางค์กูร, ปิยะธดิา พิมพ์วิชยั และคมศร เลาห์ประเสริฐ 

132 

P-Z07 ความหลากหลายของโรติเฟอร์และคลาโดเซอแรนในแหล่งน้ าจดืภาคใต้ของประเทศไทยและการ
จัดท าดีเอ็นเอบาร์โคดเพื่อเก็บรักษาไว้ในพพิิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ สยามบรมราชกมุารี 
พรรณี สะอาดฤทธิ์ และสุปิยนิตย์ ไม้แพ 

134 

P-Z08 ความหลากหลายของแมลงหนอนปลอกน้ า ในเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าฮาลา-บาลา จังหวัดนราธวิาส 
ปัทมาพร ราชสุวรรณ, นาทาษา รอยะ, ซูไวดา กาโฮงม และกิตยิา ถาวโรฤทธิ ์

135 

P-Z09 วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองกับงานวิจัยฟองน้ าน้ าจืดในประเทศไทย 
นิสิต เรืองสว่าง 
 

137 

 

กลุ่มพืช 
 

P-P01 วิจัยสถานภาพของกล้วยไมด้ินสกุลใบหมาก (Spathoglottis Blume.) 
ภัทธรวีร์ พรมนัส, สุมาลี ทองดอนแอ และรักชนา สารภิรม 

138 

P-P02 ความหลากหลายของพรรณไมบ้ริเวณเขายายเที่ยง อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
เทียมหทัย ชูพันธ์ และณภัทร นอ้ยน้ าใส 
 

140 
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P-P03 อนุกรมวิธานของพืชสกลุ Canthium Lam. sensu lato (วงศ์เข็ม: Vangurieae) ในประเทศไทย 
ปริมประภา ภูสง่สี, คณิต แวงวาสิต และกมลหทัย แวงวาสิต 

141 

P-P04 การบ่งชี้ทางสัณฐานวิทยา การคัดแยก และการเพาะเลี้ยงสาหร่ายก่อโรคใบจุดสาหร่าย 
ในพืชท้องถิ่นทีพ่บในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีวทิยาเขตเข่ืองใน 
นฤมล บุญชม กิตติภัฏ โชตจิินดากุล ยุทธศาสตร์ แก้วพาปราบ ชินวฒัน์  ถาศักดิ์,  
ประพันธ์ ไตรยสุทธิ์ และพนัธุ์วงค์ คุณธนะวัฒน ์

142 

P-P05 องค์ความรู้พื้นบา้นและความหลากหลายระดบัชนิดของพืชกนิได้ในชุมชน 
โดยรอบสถานีวิจัยสิง่แวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา 
บัณฑิตา เพ็ญสุริยะ, น้ าฝน ชาชยั, เตชิตา ปิน่สนัเทียะ, สุรสิทธิ์ วงศ์สัจจานันท์, พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี, 
เรวัตร จินดาเจี่ย, จรรยา มุ่งงาม, ภัทรา ประทับกอง, พงศกร นิตย์มี, ธีระวัฒน์ ศรีสุข  
และจักรกฤษณ์  ศรีแสง 
 

144 

 

กลุ่มจุลินทรีย์ นิเวศวิทยา และนวัตกรรม 
  

P-ME01 ความหลากหลายทางชีวภาพของดิสโคไลเคนจากโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี 
อินทนนท์ อุทยานแห่งชาตดิอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 
พิมพ์พิศา พระภูจ านงค์, กวินนาถ บัวเรือง, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, วสันต์ เพิงสูงเนนิ               
และเวชศาสตร์ พลเยี่ยม 

146 

P-ME02 การประเมินความเปน็พิษของสยี้อมคองโกเรดที่บ าบัดด้วยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชงิแสงต่อการ
เจริญเติบโตของสาหร่ายคลอเรลลา 
นนทวฒัน์ มสี าราญ, ทีปกร แสนเสนยา, สุวัตร นานนัท์ และศุจีภรณ์ อธิบาย 

148 

P-ME03 ความหลากชนิดของปลาบริเวณหินใบและหินขาว จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
พลอยไพลนิ รังษีธรรรมปัญญา, เจริญมี แช่มช้อย, ละอองดาว จงรักษ์, อริย์รัช วงศ์ณัทปรานนต์,  
มาฆมาส สุทธาชีพ และธรรมศักดิ์ ยีมิน 

150 

P-ME04 โครงสร้างกลุ่มสิ่งมีชีวติปะการังบริเวณหินขาวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
วิภาวรรณ อุ่นคงทอง, สิทธิพร เพ็งสกุล, ณัชพร แสงมณี, วัลยา กลิ่นทอง, มาฆมาส สุทธาชีพ    
และธรรมศักดิ์ ยีมิน 

151 

P-ME05 การเปรียบเทียบความหนาแนน่ประชากรหอยตะเภา (Donax scortum) บริเวณหาดปากเมง 
จังหวัดตรังระหว่างปี พ.ศ. 2561-2565 
ศิริลักษณ์ รองประโคน, ธรรมศักดิ์ ยีมิน, มาฆมาส สุทธาชีพ, วชิิน สบืปาละ, ศุภกานต์ เผ่าด้วง  
และอรเทพ มือเสือ 

152 

P-ME06  เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานอนกุรมวิธานและความหลากหลายทางชวีภาพ สู่การยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชนบ้านดงสว่าง อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ประพันธ์ ไตรยสุทธิ์, วัชรพงษ์ หงส์จ ารัสศิลป์, ณัฐพจน์ วาฤทธิ์ และภากร นลนิรชตกัญจน ์

153 
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เจ้าฟ้านักอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ 

โดย 

รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ 

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐ 

๒๒-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 

บทคัดย่อ 

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยศึกษา
ค้นคว้าเก่ียวกับธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม นับแต่ทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบัน กล่าวได้ว่า ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมอนุกรมวิธานทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ  บทความนี้สรุปพระราชกรณียกิจ 
บางประการ เพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ การส่งเสริมสวน
พฤกษศาสตร์  การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เกษตรอินทรีย์  
พิพิธภัณฑ์พืชและสัตว์ และการพัฒนานักอนุกรมวิธาน เป็นต้น  ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของนักอนุกรมวิธานและนัก
ชีววิทยา พระมหากรุณาธิคุณมากล้นพ้นพรรณนา 

อนุกรมวิธาน  หรือ Taxonomy คือ ศาสตร์แห่งการจัดหมวดหมู่หรือการจัดกลุ่มของสิ่ งมีชีวิต 
(Classification)  การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของหมวดหมู่และชนิดของสิ่งมีชีวิต (Nomenclature)  รวมทั้งการค้นพบข้อ
บ่งชี้ของสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ ๆ (Identification)  ตลอดจนการศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ (Systematics) ของ
สิ่งมีชีวิต อนุกรมวิธานจึงเป็นพื้นฐานของการรู้จักสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง นักอนุกรมวิธาน
เป็นผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียด เก็บสะสม รวบรวมและร้อยเรียงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ตลอดจนอนุรักษ์
สิ่งมีชีวิตอย่างเป็นระบบ  ดังนั้น ผู้สนใจด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) จึงต้องสนใจเรื่องของ
อนุกรมวิธานควบคู่กันไป 

ในที่นี้ จะกล่าวถึงพระปรีชาในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ผู้เขียนสรุปจากสิ่งที่เห็นประจักษ์ด้วยตนเอง  ซึ่งย่อม
เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น  เมื่อเทียบกับพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงงานในด้านนี้มาอย่างยาวนาน   
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ความสนพระทัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ความตระหนักในความงดงามและประโยชน์ของความ
หลากหลายทางชีวภาพ และความทุ่มเท ที่ทรงศึกษาหาความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และทรงประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเพื่อประโยชน์ต่อมวลมนุษย์นั้น  เป็นเร่ืองราวที่น่าประทับใจมากส าหรับผู้เขียน และ
เป็นแรงบรรดาลใจให้ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน สืบทอดความรักธรรมชาติและความพยายามที่จะช่วยกัน
อนุรักษ์ธรรมชาติให้ยั่งยืน 

ทรงรับการปลูกฝงัเรื่องอนุกรมวิธานตั้งแต่ทรงพระเยาว์ 

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนม์ช่วง
พระวัยเยาว์ และทรงศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนจิตรลดา ในบริเวณสวนจิตรลดา ซึ่งมีลักษณะคล้ายสวน
พฤกษศาสตร์  รับสั่งว่าที่นั่นมีต้นไม้มากมาย ทั้งไม้พุ่มและไม้ยืนต้น หลายต้นมีอายุเกินร้อยปี เช่น ต้นสมอไทย 
[Terminaria chebula Retz.] ที่เป็นสมุนไพรในต ารับยาไทย ร.๕ ทรงปลูก ร.๙ ทรงหาวิธีแพร่พันธุ์ และสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงน ารุ่นหลานไปปลูกท่ีวังสระปทุม มีต้นจามจุรี [Albizia saman (Jacq.) Merr.] ที่ ร.๖ ทรง
ปลูก มีการทดลองเลี้ยงครั่งบนต้นนี้ และมีต้นหางนกยูงฝรั่ง [Delonic regia (Hook.) Raf.] ฯลฯ  

เมื่อเสด็จฯไปพ านัก ณ พระต าหนักที่หัวหิน  เชียงใหม่  สกลนคร และนราธิวาส รวมทั้งวังสระปทุมที่สมเด็จ
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าและสมเด็จย่าเคยประทับ ทุกแห่งล้วนมีสภาพแวดล้อมราวกับเป็นสวนพฤกษศาสตร์  มีสภาพ
คล้ายป่าที่รื่นรมย์อุดมด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพืชและสัตว์ โดยเฉพาะที่สวนจิตรลดา ที่รัชกาลที่ ๙ ทรง
ใช้เป็นสถานที่ทดลองเพื่อการพัฒนาหลายเรื่อง รวมท้ังเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพด้วย (Sirindhorn, H.R.H., 
2010) 

 นอกจากนี้ การที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระราชโอรสและพระราชธิดาตามเสด็จฯ พระราชบิดา พระ
ราชมารดา และสมเด็จย่า ไปในท้องที่ต่าง ๆ ตั้งแต่วัยเยาว์  เป็นโอกาสที่ทูลกระหม่อมองค์น้อย ๆ ทรงเรียนรู้จาก
นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ  

จึงสรุปว่า ทรงได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทรงซึมซับความรักธรรมชาติ ความเข้าพระทัยใน
สมดุลของธรรมชาติ และความน่าพิศวงรวมทั้งคุณค่าอันมหาศาลของความหลากหลายทางชีวภาพ ความที่ทรงเป็นนัก
อักษรศาสตร์ ทรงรู้ภาษาละติน จึงยิ่งท าให้การเรียนรู้ระบบและความหมายของชื่อของสิ่งมีชีวิตน่ารู้น่าเรียนอย่างยิ่ง 

พระราชนิพนธ์เสด็จฯเยือนต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับอนุกรมวิธาน 

 ในการเสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจนั้น  สิ่งที่ทรงปฏิบัติแทบทุกครั้งเมื่อทรงมีโอกาส 
คือ การก าหนดหารเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ หอพันธุ์ไม้ (Herbarium) พิพิธภัณฑ์พืชและสัตว์ หรือศูนย์เพาะพันธุ์/
อนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ ไว้ในก าหนดการ ทั้งที่เป็นทางการและเป็นการส่วนพระองค์  ด้วยทรงมีพระทัยรักงานด้านนี้
มาแต่ทรงพระเยาว์  ขอยกเพียงบางตัวอย่างมากล่าว ณ ที่นี้ 
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 สวนพฤกษศาสตร์คิว (Royal Botanic Gardens, Kew) ประเทศสหราชอาณาจักร  ได้เสด็จพระราชด าเนิน
ไปเยือนหลายครั้ง ทรงรู้จักผู้บริหารสวนคิว โดยเฉพาะผู้อ านวยการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านป่าเขตร้อน เป็นผู้ที่มีชื่อเสียง
ในฐานะผู้มีบทบาทในการอนุรักษ์พันธุ์พืช ชื่อ Ghillean Prance ซึ่งต่อมาเป็น Sir Ghillean Prance (Primrose, S., 
2020, Ch 10) ท่านเป็นผู้อ านวยการสวนคิวตั้งแต่ปี ค.ศ.1988 จนเกษียณอายุในปี ค.ศ. 1999 เป็นยุคสมัยที่มี
ความก้าวหน้าทางอนุกรมวิธาน ๒ ประการ คือ มีการใช้ DNA เป็นเกณฑ์ใหม่ที่ชัดเจนและแม่นย าขึ้นในการจัดจ าแนก
สิ่งมีชีวิต และเป็นจังหวะของกระแสการตอบรับจากสาธารณชน เรื่องความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการสูญพันธุ์อย่าง
รวดเร็วของสิ่งมีชีวิต ท าให้นักอนุกรมวิธานที่นอกจากจะเป็นผู้เก็บรวบรวมพันธุ์แล้ว  ยังต้องท าหน้าที่อนุรักษ์พันธุ์ด้วย 
ช่วงนั้นเกิดโครงการ Millennium Seed Bank (Primrose, S., 2020, Ch. 13) ภายใต้การดูแลของสวนคิว ซึ่งได้
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.๒๐๐๐ ภายในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. ๒๐๐๙ ธนาคารนี้สะสม
พันธุ์พืชป่าทั่วโลกได้ร้อยละ ๑๐ ของสปีชีสที่มีอยู่  เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  และภายในปี ๒๐๒๐ ควรจะเก็บ
สะสมพันธุ์พืชป่าได้ร้อยละ ๒๕ ประเทศไทยโดยแนวพระราชด าริของพระองค์ ได้ให้ความร่วมมือส่งเมล็ดพันธุ์พืชป่า
ไปเก็บไว้ที่ธนาคารเมล็ดแห่งนี้ในชว่งป ี๒๕๖๐-๒๕๖๒  ส่งไปเก็บที่นั่น ๑๐๐ ชนิด ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ เมล็ด (กรมอุทยาน
แห่งชาติฯ, ๒๕๖๓)      

อีกที่หนึ่งที่เสด็จพระราชด าเนินไปเยือนเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ และประเทศไทยได้ฝากเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้
เพื่ออนาคต คือ Svalbard Global Seed Vault ประเทศนอร์เวย์ ที่นั่นอาศัยอากาศท่ีหนาวจัดตามธรรมชาติ คือมี
อุณหภูมิปกติ -18 องศาเซลเซียส จึงเป็นปัจจัยธรรมชาติที่สามารถรักษาสภาพของเมล็ดให้มีชีวิตยาวนานนับร้อยปี  
ปัจจุบันเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์จ านวนนับล้านชนิด ที่เป็นอาหารของโลก รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่พระราชทานตอน
เสด็จฯไปเยือน รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าวและอ่ืน ๆ ในเวลาต่อมาด้วย 

 เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เสด็จฯตามรอยของ Charles Darwin ไปยังหมู่เกาะ Galapagos ได้ทอดพระเนตร
ความหลากหลายทางชีวภาพในหมู่เกาะนี้ ทรงเห็นพลังแห่งการคัดเลือกพันธุ์ทางธรรมชาติ สภาพภูมิศาสตร์ที่
หลากหลายของเกาะน้อยใหญ่ ท าให้สิ่งมีชีวิตที่นี่คงเอกลักษณ์ของความหลากหลาย แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตที่อ่ืนอย่าง
ชัดเจนอย่างน่าอัศจรรย์  

 อีกสองตัวอย่างคือประเทศบราซิล เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ทรงท่องป่าร้อนชื้น Amazon และเสด็จฯ 
ประเทศ Madagascar  เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รับสั่งว่ามีข้อมูลว่าที่นั่นมีพืชพรรณคล้ายกับของไทย   นอกจากนี้ 
พบพืชประจ าถิ่นที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น ต้น Baobab  และที่นี่ก็เช่นเดียวกับการเสด็จเยือนถิ่นต่าง ๆ ที่ทรงรับการ
ถวายพืชท้องถิ่นหลายอย่าง และทรงน ามาทดลองปลูกในบริเวณพระต าหนักสวนปทุม 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 เมื่อปี ๒๕๐๓ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงโปรดให้อนุรักษ์ต้นยางนา Dipterocarpus alatus ที่อ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี แต่ทรงต้องเปลี่ยนแผน น าเมล็ดมาเพาะที่หัวหินแล้วน าไปปลูกที่สวนจิตรลดา  ต่อมาทรงปลูกพืชชนิด
อ่ืน ๆ ในสวนจิตรลดา ที่น ามาจากภาคต่าง ๆ ของประเทศ  เพื่อให้เหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา ต่อมาทรง
สร้างห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่ออนุรักษ์ต้นไม้จากพระบรมมหาราชวังและพระราชวังอัมพร รวมท้ังทรงใช้
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เทคโนโลยีไนโตรเจนเหลวในการอนุรักษ์พันธุ์หวายและสมุนไพร มีการอนุรักษ์พันธุ์ขนุนจากพระบรมมหาราชวัง และ
ต้นพุดสวน มณฑา ยี่หุบ และสมอไทยจากพระราชวังอัมพร นับว่าใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากในตอนนั้น 

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงดูแลโครงการต่อมา ตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ ครบ ๓๐ ปี ในปีนี้ ทรงริเริ่มจัดท า
ฐานข้อมูลดิจิทัลให้เป็นมาตรฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ทั่วประเทศ ทรงเก็บสะสมพืชและท าแผนที่ทรัพยากร
พืชทั้งตามธรรมชาติและในสวนพฤกษศาสตร์ที่มนุษย์จัดท า ทรงริเร่ิมธนาคารพันธุ์พืช โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พืชในแหล่ง
ที่สร้างอ่างเก็บน้ าและที่ดินที่เสาไฟแรงสูงพาดผ่าน โดยมีการเก็บพืชในลักษณะต่าง ๆ เช่น เมล็ด  เนื้อเยื่อที่เพาะเลี้ยง
ไว้  และDNA เป็นต้น 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการถึง ๒๑๐ หน่วยงาน ประกอบด้วยสถานศึกษาและองค์กรท้องถิ่น ซึ่งมี อบต 
๓,๘๗๙ แห่ง เข้าร่วมโครงการด้วย  โดยมีส านักงานโครงการ อพ.สธ. ในสวนจิตรลดา เป็นองค์กรประสานงานของ
โครงการ และในกลุ่มมหาวิทยาลัย มีศูนย์แม่ข่ายประสานงาน ๕ ภูมิภาค เป็นแกนกลางของแต่ละภาค  ได้แก่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   มหาวิทยาลัยสุ รนารี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ท าให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นทั่วประเทศถึง ๕,๖๑๑ แห่ง 
นับเป็นโครงการระดับรากหญ้าที่ท าให้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชครอบคลุมพื้นทีท่ั่วประเทศ  ทั้งหน่วยงาน สถานศึกษา
และชุมชนมีส่วนร่วม ส่งผลให้มีความตื่นตัวเร่ืองการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์เพิ่มข้ึน (อพ.สธ. ๒๕๖๕) 

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 ทรงริเริ่มโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่บูรณาการทุก
สาขาวิชา ทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา วรรณคดี ศิลปะ สังคมศึกษา และพลศึกษา  โดยให้นักเรียน ครู 
ผู้ปกครองร่วมกันส ารวจต้นไม้ พืชต่าง ๆ ในโรงเรียนและโดยรอบ มีการเก็บตัวอย่างไว้ที่ Herbarium ของโรงเรียน 
กิจกรรมก็น าเสนอในเว็บไซต์ของ SchoolNET และในแต่ละปีมีการจัดประชุมวิชาการ โรงเรียนที่จัดท าได้ตามเกณฑ์ก็
จะได้รับป้ายพระราชทาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนจ านวน ๕,๙๕๑ แห่ง กระจายอยู่ใน ๗๗ จังหวัด ซึ่งรวมทั้งสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู 
๒๘,๖๔๒ คน และนักเรียน ๖๐๔,๓๘๐ คน มีส่วนร่วมในโครงการในระยะเวลา ๓๐ ปีที่ผ่านมา (อพ.สธ. ๒๕๖๕) 

 โครงการทหารพันธุ์ดี ต ารวจพันธุ์ดี แรงงานพันธุ์ดี 

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงด าเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงทรงมีพระราชด าริส่งเสริมการเกษตร โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้คนไทยและ
ชุมชนไทยสามารถพึ่งพาตนเอง  ทรงด าเนินการโดยมูลนิธิชัยพัฒนาฝึกอบรมให้ทหารและประชาชน โดยเฉพาะทหาร
ที่ใกล้เกษียณ ให้มีทักษะด้านการเกษตร  เพื่อให้เลี้ยงตนเองและครอบครัวภายหลังเกษียณ  จึงเกิดโครงการ “ทหาร
พันธุ์ดี” ตามค่ายทหารต่าง ๆ ที่มีพื้นที่ว่างท าการเกษตร  นอกจากจะมีผลิตผลการเกษตรไว้รับประทานและขายได้
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แล้ว ทหารเหล่านี้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก และต้นอ่อนผลไม้ไว้แจกจ่าย รวมทั้งให้ความรู้แก่ชุมชนอีกด้วย ต่อมา
โครงการคล้ายคลึงกันเกิดขึ้นในกลุ่มต ารวจ เรียกว่า “ต ารวจพันธุ์ดี” และกลุ่มแรงงาน เรียกว่า “แรงงานพันธุ์ดี” 

 นับเป็นวิธีการที่ได้ผลประโยชน์หลายอย่าง ทั้งด้านสุขภาพพลานามัย เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งส่งเสริม
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการพัฒนาพันธุ์พืช ควบคู่กันไป 

การเก็บรักษาและผลิตเมล็ดพันธุ ์

“ในการพัฒนาในชนบทสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ งานที่ท าอยู่ก็พยายามท าเมล็ดพันธุ์พืชผัก 
โดยการตั้งโครงการ บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ให้ชาวบ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ผักและปลูกเอง จะกินอะไรก็ปลูกเอง .......... 
ไม่ใช้สารเคมีที่จะมีพิษตกค้างเป็นอันตราย ก็รู้สึกสบายขึ้น ตรวจเลือดก็ไม่มีสารพิษหรือมีแต่น้อยลง เขาจะปลูกส่วน
หนึ่งกิน ส่วนหนึ่งเก็บไว้ท าพันธุ์ต่อ ส่วนหนึ่งก็ขาย ผักก็ขายบ้างถ้าเกิน แล้วก็ขายเมล็ดพันธุ์ให้แก่ศูนย์  (คือ ศูนย์
พัฒนาพืชพันธุ์จักรพันธุ์เพ็ญศิริ) ซึ่งจะเอามาเผยแพร่แล้วให้คนอ่ืนไปอีก อย่างในช่วงที่เกิดน้ าท่วม...........” 

(จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี . ๒๕๕๕. 
“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างโอกาสให้แก่เด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร” ใน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา. 
รวมปาฐกถา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง การศึกษากับการพัฒนา เล่ม ๓. ๒๕๕๘. 
หน้า ๗๑๗)  

 

สวนพฤกษศาสตร์ในพระต าหนัก 

 วังสระปทุม 

 วังสระปทุมเป็นพระต าหนักที่ประทับในปัจจุบัน มีสภาพร่มรื่น เต็มไปด้วยพรรณไม้หลากหลาย  และมีสัตว์
อาศัยอยู่มากมาย  ประหนึ่งสวนพฤกษศาสตร์กลางใจเมืองกรุงเทพมหานคร ด้วยน้ าพระทัยรักและอนุรักษ์ธรรมชาติ
ขององค์เจ้าของวัง นับแต่สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าฯ ในรัชกาลที่ ๕ สืบทอดต่อมายังสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี จนถึงสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปัจจุบัน  

 พระต าหนักสวนปทุม 

 พระต าหนักสวนปทุม มีเนื้อที่ ๔๙ ไร่ ๒ งาน อยู่ในต าบลบางขะแยง อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงมีแนวพระราชด าริให้สร้างอาคารคล้ายหมู่เรือนไทยเชื่อมต่อกัน  แต่ไม่ใช้ไม้ในการก่อสร้างเพื่อความคงทน ในเนื้อ
ที่ ๔๙ ไร่ ๒ งาน ซึ่งต่อมาทรงปรับให้เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์และห้องจัดนิทรรศการ มีอาคาร ๖ หลัง ทรงตั้งชื่อ
ตามดอกบัว คือ นิโลบล จงกลนี ศรีโกสุม ปทุมชาติ พิลาศบุษบากร และอรชรบุษบัน  ทรงเกบ็รักษาสิ่งที่คนทูลเกล้าฯ
ถวายไว้อย่างหลากหลายมากมาย รวมท้ังทรงแสดงเปลือกหอยหลากหลายชนิด รวมทั้งซากสิ่งมีชีวิตหรือฟอสซิล ได้
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ชมแล้วก็ซาบซึ้งในพระอุปนิสัยใฝ่เก็บสะสมสิ่งของ ไม่ว่าเล็กน้อยหรือใหญ่โต มูลค่าสูงหรือต่ า จากทุกมุมโลก ทุกอย่าง
มีเร่ืองราว น่าสนใจ และให้ความรู้ ที่แน่นอนคือ เร่ืองอนุกรมวิธานเป็นหนึ่งในความสนพระทัยอย่างลึกซึ้งของพระองค์  

นอกจากสิ่งของในอาคารแล้ว บริเวณพระต าหนักมีพื้นที่สวนเกษตร เนื้อที่ประมาณ ๑๔ ไร่ แบ่งเป็น ๓ ส่วน 
คือ 

๑. สวนพรรณไม้ป่าและพืชสมุนไพร  ทรงรวบรวมไม้ป่ากว่า ๖๐๐ ชนิด  รวมทั้งไม้หายากและไม้ที่ไม่มีใน
ประเทศไทย  เช่น ต้นบาวบับ Alluaudia procera วงศ์ Didiereaceae มีถึง ๙ สายพันธุ์ ส่วนใหญ่จากมาดากัสการ์ 
บางส่วนจากแอฟริกาใต้และออสเตรเลีย เป็นต้น 

๒. สวนผลไม้ และแปลงผัก ทรงรวบรวมพืชพรรณต่าง ๆ ไว้มากมาย เช่น ทุเรียน ๖๗ พันธุ์ มะม่วง ๑๙ 
พันธุ์ อินทผาลัม ๒๐ พันธุ์ และวานิลลา ๑๕ พันธุ์ เป็นต้น 

๓. แปลงทดลองปลูกพืชอนุรักษ์และไม้ผล ทรงทดลองปลูกหลายอย่าง เช่น ผัก สตรอเบอรี มะเดื่อ (๑๕๐ 
สายพันธุ์) แตงโม แตงแคนตาลูป องุ่น เป็นต้น 

ทุนส่วนพระองคด์้านอนุกรมวิธาน 

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยเร่ืองการขาด
แคลนนักอนุกรมวิธานยิ่งนัก  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ค่อยมีอัตราที่จะเปิดรับบุคลกรด้านนี้ ความต้องการของคนรุ่น
ใหม่ที่จะเลือกเรียนด้านนี้ก็น้อยมาก ทุนสนับสนุนให้เรียนก็ไม่ค่อยมี  ทั้ง ๆ ที่อนุกรมวิธานมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
นอกเหนือจากวิชาการแล้วอนุกรมวิธานมีความส าคัญต่อวงการต่าง ๆ ได้แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้
ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างถูกต้อง การเกษตร การแพทย์ และการท่องเที่ยว เป็นต้น   

 ด้วยทรงส่งเสริมเรื่องนี้อย่างจริงจัง ดังนั้น หากทรงทราบว่ามีผู้ที่สนใจจริงประสงค์จะเรียนต่อด้าน
อนุกรมวิธาน ก็จะทรงสนับสนุนด้วยทุนการศึกษาหรือการประสานกับสถาบันการศึกษา ขอยกบางตัวอย่าง ที่ได้รับ
พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งมีทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก   

นักเรียนที่โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ท าโครงงานเรื่อง เห็ด อยากเรียนเกี่ยวกับเห็ด ก็ทรงส่งเสริมให้เข้า
เรียนที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จนจบปริญญาตรี 

ดร.สมราน สุดดี นักวิทยาศาสตร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รับพระราชทานทุนส่วนพระองค์ไปเรียนปริญญาเอกด้านอนุกรมวิธานพืชที่ Trinity College, Dublin แล้วรับราชการ
ทางด้านนี้จนจะครบเกษียณอายุราชการในปีนี้ 

 นางสาวพิมลรัตน์ ทองโรย อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี รับ
พระราชทานทุนส่วนพระองค์ไปเรียนปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยบรูไน ท าวิทยานิพนธ์เร่ืองสาหร่ายในบรูไนและเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้ ปีนี้ปีที่ ๓ แล้ว 
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 นายพงศกร คุณาสิทธิ์ จบปริญญาโท ม.ขอนแก่น รับพระราชทานทุนส่วนพระองค์ไปเรียนระดับปริญญาเอก 
จะท าวิทยานิพนธ์ด้านอนุกรมวิธานของวงศ์ชบา (Grawioideae) 

 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ต่อวงการอนุกรมวิธาน 

พืชและสัตว์ที่ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ตามพระนาม  

ด้วยพระปรีชาและพระมหากรุณาธิคุณดังได้กล่าวมาแล้ว จึงทรงเป็นที่รู้จักและยกย่องของนักอนุกรมวิธาน
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ หลายท่านเม่ือค้นพบสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ใหม่ก็ขอตั้งขื่อวิทยาศาสตร์ตามพระนาม ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 

สัตว์ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร  Pseudochelidon sirintarae 

ปูเจ้าฟ้า    Phricotelphusa sirindhorn 

ไดโนเสาร์ภูเวียง   Phuvianggosaurus sirindhornae 

กั้งเจ้าฟ้า    Acanthosquilla sirindhorn 

หอยนกขมิ้นเหลืองอ่อนเจ้าฟ้า Amphidromus principalis N.S.P. 

พืช สิรินธรวัลลี   Bauhinia sirindhorniae 

จ าปีสิรินธร   Michelia sirindhorniae 

เอ้ืองศรีประจิม   Sirindhornia mirabilis 

เอ้ืองศรีคะเนย์   Sirindhornia monophyla 

เทพมาศ    Flamingia sirindhroniae Mattapha, Chantar.&Suddee 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงส่งเสริมวิชาการด้าน
อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ ท้ังโดยทางตรงและทางอ้อม ทรงสนพระทัยแม้จุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ  
รวมทั้งทรงสนับสนุนให้นักวิจัยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในแถบต่าง ๆ  
อาทิ การวิจัยไก่พันธุ์ต่าง ๆ ของไทยและญี่ปุ่น  การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนากาแลนด์ ประเทศอินเดีย  เป็นต้น  คงไม่มีใครสามารถรวบรวมพระราชกรณียกิจด้านนี้
ได้ครบถ้วน ด้วยทรงปฏิบัติพระราชกิจนี้เป็นการส่วนพระองค์มายาวนาน  ทรงจดบันทึกส่วนพระองค์ไว้มากมาย  นัก
อนุกรมวิธานทั้งหลายภาคภูมิใจที่วงการนี้มี “เจ้าฟ้านักอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ” ที่ทรง
เชี่ยวชาญและมีคุณูปการต่อวงการอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพมากล้นพ้นพรรณนา   

ขอจงทรงพระเจริญ! 
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งานวิจัยความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์น้้าจืดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ศักยภาพในการเป็น

อาหารแห่งอนาคต 
Freshwater Zooplankton Research in Southeast Asia: The Potential of Future Foods 

 
ละออศรี เสนาะเมือง1,2*  

La-orsri Sanoamuang1,2*  
1วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

1International College, Khon Kaen University 
2ศูนย์วิจัยอนุกรมวธิานประยุกต ์คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2Applied Taxonomic Research Center, Faculty of Science, Khon Kaen University 
*E-mail: la_orsri@kku.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์สูง ประกอบกับการเป็น
พื้นที่ป่าฝนเขตร้อน จึงมีแม่น้้าและพื้นที่ชุ่มน้้าส้าคัญหลายแหล่ง เป็นเวลาหลายทศวรรษที่นักวิจัยไทยและต่างประเทศได้
ท้าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนสัตว์ ซึ่งมีความส้าคัญนอกจากจะเป็นจุดเริ่มต้นของสายใยอาหารใน
แหล่งน้้าแล้ว ยังมีการน้าแพลงก์ตอนมาใช้ประโยชน์ทางด้านการประมงและการเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ ในปัจจุบันมนุษย์
สนใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพมากข้ึน และได้มองหาแหล่งอาหารใหม่ๆ ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและมีสารอาหารที่ช่วย
เสริมประสิทธิภาพการท้างาน และเสริมภูมคิุ้มกันของร่างกาย หรือแม้กระทั่งการเติมสารอาหารบางชนิดลงไปเพื่อท้าให้อาหาร
นั้นมีสารอาหารหรือมีสรรพคุณเป็นยาเพิ่มมากขึ้น หรืออาหารฟังก์ช่ัน เป็นที่ทราบกันดีว่าแพลงก์ตอนสัตว์เป็นอาหาร
คุณภาพสูงส้าหรับสัตว์น้้า และสามารถเพาะเลี้ยงเพื่อให้เพิ่มปริมาณสารส้าคัญ เช่น โปรตีน แคโรทีนอยด์ และสารต้านอนุมูล
อิสระได้ ดังนั้นจึงได้มีแนวทางการพัฒนาการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนหลายชนิดเพื่อเป็นแหล่งอาหารฟังก์ช่ันของมนุษย์ ไม่ว่าจะ
เป็นไรน้้านางฟ้า โคพีพอด ไรแดง ไรน้้ากาบหอย และยูกลีนาที่มีปริมาณโปรตีน กรดอะมิโน วิตามิน และ แคโรทีนอยด์สูง 
รวมทั้งสารต้านความดันโลหิตสูงที่สกัดได้จากโรติเฟอร์ และข้อได้เปรียบจากการที่มนุษย์ได้รับสารอาหารโดยตรงจากแพลงก์
ตอนคือช่วยลดการสะสมสารพิษที่จะถูกถ่ายทอดไปตามห่วงโซ่อาหารซึ่งมนุษย์มีโอกาสได้รับในปริมาณสูง ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
แนวทางในการพัฒนาการน้าแพลงก์ตอนสัตว์น้้าจืดมาเป็นอาหารฟังก์ชั่นส้าหรับมนุษย์สามารถเกิดขึ้นได้จริง และต้องการการ
พัฒนาวิจัยและต่อยอดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและผลักดันให้แพลงก์ตอนสัตว์น้้าจืดกลายเป็นอาหารส้าหรับมนุษยชาติได้ 

  
ค้าส้าคัญ: แพลงก์ตอนสัตว์น้้าจดื อาหารฟังก์ช่ัน ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณค่าทางอาหาร แคโรทีนอยด ์

 
ABSTRACT 

Southeast Asia is a biodiversity hot spot of plants and animals, as well as a tropical rainforest 
region with numerous rivers and wetlands. For many decades, Thai and foreign researchers have 
conducted research on the diversity and distribution of zooplankton, which is the starting point of the 
food web in water. Zooplanktons have long been used as food in fisheries and as human food. 
Nowadays, humans are more concerned with living a healthy lifestyle and seeking a new alternative food 
source that contains high nutrition and improves performance and the immune system, or even adding 
specific nutrients to make food more nutritious or medicinal, which is known as functional food. 
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Zooplankton is well-known as a high-quality food source for aquatic animals and can be cultured to 
increase the amount of important substances such as proteins, carotenoids, and antioxidants. Therefore, 
there have been guidelines for the development of culturing of various planktons as a functional food 
source for humans, such as fairy shrimp, copepods, cladocerans, clam shrimp, and euglenas. These 
zooplanktons are high in protein, amino acids, vitamins, and carotenoid compounds, including 
antihypertensive rotifers. The advantage of feeding plankton directly is that it helps to reduce the 
accumulation of transmitted toxins along the food chain, where humans are likely to be exposed in large 
quantities. Then, the developmental approaches to introducing freshwater zooplankton as functional 
food for humans can be implemented. More research and development to increase production capacity 
are needed to promote freshwater zooplankton as a human food source. 

 
Keywords: freshwater zooplankton, functional food, biodiversity, nutritional value, carotenoid  
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แม่น ้ำโขง...ในสำยลมที่พัดผ่ำน 

 
ปราโมทย์ ไตรบุญ1 

1ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งประเทศไทย  ส านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
*E-mail: pramtrib@gmail.com. 

 
บทคัดย่อ 

แม่น ้ำโขงมีควำมยำวประมำณ ๔,๙๐๐ กิโลเมตร นับเป็นแม่น ้ำทีย่ำวท่ีสุดเป็นอันดับที่ ๑๐ ของโลกและยำวเป็น
อันดับที่ ๓ ของเอเชีย ไหลผ่ำน ๖ ประเทศ คือ จีน เมียนมำ ไทย ลำว กัมพูชำ และเวียดนำม นับเป็นหนึ่งในแม่น ้ำที่มีควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพมำกท่ีสดุของโลก  

ในช่วงรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจำ้อยู่หัว รัชกำลที่ ๔ ระหว่ำงปี พ.ศ. ๒๔๐๑-๒๔๑๑ (ค.ศ.๑๘๕๘-
๑๘๖๘) เริม่ต้นด้วยนักธรรมชำตวิิทยำชำวฝรั่งเศสผ่ำนเข้ำมำยังบำงกอกเพื่อขอพระบรมรำชำนุญำตส้ำรวจ ๓ รำชอำณำจักร 
คือ สยำม ลำว และกมัพูชำ  อ็องรี มูโอต์, พ.ศ. ๒๓๖๙-๒๔๐๔ (Henri Mouhot, ค.ศ.๑๘๒๖-๑๘๖๑) ผู้ได้ชื่อว่ำเป็นผู้ค้นพบ
นครวัดครั งใหม่และไดเ้ปิดโลกให้ได้ตื่นตำตื่นใจกับเรื่องรำวบันทึกกำรเดินทำง ซึ่งถูกน้ำมำประมวลในหัวข้อเรื่อง Voyage 
dans les Royaumes de Siam, de Cambodge, de Laos et autres parties centrales de I’Indo-Chine 1858-1861 
จำกสิ่งพิมพ์ที่เจ้ำตัวเองก็มิได้อยู่ช่ืนชมควำมส้ำเร็จ เพรำะได้ฝำกร่ำงไว้ที่ริมน ้ำคำน สำขำหนึ่งของแม่น ้ำโขง ในเมืองหลวงพระ
บำงตลอดกำล จำกพิษไขม้ำเลเรยี ด้วยวัยเพียง ๓๕ ปี แต่ก็ท้ำใหฝ้รัง่เศสหันมำสนใจดินแดนอินโดจีน ในเวลำห่ำงให้หลังอีก ๖ 
ปี คณะส้ำรวจชุดใหญ่ภำยใต้ช่ือคณะคุ้มคลั่งแม่น ้ำโขง (La Monomanie de Mekong) น้ำโดย ดดูำร์ด เดอ ลำเกร, พ.ศ.
๒๓๖๖-๒๔๑๑ (Ernest Marc Louis de Gonzague Doudart de Lagrée, ค.ศ.๑๘๒๓-๑๘๖๘) เป็นหัวหน้ำคณะส้ำรวจ
แม่น ้ำโขงของประเทศฝรั่งเศส ระหว่ำงปีพ.ศ. ๒๔๐๙-๒๔๑๑ (ค.ศ. ๑๘๖๖-๑๘๖๘) ซึ่งมีแรงบันดำลใจส่วนหน่ึงจำกบันทึก
ของมูโอต์ และตั งเป้ำจะส้ำรวจแม่น ้ำโขงจำกปลำยสดุที่ออกสู่ทะเลในเวียดนำมย้อนสู่ต้นน ้ำในจีน โดยน้ำคณะส้ำรวจพหุสำขำ 
หนึ่งในนั นคือ โคลวสี เทอเฮล,  พ.ศ.๒๓๗๖-๒๔๕๔ (Clovis Thorel, ค.ศ.๑๘๓๓-๑๙๑๑) นักพฤกษศำสตร์รวมอยูด่้วย กำร
ส้ำรวจในครั งนี ใช้เวลำต่อเนื่องอยูถ่ึง ๒ ปีเต็ม ด้วยควำมยำกล้ำบำกและอุปสรรคนำนัปกำร หัวหนำ้คณะส้ำรวจคือ ดูดำรด์ 
เดอ ลำเกร เสยีชีวิตขณะทีเ่ข้ำเขตจีน สุดท้ำยคณะก็ต้องยกเลิกกำรส้ำรวจที่จะไปให้ถึงต้นน ้ำโดยเปลี่ยนเป็นเดินทำงบกจำก
เมืองต้ำลี่ถึงเซยีงไฮ้ และวนกลับทำงทะเลมำถึงต้นทำงที่ไซ่ง่อน บันทึกกำรเดินทำงของคณะเผยแพร่ในหัวข้อเรื่อง Voyage 
d’exploration en Indo-Chine   

เอกสำรบันทึกกำรส้ำรวจ ภำพวำด ภำพถ่ำยของทั ง ๒ คณะส้ำรวจจำกยุโรปผู้ท้ำทำยในวิถีแห่งบูรพำนับเป็นผลงำน
ที่มีคุณค่ำ โดยมีควำมทรงจ้ำอันหลำกหลำยอยู่ในสองฝั่งของสำยน ้ำโขง ซึ่งได้เกี่ยวโยงไปถึงกำรเมืองกำรปกครอง กำรล่ำอำณำ
นิคม ศำสนำ วัฒนธรรมประเพณี เศรษฐกิจ โบรำณคดี ประวตัิศำสตร์ ควำมเป็นอยู่ของกลุ่มชำติพันธ์ุ และธรรมชำติอัน
ยิ่งใหญ่ ดุจสำยลมที่พัดผ่ำนและยงัคงพัดกระหน่้ำสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงอันไมส่ิ นสดุในแม่น ้ำสำยนี   
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ซากดึกด าบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่ม non-dinosaurs ในมหายุคมีโซโซอิกของอีสาน 

(Non-dinosaur vertebrate fossils in the Mesozoic Era of Isan) 
 

คมศร เลาห์ประเสริฐ1* 
1ภาควิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

*E-mail: komsorn.l@msu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
แหล่งขุดค้นซากดึกด าบรรพ์ที่ส าคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูงโคราช อัน

ประกอบไปด้วยหินช้ันของกลุ่มหินโคราช (Khorat Group) ซึ่งเป็นช้ันหินสีแดงมหายุคมีโซโซอิกสะสมตัวบนภาคพื้นทวีป 
(non-marine red beds) เป็นส่วนใหญ่ มีอายุตั้งแต่ยุคไทรแอสซิกตอนปลายถึงยุคครีเทเชียส-เทอร์เชียรี การแบ่งหมวดหิน
ของกลุ่มหินโคราช (Khorat Group) อาศัยหลักฐานจากซากดึกด าบรรพ์ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง และซากดึกด าบรรพ์ของ
ละอองเรณู แบ่งหมวดหินได้เป็น 5 หมวดหิน เรียงจากอายุแก่สุดไปอ่อนสุด ได้แก่ หมวดหินภูกระดึง หม วดหินพระวิหาร 
หมวดหินเสาขัว หมวดหินภูพานและหมวดหินโคกกรวด  
  งานวิจัยทางด้านซากดึกด าบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลังของไทยนั้นเริ่มต้นจากความร่วมมือของ ทีมส ารวจและขุดค้น
ซากดึกด าบรรพ์ไทย-ฝรั่งเศส ซึ่งน าทีมโดย ดร. วราวุธ สุธีธร และ ดร. อิริก บุพโต (Dr. Eric Buffetaut) จากประเทศฝรั่งเศส 
ท าการส ารวจและเก็บตัวอย่างซากดึกด าบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลังในประเทศไทย ช่วงมหายุคมีโซโซอิก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ซากดึกด าบรรพ์ของไดโนเสาร์ที่สูญพันธ์ในช่วงยุคครีเทเชียส-เทอร์เชียรี จากการเพิ่มขึ้นของนักบรรพชีวินวิทยาและรายงาน
การค้นพบซากดึกด าบรรพ์ชนิดใหม่ที่ปรากฏในช่วง 2 ทศวรรษท่ีผ่านมาเช่น Thaiichthys buddhabutrensis, Isanodus 
nongbualamphuensis, Lanxangichthys sp. Basilochelys macrobios, Siamosuchus phuphokensis, 
Theriosuchus grandinaris, Indosinosuchus potamosiamensis กระดูกต้นขาของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกอันดับ 
Anura เปลือกไข่ของสัตว์อันดับย่อย Anguimorpha แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณท่ีราบสูงโคราชในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนับเป็นแหล่งขุดค้นที่ส าคัญของซากดึกด าบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง ไม่เฉพาะพวกไดโนเสาร์เท่านั้น
หากแต่ยังหลากหลายไปด้วย ฉลาม ปลากระดูกแข็ง กบ เต่า จระเข้ กิ้งก่า สัตว์เลื้อยคลานที่บินอย่างเทอร์โรซอร์ ซึ่งถูกเก็บไว้
ในช้ันหินตะกอนน้ าจืดจ านวนมาก และเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกว่ามีข้อมูลซากดึกด าบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลังที่หลากหลาย
และส าคัญอย่างมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทวีปเอเชีย  
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บทคัดย่อ 

การน าเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มสัตว์ 
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พฤติกรรมการวางไข่ และลักษณะสัณฐานวิทยาของไข่หอยโข่งพื้นเมืองไทยสองชนิด Pila celebensis 

(Quoy and Gaimard, 1834) และ P. virescens (Deshayes, 1824) 
Egg-laying behavior and egg morphology of two Thai indigenous apple snails Pila 

celebensis (Quoy and Gaimard, 1834) and P. virescens (Deshayes, 1824) 
 

สุปัญญา อันเนตร์1*, Ting Hui Ng2, จิรศักดิ์ สุจริต1 และสมศักดิ ์ปัญหา1 
Supunya Annate1*, Ting Hui Ng2, Chirasak Sutcharit1 and Somsak Panha1 

1หน่วยปฏิบัติการซิสเทมาติกส์ของสัตว์ ภาควิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
1Animal Systematics Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University 

2 Lee Kong Chian Natural History Museum, Faculty of Science, National University of Singapore 
*E-mail: forest.supunya@gmail.com 

 
บทคัดยอ่ 

หอยโข่งสกุล Pila Röding, 1798 พบประจ ำถิ่นของประเทศไทย 5 ชนิดได้แก่ Pila celebensis (Qouy & 
Gaimard, 1834), P. gracilis (Lea, 1856), P. pesmei (Morlet, 1889), P. turbinis (Lea, 1856) แ ล ะ  P. virescens 
(Dehayes, 1824) ในปัจจุบันสถำนภำพของหอยโข่งอยู่ในภำวะถูกคุกคำม จ ำนวนประชำกรมีกำรลดลงอย่ำงต่อเนื่องจำก
สำเหตุหลำยปัจจัยโดยเฉพำะกำรน ำเข้ำหอยเชอรีสกุล Pomacea ถึงแม้จะมีควำมพยำยำมในกำรอนุรักษ์ และเพำะเลี้ยงหอย
โข่งพื้นเมืองเพิ่มขึ้นในกลุ่มเกษตรกร แต่ส่วนใหญ่ไม่ประสบผลส ำเร็จ เนื่องจำกขำดควำมรู้พื้นฐำนทำงด้ำนชีววิทยำกำรสืบพันธุ์
ของหอยโข่ง กำรศึกษำลักษณะสัณฐำนวิทยำของไข่หอยโข่งพื้นเมืองไทยสองชนิด ได้แก่ หอยโข่ง P. celebensis และ P. 
virescens ตลอดจนกำรสังเกตพฤติกรรมกำรวำงไข่ด้วยวิธีกำรบันทึกวิดีโอแบบต่อเนื่อง ผลกำรศึกษำพบว่ำ P. celebensis มี
กำรวำงไข่ในเวลำกลำงคืน ในขณะที่ P. virescens วำงไข่ทั้งในช่วงกลำงวัน และกลำงคืน รูปแบบพฤติกรรมกำรวำงไข่
สำมำรถแบ่งได้เป็น 3 ระยะเหมือนกัน คือ ระยะก่อนวำงไข่ ระยะวำงไข่ และระยะหลังวำงไข่ แต่รำยละเอียดในระยะวำงไข่
นั้นมีควำมแตกต่ำงกัน P. celebensis มีกำรหลั่งเมือก และโครงสร้ำงคล้ำยเกล็ดออกมำทั้งช่วงเริ่มต้นและหลังจำกกำรวำงไข่ 
และมีกำรจัดเรียงไข่ในกลุ่มไข่หนำแน่น กลุ่มไข่แบ่งได้เป็นสองส่วน ได้แก่ช้ันนอก ซึ่งเป็นช้ันของโครงสร้ำงคล้ำยเกล็ดสีส้ม 
หรือสีเหลือง และชั้นใน เป็นช้ันของไข่สีส้ม หรือสีเหลืองรูปร่ำงแตกต่ำงกัน จ ำนวน 19-46 ฟอง (n=17) โดยไข่มีขนำดควำม
ยำวเฉลี่ย 8.6 ± 0.9 มม. และควำมกว้ำงเฉลี่ย 7.8 ± 0.9 มม. (n=37) P. virescens มีกำรหลั่งเมือก และจัดเรียงไข่ไม่
หนำแน่น ประกอบด้วยไข่สีขำวทรงกลม หรือรูปไข่ จ ำนวน 88-143 ไข่ (n=12) ไข่มีขนำดควำมยำวเฉลี่ย 5.2 ± 0.2 มม. และ
ควำมกวำ้งเฉลี่ย 4.9 ± 0.3 มม. (n=80)  

 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมกำรวำงไข ่สณัฐำนวิทยำของไข่ หอยโข่ง กำรสบืพันธุ ์
 

ABSTRACT 
Five species of apple snail genus Pila Röding, 1798 have been reported as Thai indigenous 

species including Pila celebensis (Qouy & Gaimard, 1834), P. gracilis (Lea, 1856), P. pesmei (Morlet, 1889), 
P. turbinis (Lea, 1856), and P. virescens (Dehayes, 1824). They are now facing with vulnerable status as the 
population are now being declined, caused by several threats especially the introduction of invasive 
apple snail genus Pomacea. Although, there are some conservation trials, and aquaculture of Thai 
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indigenous species have been increasing by local farmers, but most attempts are failed because of lacking 
basic knowledge on snail reproductive biology. The studies on egg morphology of the two Thai 
indigenous species, P. celebensis and P. virescens and observations on egg-laying behavior using 
continuous video recording. Pila celebensis performed egg laying at night but occurring at both day and 
night in P. virescens. The two species showed similar pattern of egg laying which can be divided into 3 
phases including pre-egg laying, egg laying and post-egg laying. However, P. celebensis and P. virescens 
performed slightly different details during egg laying phases. Pila celebensis released mucous and scale-
liked structures before and after arranging tightly egg cluster. Each egg mass of P. celebensis consists of 
two different parts: the outermost layers of yellow or orange scale-liked structures, and the innermost 
yellow or orange irregular egg cluster [19-46 eggs (n=17)], the average egg length is 8.6 ± 0.9 mm, and the 
width is 7.8 ± 0.9 mm (n=37), but P. virescens released mucous and arranged loose egg cluster which 
contains white spherical eggs [88-143 eggs (n=12)], the average length is 5.2 ± 0.2 mm, and the width is 
4.9 ± 0.3 mm (n=80). 

 
Keywords: egg laying behavior, egg morphology, Pila, reproduction 
 
 

 
 

ภาพ (A) หอยโข่ง Pila virescens ขณะก ำลังวำงไข่ (B) หอยโข่ง P. celebensis ขณะก ำลังวำงไข ่
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ความหลากชนิดและการกระจายพันธุ์ของหอยเจดีย์เขี้ยววงศ์ Clausiliidae จากพื้นที่ภาคตะวันออกและ

ภาคใต้ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
Species diversity and distribution of door-snail family Clausiliidae from the Eastern and 
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บทคัดย่อ 

พืน้ท่ีภาคตะวันออกและภาคใต้ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมารป์ระกอบด้วยหมู่เกาะโดดเดีย่วมากมายและมี
ภูมิประเทศแบบหินปูนขนาดใหญซ่ึ่งท าให้เกิดแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีทัง้ความจ าเพาะและความหลากหลายทีเ่อื้อแก่สัตว์จ านวน
มากให้มาอาศัยอยู่ แต่อย่างไรก็ตามการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เหล่านี้ก็ยังคงมีความจ าเป็นอย่างมาก 
การศึกษาหอยทากบกโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีคาสต์นั้นยังคงมีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามผีลงานวิจยั
เผยแพร่ออกมาเป็นจ านวนมาก หอยเจดียเ์ขี้ยววงศ์ Clausiliidae เป็นหนึ่งในแท็กซ่าท่ีมีความพิเศษทีสุ่ดกลุม่หนึ่งทีม่ีเครื่องมือ
พิเศษที่เรียกว่า clausilial apparatus ซึ่งจะเป็นลักษณะหลักส าหรับการระบุชนดิ ส าหรับการศึกษาในครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์
เพื่อรายงานความหลากชนิดและการกระจายพันธ์ุของสายพันธ์ุเมยีนมาร์ โดยตัวอย่างจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ทั้งหมดเก็บมาจากพื้นที ่Shan, Kayin, Mon States, Mandalay และ Tanintharyi โดยการส ารวจครั้งใหญ่ของหน่วยงาน 
FFI ในปี 2558 ถึง 2561 ผลการศึกษาพบหอยเจดีย์เขี้ยวจ านวน 11 ชนิด ในสองสกุลได้แก่ สกลุ Phaedusa Adams & 
Adams, 1855 และ สกุล Oospira Blanford, 1872  ซึ่งมสีองชนิดที่มีลักษณะสณัฐานวิทยาจ าเพาะจาก Kayin State ซึ่ง
ก าลังอยู่ในข้ันตอนการบรรยายเปน็ชนิดใหม ่ หอยเจดีย์เขีย้วสกุล Phaedusa ดเูหมือนว่าจะมีการกระจายพันธ์ุจ ากดัในภาค
ตะวันออก (Mandalay และ Shan) ในขณะที ่ สกลุ Oospira มีการการกระจายพันธ์ุอยู่ทางตอนใต้ (Kayin, Mon และ 
Tanintharyi) ข้อมูลของการศึกษาในครั้งนีย้ังช้ีให้เห็นว่าหอยเจดยี์เขี้ยวในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมารด์ูเหมือนว่าจะเป็น
สัตว์ถิ่นเดยีว แต่อย่างไรก็ตามมีบางชนิดที่มช่ีวงการกระจายคาบเกี่ยวกันกับชนิดของไทย 
 
ค าส าคัญ: วงศ์ Clausiliidae หอยทากบก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ความหลากชนิด  

 
ABSTRACT 

The Eastern and Southern parts of Myanmar are composed of roughly several isolated islands 
and the large karst topography providing unique and diverse habitat types for huge numbers of fauna, 
however, biodiversity assessments are still required. The studies of land snails especially in the karst areas 
are still moving forward with numbers of publication have been produced recently. The door-snail family 
Clausiliidae is one of the most peculiar taxa representing a complex clausilial apparatus which are the 
main characteristics for species recognition. The objectives of this study are to report species diversity and 
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distribution of Myanmar species.  All the Myanmar materials were conducted from Shan, Kayin, Mon 
States, Mandalay and Tanintharyi Regions by FFI inventory in 2015 to 2018. Eleven species belong to two 
genera: Phaedusa Adams & Adams, 1855 and Oospira Blanford, 1872 were carefully classified. Two 
morphotypes collected from Kayin State are now being proposed as new species. Phaedusa seems to be 
restricted in the eastern (Mandalay and Shan), whereas Oospira is in the southern part (Kayin, Mon and 
Tanintharyi). The current data reveals that door-snail in Myanmar appears to be endemic, however there 
are some species share distribution range with the Thai fauna. 
 
Keywords: Clausiliidae, land snail, Myanmar, species diversity 
 

 
 

ตัวอย่างหอยเจดยี์เขี้ยววงศ์ Clausiliidae จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
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Evolution of androgenesis in basket clam genus Corbicula in Thailand 
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บทคัดย่อ 
หอยสองฝาน ้าจืดสกุล Corbicula เป็นหนึ่งในชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานท่ีมีการกระจายตัวกว้างขวางในหลายพื นท่ีทั่ว

โลก สร้างผลกระทบทั งในเชิงนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจ นอกจากนี หอยน ้าจืดสกุลนี ยังเป็นที่น่าสนใจ เนื่องจากสามารถพบ
รูปแบบการสืบพันธุ์ทั งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศผ่านกระบวนการแอนโดรเจเนซิส ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในถิ่นที่อยู่
อาศัยดั งเดิมของหอยน ้าจืดสกุลนี ยังคงขาดข้อมูลพื นฐานต่าง ๆ การศึกษานี จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสวนและอธิบาย
ความสัมพันธ์ และการปรากฎของลักษณะแอนโดรเจเนซิสของหอยสกุลนี ในประเทศไทยโดยใช้สัณฐานวิทยาในการระบุชนิด 
แสดงรูปแบบทางพันธุกรรมโดยใช้ชิ นส่วนยีน COI จากไมโทคอนเดรีย และศึกษาสัณฐานวิทยาของอสุจิ จากผลการศึกษา
สามารถจ้าแนกตามสัณฐานวิทยาได้เป็น 10 ชนิด และไม่ทราบชนิด 2 ประชากร แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม จากความสัมพันธ์ทาง
วิวัฒนาการและรูปแบบทางสัณฐานวิทยาท่ีชัดเจน นอกจากนี พบการปรากฎของอสุจิทั งหนึ่งและสองแฟลกเจลลาอย่างกระจัด
กระจายในแผนภูมิต้นไม้ ซึ่งสามารถอนุมานได้ว่าหอยสองฝาน ้าจืดสกุล Corbicula ในประเทศไทยมีการใช้การสืบพันธุ์ทั ง
อาศัยเพศและไม่อาศัยเพศโดยใช้กระบวนการแอนโดรเจเนซิส ซึ่งกระบวนการแอนโดรเจเนซิสอาจวิวัฒนาการขึ นมาอย่าง
อิสระต่อกัน หรือความขัดแย้งระหว่างรูปแบบวิวัฒนาการและสัณฐานวิทยาอาจเกิดจากปรากฎการณ์ egg parasitism 

 

ค้าส้าคัญ: Corbicula แอนโดรเจเนซิส วิวัฒนาการ อสจุิ ประเทศไทย 
 

ABSTRACT 
The basket clam genus Corbicula is one of the invasive mollusks distributed world-wide, causing 

negative impacts on ecological and economic aspects. They have an interesting reproductive mode 
included sexual and asexual androgenesis reproduction. Thailand is one of their native distribution areas, 
however important basic data are still lacking. This study investigated Corbicula morphology, identified 
them into species level, revealed genetic pattern using mitochondrial COI gene fragments, and studied 
their sperm morphology. There were 10 species and 2 unknown species from morphological 
identification. The COI phylogenetic tree revealed that Thai Corbicula were presented in four different 
groups, and with a distinct morphological pattern. The sperm morphology exhibited scattered pattern of 
both flagellate types (one- and two-flagellated sperms) on the phylogenetic tree, indicating that Corbicula 
in Thailand had both sexual and androgenesis reproduction and the androgenesis might be 
independently evolved. Alternatively, discordances between phylogenetic and morphological patterns 
may cause by egg parasitism phenomenon. 

 
Keywords: Corbicula, androgenesis, evolution, sperm, Thailand 
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ความชุกและการระบุชนิดเชิงโมเลกุลของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียในหอยน้้าจืดในประเทศไทย 
Prevalence and molecular identification of cercarial stage of trematode infection in 

freshwater snails in Thailand  
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บทคัดย่อ 
การติดเช้ือพยาธิใบไม้เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขท่ีส าคัญในประเทศไทย วงจรชีวิตของพยาธิใบไม้มีหอยเป็น

โฮสต์ตัวกลางส าหรับการเจริญเพิ่มจ านวนสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของระยะตัวอ่อน หอยน้ าจืดเป็นโฮสต์ตัวกลางที่ส าคัญใน
การพัฒนาระยะเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้ ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกและระบุชนิดของตัวอ่อน
พยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียในหอยโฮสต์ตัวกลางในประเทศไทย โดยสุ่มเก็บตัวอย่างหอยใน 57 พื้นที่ จาก 23 จังหวัด ของ
ประเทศไทย ท าการตรวจหาระยะเซอร์คาเรียดวยวิธี shedding แล้วจ าแนกชนิดเซอร์คาเรียด้วยการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอ
ไทด์บางส่วนบริเวณ internal transcribed spacer 2 (ITS2) จากการเก็บตัวอย่างหอยทั้งหมดจ านวน 2,683 ตัว จ าแนกได้
เป็น 6 สกุล ได้แก่ Bithynia, Gyraulus, Indoplanorbis, Melanoides, Physella, และ Radix ตรวจพบความชุกของตัว
อ่อนระยะเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้เท่ากับ 0.93% (25/2,683) โดยหอย Radix spp. มีอัตราของการติดเช้ือสูงสุดเท่ากับ 
3.51% (19/542) รองลงมาคือ Bithynia spp. (1.08%) และ Indoplanorbis exustus (0.44%) ตามล าดับ เมื่อศึกษา
ลักษณะของสัณฐานวิทยาของเซอร์คาเรียสามารถจ าแนกรูปแบบของเซอร์คาเรีย ที่ ได้ทั้ งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่ 
xiphidiocercaria, echinostome และ  furcocercous cercaria โด ย รูป แบ บ ของเซอ ร์ ค า เรี ย ที่ พ บ ม าก ที่ สุ ด คื อ 
xiphidiocercaria มีค่าความชุกเท่ากับ 52% (13/25) เมื่อจ าแนกชนิดเซอร์คาเรียด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา พบว่า 
xiphidiocercaria และ echinostome cercaria จ าแนกเป็นพยาธิใบไม้ล าไส้ชนิด Plagiorchis sp. และ Echinostoma 
revolutum ตามล าดับ ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนควบคุม ป้องกัน และ
เฝ้าระวังการติดพยาธิใบไม้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
ค้าส้าคัญ: เซอร์คาเรีย หอยน้ าจดื ความชุก การระบุชนิดเชิงโมเลกลุ  
 

ABSTRACT 
Trematode infection is one of public health problems commonly found in Thailand. The life 

cycle of trematodes requires freshwater snails to act as intermediate hosts for asexual reproduction of 
larval stage. Freshwater snails are important intermediate hosts in the development of the cercaria stage 
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of trematodes. Thus, this study aims to investigate the prevalence and identify the cercaria in 
intermediate host snails across Thailand. The snail samples were randomly collected from 57 sampling 
sites in 23 provinces of Thailand. The snails were examined for cercarial infection by the shedding 
method. Cercarial samples were classified by sequencing of a partial region of the internal transcribed 
spacer 2 (ITS2). A total of 2,683 snails were collected and classified into six genus, e.g., Bithynia, Gyraulus, 
Indoplanorbis, Melanoides, Physella, and Radix. The overall prevalence of cercarial infection in snails was 
found to be 0.93% (25/2,683). Radix spp. had the highest prevalence of cercarial infection at 3.51% 
(19/542), followed by Bithynia spp. (1.08%), and Indoplanorbis exustus (0.44%). In addition, cercariae were 
preliminary identified by morphological characteristics. They were divided into three cercarial types, which 
comprised of xiphidiocercaria, echinostome, and furcocercous cercaria. This is particularly true of 
xiphidiocercaria, which was found to be the dominant type among the cercarial infection in the snails by 
approximately 52.00% (13/25). According to molecular identification, the xiphidiocercaria and 
echinostome cercaria were identified as intestinal trematode Plagiorchis sp. and Echinostoma revolutum, 
respectively. This basic knowledge in this study can be applied in planning to control and prevent the 
trematode infection effectively.  

 
Keywords: Cercaria, freshwater snail, prevalence, molecular identification  
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การเปิดเผยความหลากหลายท่ีซ่อนเร้นในหอยทากบกสกุล Quantula ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยการวิเคราะห์ทางสัณฐานวิทยา วงศ์วานวิวัฒนาการระดับโมเลกุล (ยีน COI) และการแบ่งขอบเขตชนิดพันธุ ์

Revealing hidden diversity in terrestrial snail genus Quantula in Southeast Asia:  
morphological, molecular (COI) phylogenic, and species delimitation analyses 
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บทคัดย่อ 
หอยทากบกสกุล Quantula Baker, 1941 เป็นสมาชิกของครอบครัว Dyakiidae Gude & Woodward, 1921 ใน

ปัจจุบันหอยทากบกสกลุนี้มีจ านวน 10 ชนิด ซึ่งมีการแพร่กระจายพนัธุอ์ยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่อย่างไรก็ตาม
เราพบว่าหอยทากบกสกุลนีม้ีแนวโน้มที่จะมคีวามหลากชนิดค่อนข้างมากและการกระจายพันธ์ุอาจจะแพร่หลายมากกว่าท่ีมี
รายงานไว้ก่อนหน้านี้หลังจากท่ีเราได้ศึกษาตัวอย่างหอยทากบกสกลุ Quantula ที่ถูกเก็บมาจากแผ่นดินบรเิวณภูมิภาคอินโด
จีนและคาบสมุทรมลายู และเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์สัตววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส าหรบัการศึกษาในครั้งนี้เพื่อให้
การจัดจ าแนกของหอยทากบกสกลุ Quantula ในระดับชนิดมีความชัดเจนขึ้น โดยอาศัยข้อมูลจากการวิเคราะห์ทางสณัฐาน
วิทยา วงศ์วานวิวัฒนาการระดับโมเลกลุ และการแบ่งขอบเขตชนดิพันธ์ุ ผลการศึกษาจากการวเิคราะห์ด้วยวิธ ี Maximum 
Likelihood (ML) และวิธี Bayesian Inference (BI) โดยอาศัยล าดบัเบสของยีน COI (655 bp) ซึ่งเป็นยีนจากไมโทคอนเดรยี 
แสดงให้เห็นว่าหอยทากบกสกุล Quantula มีความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการเป็นแบบวงศ์วานวิวัฒนาการเดี่ยว 
(monophyletic) และสามารถแบ่งย่อยได้เป็น 13 เคลด ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายพันธุต์ามภูมิศาสตร ์
นอกจากน้ีผลการศึกษายังเผยให้เห็นว่าความหลากหลายทางสณัฐานวิทยาในหอยทากบกสกุล Quantula มีความคลมุเครือ
ค่อนข้างสูงในแง่ของรูปทรงเปลือก ตัวอย่างเช่น รูปทรงของเปลอืกที่แตกต่างกันสามารถพบได้ในเคลดเดียวกัน และรูปทรง
ของเปลือกที่คล้ายคลึงกันสามารถพบได้ระหว่างเคลดที่ต่างกัน ส่วนการวิเคราะห์การแบ่งขอบเขตชนิดพันธุร์ะดับโมเลกุล ผล
การศึกษาจาก 4 วิธีของการแบ่งขอบเขตชนิดพันธ์ุ (ABGD, GMYC, bPTP และ sPTP) พบหน่วยการด าเนินการทาง
อนุกรมวิธานระดับโมเลกลุ (MOTUs) ตั้งแต ่13 ถึง 42 หน่วย ส ำหรับรำยละเอียดของลักษณะสณัฐำนวิทยำ วิวัฒนำกำรชำติ
พันธุ ์กำรแบ่งขอบเขตชนิดพันธ์ุ และกำรแพร่กระจำยจะมีกำรอธิบำยเพิ่มเตมิต่อไป 
 
ค าส าคัญ: ความหลากหลาย หอยทากบก การแบ่งขอบเขตชนิดพันธ์ุ ซิสเทมาตคิส์ วิวัฒนาการชาติพนัธุ ์
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ABSTRACT 
The terrestrial snail genus Quantula Baker, 1941 is a member of family Dyakiidae Gude & 

Woodward, 1921. Currently, the genus is comprised of 10 described species distributed in Southeast Asia. 
However, we found that this genus is likely to be more diverse and widespread than previously thought 
after our examination of Quantula materials collected from mainland Indochina and the Malay Peninsula 
and deposited in the Chulalongkorn University Museum of Zoology. This study attempted to elucidate 
Quantula species based on morphological, molecular phylogenetic, and species delimitation analyses. 
The Maximum Likelihood (ML) and Bayesian Inference (BI) phylogenetic analyses based on mitochondrial 
COI gene sequences (655 bp) showed that the Quantula was a monophyletic group and was divided into 
13 clades, which were related to geographical distribution. The results also revealed that morphological 
cryptic diversity in shell shape was high in the Quantula. For example, different shell shapes were found 
within the same clade and similar shell shapes were found among different clades. Regarding molecular 
species delimitation, the result of four methodologies for species delimitation approaches (ABGD, GMYC, 
bPTP, and sPTP) recovered from 13 to 42 molecular operational taxonomic units (MOTUs). Further 
information on the morphological characteristics, phylogeny, species delimitation, and distribution will be 
discussed. 
 
Keywords: diversity, land snail, species delimitation, systematics, phylogeny 
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ตัวอย่ำงหอยทำกบกสกุล Quantula Baker, 1941 ที่พบในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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ซิสเทมาติคส์เชิงโมเลกุลของหอยกาบน้้าจืดสกุล Pilsbryoconcha Simpson, 1900  

(Bivalvia: Unionidae) ในภูมิภาคอินโดจีน 
Molecular systematics of freshwater mussels genus Pilsbryoconcha Simpson, 1900 

(Bivalvia: Unionidae) in Indochina  
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บทคัดย่อ 
หอยกาบน ้าจืดสกุล Pilsbryoconcha Simpson, 1900 ในวงศ์ Unionidae มีลักษณะสัณฐานวิทยาที่ส้าคัญ คือ มี

เปลือกที่แบนยาวและไม่มีฟันบานพับ ในปัจจุบันพบทั งหมด 5 สปีชีส์ ในแม่น ้าของภูมิภาคอินโดจีน ได้แก่ P. exilis  
P. carinifera P. compressa P. linguaeformis และ P. lemeslei การระบุสปีชีส์ของหอยกาบสกุลนี  ยังคงใช้ลักษณะ
สัณฐานของเปลือกเพียงอย่างเดียว ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการโดยใช้หลักฐานโมเลกุลยังไม่เคยมีการศึกษามาก่อน ใน
การศึกษาครั งนี วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการโดยใช้สายดีเอ็นเอของยีน COI 16S rRNA และ 28S rRNA ผล
การศึกษาพบความสัมพันธ์ภายในสกุล Pilsbryoconcha เป็นแบบที่ไม่ใช่วงศ์วานเดี่ยว โดยหอยกาบ P. lemeslei ไม่ได้จัด
รวมกลุ่มอยู่กับหอยสปีชีส์อื่น ๆ ในสกุล Pilsbryoconcha แต่แยกไปรวมกลุ่มห่างออกไป และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหอย
กาบในสกุล Monodontina เคลดนี จึงได้รับการบรรยายลักษณะเป็นอีกสกุล ในช่ือ Namkongnaia Jeratthitikul et al., 
2021 ซึ่งมีสมาชิก 2 สปีชีส์ ได้แก่ N. lemeslei และ N. inkhavila ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสกุล Pilsbryoconcha 
พบแยกออกเป็น 8 เคลด ในจ้านวนนี  4 เคลด มีการบรรยายลักษณะแล้วได้แก่ P. exilis P. carinifera P. schomburgki 
และ P. linguaeformis ทั งนี  P. compressa จัดเป็นช่ือพ้องของ P. exilis ส่วนอีก 4 เคลด มีลักษณะทางสัณฐานที่แตกต่าง
ออกไปและคาดว่าจะเป็นสปีชีส์ใหม่ โดยทั งหมดพบแพร่กระจายอยู่บริเวณลุ่มแม่น ้าโขงตอนกลาง ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความส้าคัญของแม่น ้าโขงในการเป็นแหล่งศูนย์กลางทางวิวัฒนาการและการแพร่เผ่าพันธ์ของสัตว์น ้าของโลก 
 
ค้าส้าคัญ: ซิสเทมาติคสเ์ชิงโมเลกลุ, Pilsbryoconcha, อนุกรมวิธาน, ลุ่มแม่น ้าโขง, ประเทศไทย  
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ABSTRACT 
Freshwater mussel genus Pilsbryoconcha Simpson, 1900 in the Family Unionidae is characterized 

by the elongate thin shell, and the hinge plate without teeth. In the present day, five species of this 
genus are recognized from Indochina river system, namely P. exilis, P. carinifera, P. compressa,  
P. linguaeformis and P. lemeslei. Their taxonomic classification is based solely on the shell morphology, 
without any molecular phylogenetic approaches have been investigated so far. In this study, sequence 
fragments of COI, 16S rRNA and 28S rRNA genes were amplified and used for phylogenetic tree 
reconstruction. The results showed a non-monophyletic relationship among Pilsbryoconcha species. 
Specimens of P. lemeslei are failed to join with other Pilsbryoconcha; but formed as a distant 
monophyletic clade, sister to the genus Monodontina Conrad, 1853. This clade was described as another 
genus called Namkongnaia Jeratthitikul et al., 2021, consisting of two species: N. lemeslei and  
N. inkhavilayi. Within the Pilsbryoconcha clade, eight highly supported clades were recovered. Four 
clades of which can be assigned to available name: P. exilis, P. carinifera, P. schomburgki and  
P. linguaeformis. While, P. compressa should be treated as a junior synonym under P. exilis. The other 
four clades are morphologically distinct, and probably new to science. All of the four newly discovered 
clades are particularly distributed in the Middle Mekong River Basin, highlighting the importance of this 
area as an evolutionary and diversification hotspot of freshwater fauna of the world. 

 
Keywords: Molecular systematics, Pilsbryoconcha, taxonomy, Mekong Basin, Thailand 

 

 
ตัวอย่างหอยกาบน ้าจืดสกุล Pilsbryoconcha ที่พบในภูมิภาคอินโดจีน (A) Pilsbryoconcha linguaeformis และ (B) 
Namkongnaia lemeslei 
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อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ของหอยทากไม่มีเปลือกวีโรนิเซลลิดในประเทศไทย 
Taxonomy and systematics of veronicellid slugs in Thailand 
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บทคัดย่อ 

หอยทากไม่มีเปลือกวงศ์วีโรนิเซลลิด โดยทั่วไปมีลักษณะล าตัวแบนคล้ายใบไม้ กินพืชและเศษซากพืชเป็นอาหาร  
พบกระจายอยู่ทั่วบริเวณเขตร้อนช้ืนและกึ่งเขตร้อนช้ืน จนถึงปัจจุบัน หอยทากไม่มีเปลือกวีโรนิเซลลิดได้รับความสนใจ
ค่อนข้างน้อยจากนักสังขวิทยา มีการจัดจ าแนกหอยทากไม่มีเปลือกโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาหลายประการ เช่น สีของ
ล าตัวและอวัยวะสืบพันธุ์ อย่างไรก็ตามอนุกรมวิธานพื้นฐานของหอยทากไม่มีเปลือกนี้มีการศึกษาน้อย ในขณะเดียวกัน 
การบรรยายลักษณะและสายวิวัฒนาการของทากวงศ์นี้ ในประเทศไทยนั้นไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก ดังนั้นการศึกษาอนุกรมวิธานนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การจัดจ าแนกและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการและซิสเทมาทิคส์ในประเทศไทย 
โดยใช้ตัวอย่างที่เก็บได้จากภาคสนามและตัวอย่างจากพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศึกษา
ลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกและลักษณะสัณฐานวิทยาภายใน ได้แก่ ลักษณะของอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้โดยเฉพาะลักษณะ
ของเพนีส เพื่อน ามาใช้ในการจ าแนกและเปรียบเทียบกับศึกษาลักษณะทางอณูชีววิทยา โดยศึกษาล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 
cytochrome c oxidase subunit 1 (CO I) ขนาด ~700 คู่เบส ผลจากการศึกษาในครั้งนี้จะให้ข้อมูลอนุกรมวิธานพื้นฐาน
และซิสเทมาทิคส์ของหอยทากไม่มีเปลือกวีโรนิเซลลิดและกลุ่มที่เกี่ยวข้อง และจะให้ความรู้ที่มีนัยส าคัญส าหรับการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
ค าส าคัญ: ซิสเทมาทิคส์ ความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการ หอยทากไม่มีเปลือก อนุกรมวิธาน วงศ์วีโรนิเซลลิด 
 

ABSTRACT 
The land slugs family Veronicellidae generally perform leaf-liked flat bodies, consuming plants and 

leaf litters. They occur widely throughout the tropical and subtropical regions. Up to now, veronicellid slugs 
have received relatively little attention from malacologists. Classifications using morphological 
characteristics, such as body color and genitalia have been done. However, the basic taxonomy of this slug 
family has been little studied, meanwhile the delineation and phylogenetic relationships in Thailand are 
poorly known. Therefore, this study aimed to classify and analyze the phylogenetic relationships and 
systematics of veronicellid slugs in Thailand using specimens from field samples and specimens that 
deposited at Chulalongkorn University Museum of Natural History. External and internal morphological 
characters especially the penis characteristics are being observed. The morphological characters will be 
compared with molecular characteristic (DNA barcode) using cytochrome c oxidase subunit 1 (CO I) gene 
(~700 bp). The results from this study will provide basic taxonomic and systematics information of 
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veronicellid slugs and their related groups and will provide significant knowledge for biodiversity 
conservation. 

 
Keywords: systematics, phylogenetic relationships, land slug, taxonomy, Veronicellidae  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะล าตัวภายนอกด้านหลัง (dorsal) หรือด้าน notum (A) และด้านท้อง (ventral) หรือด้าน hyponotum (B)  
ของหอยทากไม่มีเปลือกวีโรนเิซลลิด สปีชีส์ Valiguna siamensis 
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การพัฒนาและการบรรยายคุณลักษณะเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ขึ้นใหม่ ของ 

ปลิงควาย Hirudinaria manillensis (Lesson, 1842) และการทดสอบกับชนิดอื่นภายในสกุล 
Development and characterization of novel microsatellite markers for  

the Asian buffalo leech Hirudinaria manillensis (Lesson, 1842)  
and cross-species amplification with its congeners 

 
พุธิตา จิรานันท์สกุล1๕ เอกชัย จรัิฎฐิติกุล1 สมศกัดิ์ ปัญหา2 และชลิตา คงฤทธิ์1 
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บทคัดย่อ 
ปลิงควาย (Hirudinaria manillensis) เป็นปรสติภายนอกของสตัว์มีกระดูกสันหลัง ปัจจุบันประชากรปลิงควายใน

ธรรมชาตไิดร้ับภัยคุกคามจากการท าลายถิ่นท่ีอยู่อาศัย และการล่าเพื่อน าไปเป็นยาตามความเช่ือ ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนา
เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์จ านวน 9 โลไซส าหรับปลิงควาย H. manillensis โดยใช้วิธี next-generation sequencing 
ผู้วิจัยได้ศึกษาภาวะพหุสณัฐานของไมโครแซทเทลไลท์กับตัวอย่างปลิงควาย 306 ตัว จาก 22 แหล่งในประเทศไทย พบว่า
จ านวนอัลลลีต่อโลคสัค่อนข้างสูง มีค่าระหว่าง 12 ถึง 39 อัลลีลต่อโลคัส และมีค่าเฉลี่ย 20.67 อัลลีลต่อโลคสั ค่าเฮทเทอโรไซ
โกซิตี้จากการสังเกตและจากทฤษฎีมีค่าระหว่าง 0.690 ถึง 0.802 และ 0.571 และ 0.886 ตามล าดับ ค่าความหลากหลาย
ของเครื่องหมายดีเอ็นเอมีค่าระหวา่ง 0.511 ถึง 0.836 โลไซจ านวน 5 โลไซจาก 9 โลไซมีการเบี่ยงเบนจากสมดุลฮาร์ดี-ไวน์
เบิร์กอย่างมีนัยส าคญั ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการที่มีประชากรทีม่ีพันธุกรรมแตกต่างกันมากกว่า 1 ประชากรอยู่ในกลุ่ม
ตัวอย่างเดียวกัน หรือเกิดจากกลุม่ตัวอย่างมีขนาดเล็ก ความถี่ของนัลอัลลลีมีค่าระหว่าง 0.000 และ 0.166 ไม่พบการ
ถ่ายทอดไปด้วยกันระหว่างคูโ่ลไซภายหลังจากการแกไ้ขด้วยวิธี sequential Bonferroni เครือ่งหมายทางพันธุกรรมที่
พัฒนาขึน้สามารถน าไปใช้เพิ่มจ านวนดีเอ็นเอของปลิงควายสปีชีส์อื่นในสกุลเดียวกัน ได้แก่ H. javanica, H. bpling, และ H. 
thailandica ไดส้ าเร็จ โดยมีอตัราความส าเร็จอยู่ท่ี 56-89 เปอร์เซ็นต์ เครื่องหมายทางพันธุกรรมเหล่านี้สามารถน าไปใช้
ศึกษาพันธุศาสตร์ประชากรของปลิงควาย H. manillensis และปลงิควายสปีชีส์อื่นในสกลุเดยีวกันได้  

 
ค าส าคัญ: ปลิงควาย การใช้เครือ่งหมายพันธุกรรมข้ามสปีชีส์ Hirudinaria manillensis เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท ์

next-generation sequencing  
 

ABSTRACT 
The Asian buffalo leech (Hirudinaria manillensis) is an ectoparasite, feeding on blood of 

vertebrates. Its natural populations have been threatened by habitat destruction and overexploitation for 
traditional medicine. In this study, we developed 9 species-specific microsatellite markers for H. 
manillensis using next-generation sequencing approach. The microsatellite polymorphism was screened in 
306 individuals of H. manillensis collected from 22 localities in Thailand. Number of alleles per locus 
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were relatively high, ranged from 12 to 39, with an average of 20.67. The observed- and expected 
heterozygosity ranged from 0.690 to 0.802, and 0.571 to 0.886, respectively. The polymorphism 
information content (PIC) varied from 0.511 to 0.836. Five out of the 9 loci showed significant deviation 
from Hardy-Weinberg Equilibrium. This might be caused by Wahlund effect and small sample size. Null 
allele frequency ranged between 0.000 and 0.166. There was no significant linkage disequilibrium 
between pairs of loci after a sequential Bonferroni correction. These markers were also successfully cross-
species amplified in all of its congeners (H. javanica, H. bpling, and H. thailandica), with the amplification 
success rate between 56–89% of the loci used. These highly polymorphic loci will be useful for 
population genetics study of H. manillensis and its congeners. 
 
Keywords: Asian buffalo leech, cross-species amplification, Hirudinaria manillensis, microsatellite markers, 

next-generation sequencing  
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การเรืองแสงทางชีวภาพในไส้เดือนชายหาดชนิด Pontodrilus litoralis (Grube, 1855)  
Bioluminescence in a littoral earthworm Pontodrilus litoralis (Grube, 1855) 
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บทคัดย่อ 

ไส้เดือนชายหาด Pontodrilus litoralis (Grube, 1855) พบทั่วไปบริเวณชายฝั่งเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนของ
มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิก และเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าไส้เดือนชนิดนี้สามารถปล่อยสาร
เรืองแสงได้ ต่อมาได้มีการค้นพบไส้เดือนชายหาดชนิด Pontodrilus longissimus Seesamut & Panha 2018 ในถิ่นอาศัย
บริเวณเดียวกนักับชนดิ P. littoralis ที่ชายหาดของประเทศไทยและมาเลเซีย การศึกษาในครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ท าการทดสอบ
สมบัติการเรืองแสงของไส้เดือน P. Longissimus แต่ไม่พบการเรืองแสงทั้งการทดสอบแบบ in vivo และ in vitro ไส้เดือน
ชายหาดถูกการกระตุ้นให้หลั่งของเหลวโดยใช้คีมกดบริเวณล าตัว พบว่า P. litoralis ปล่อยของเหลวเรืองแสงสีเขียวแต่ P. 
longissimus ไม่พบสารเรืองแสงสีเขียวในของเหลว การวิเคราะห์ด้วย in vitro cross reaction แสดงให้เห็นวา่ไส้เดือนชนิดนี้
ไม่พบทั้งโปรตีนลูซิเฟอรินและเอนไซม์ลูซิเฟอเรส ผลการศึกษาอาจจะยืนยันได้ว่าไส้เดือนชายหาดชนิด P. longissimus ไม่มี
องค์ประกอบของสมบัติของการเรืองแสงทางชีวภาพ สมมุติฐานของหน้าที่การเรืองแสงทางชีวภาพใน หนอนแอนเนลิด ซึ่ง
รวมถึง P. litoralis เป็นการป้องกันตัวเองจากนักล่า ผู้วิจัยตั้งสมมุติฐานว่าการไม่มีคุณสมบัติเรืองแสงทางชีวภาพใน  P. 
longissimus อาจจะเกี่ยวข้องกับถิน่อาศัยย่อยที่อยู่ลึกกว่า ท าให้มีโอกาสเจอผู้ล่าได้น้อยกว่า  
 
ค าส าคัญ: ไส้เดือนชายหาด การเรืองแสงทางชีวภาพ ลูซิเฟอริน ลูซเิฟอเรส 

 
ABSTRACT 

The cosmopolitan littoral earthworm Pontodrilus litoralis (Grube, 1855) has been recorded 
distribution in the tropical and sub-tropical sea coasts of the Atlantic, Indian and Pacific Oceans, and well 
known to perform bioluminescence. Later Pontodrilus longissimus Seesamut & Panha, 2018 has been 
discovered sympatrically from the coastal areas in Thailand and Malaysia. In this study, we examined the 
bioluminescene property of P. longissimus, and found out that it had no luminescent activity in both in 
vivo and in vitro tests. The living worms were stimulated by pincer pressing on the bodies. Pontodrilus 
litoralis exuded a green luminescent fluid, whereas the fluid exuded from P. longissimus was not exhibit 
luminescent property. The in vitro cross-reaction tests showed the absence of neither luciferin nor 
luciferase in P. longissimus. These results may confirm that P. longissimus does not show up luminescent 
ability due to the lack of all bioluminescent components. It has been hypothesized that the biological 
function of bioluminescence in Annelida, including P. litoralis, is an anti-predator defense. We hypothesize 
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that the absence of bioluminescence in P. longissimus may correlate with the habitats with low-predation 
pressure. 
 
Keywords: littoral earthworm, bioluminescence, luciferin, luciferase 
 

 
 
(A) An observation on bioluminescence of littoral earthworms Pontodrilus litoralis at the natural habitat in 

Trang Province, Thailand after mechanical stimulation. (B) Fluorescence observed under a handheld 
longwave UV lamp (365 nm). 
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อนุกรมวิธานของแมงปอง (Arachnida: Scorpiones) ในประเทศไทย 
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บทคัดยอ 

แมงปอง (Arachnida; Scorpiones) เปนสัตวขาปลองนักลาท่ีมีความสําคัญในหวงโซอาหารของกลุมสัตวไมมี

กระดูกสันหลังบนบก อยางไรก็ตามขอมูลอนุกรมวิธานของแมงปองในประเทศไทยมีอยูนอยมากและยังมีความคลุมเครือ 

เพ่ือใหอนุกรมวิธานของแมงปองมีความชัดเจนมากข้ึน การศึกษาน้ีจึงเปนการทบทวนอนุกรมวิธานของชนิดแมงปองใน

ประเทศไทย โดยทําการสืบคนเอกสารและการสํารวจภาคสนามท่ัวประเทศตั้งแตป พ.ศ. 2560 ถึงปจจุบัน ตัวอยางท่ีเก็บไดใน

ภาคสนามไดถูกนํามาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา และ จัดทําบัญชีรายช่ือ รวมถึงแผนท่ีแสดงตําแหนงท่ีพบและถายภาพ

ความละเอียดสูงของแมงปองทุกชนิดท่ีพบเพ่ือใชเปนขอมูลอางอิงท่ีสําคัญสําหรับการศึกษาอนุกรมวิธานของแมงปองไทยใน

อนาคต ผลจากการศึกษาเบ้ืองตนพบตัวอยางแมงปองท้ังหมด 177 ตัว (เพศผู = 63, เพศเมีย = 72, ตัวออนไมเต็มวัย = 24) 

และสามารถทําการยืนยันการมีอยูของแมงปองจํานวน 5 วงศในประเทศไทย โดยท่ีสามารถระบุชนิดไดมากกวา 42 ชนิด 

ประกอบไปดวย วงศ Buthidae Koch, 1837 (4 สกุล, 8 ชนิด) วงศ Chaerilidae Pocock, 1893 (1 สกุล, 7 ชนิด) วงศ 

Hormuridae Laurie, 1896 (1  ส กุล , 1  ช นิด ) วงศ  Scorpionidae Latreille, 1802 (2  ส กุล , 3  ชนิด ) และวงศ 

Scorpiopidae Kraepelin, 1905 (1 สกุล, 23 ชนิด) ซึ่งมี 12 ชนิด ท่ีเปนการรายงานการคนพบในพ้ืนท่ีใหม (new records) 

และอีก 2 ชนิด จากวงศ Chaerilidae ท่ีมีความเปนไปไดวาจะเปนชนิดใหมท่ีไมเคยมีรายงานมากอน 

 

คําสําคัญ: ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ระบบการจําแนก ความหลากหลายทางชีวภาพ บัญชีรายช่ือ  

 

ABSTRACT 

Scorpions (Arachnida; Scorpiones) are recognized as one of the most important predators among 

terrestrial invertebrate food chains. However, in Thailand the taxonomic study of scorpions are scarcely 

and almost unknown. This study focuses on a preliminary revision of scorpions found throughout the 

country. Reviews of historical literature and field collecting were carried out throughout the country from 

2017 until present. A total of 177 scorpion specimens (males = 63, females = 72, juveniles = 24) were 

collected, examined, and identified to provide the country’s first comprehensive checklist. An annotated 

checklist, species distribution maps and high-resolution images of Thai scorpions are provided to be used 

as reference for future systematics and phylogenetic research. Scorpions belonging to 5 families are 

confirmed with 42 species recognized, including Buthidae Koch, 1837 (4 genera, 8 species); Chaerilidae 

Pocock, 1893 (1 genus, 7 species), Hormuridae Laurie, 1896 (1 genus, 1 species), Scorpionidae Latreille, 

1802 (2 genera, 3 species) and Scorpiopidae Kraepelin, 1905 (1 genus, 23 species). In addition, 12 species 

are recognized as new records and 2 new putative species from the family Chaerilidae are identified. 
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Endemic Cave Millipedes: intention for rapid exploring before they disappear 
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บทคัดย่อ 

เอนเดมิซึม (Endemism) มีนัยหมายถึงสปีชีส์ที่พบในหนึ่งพื้นท่ีจ าเพาะทางภูมิศาสตร์อาทิ เกาะ แนวเขาหินปูนและ
ถ้ า กิ้งกือถ้ าเป็นสัตว์ท่ีมีความจ าเพาะถิ่น พบในถิ่นที่อยู่อาศัยย่อยบนพ้ืนถ้ าที่มีกัวโน (guano มูลค้างคาวหรือนกบางชนิด) เป็น
อาหารหลัก กิ้งกือถ้ าถูกจัดจ าแนกในอันดับ Spirostreptida วงศ์ Cambalopsidae เมื่อเปรียบเทียบจากการรายงานชนิด
ของกิ้งกือในประเทศไทย 105 สปีชีส์ในปี พ.ศ. 2548 พบว่ามีเพียงสามสปีชีส์ที่เป็นกิ้งกือถ้ าได้แก่ Trachyjulus calvus 
(Pocock, 1893) Hypocambala helleri Silvestri, 1897 และ Glyphiulus siamensis Mauriès, 1983 แม้ว่าจะยืนยัน
ความจ าเพาะถิ่นของกิ้งกือถ้ าหนึ่งสปีชีส์ต่อถ้ า เช่ือว่ามีการประมาณการที่ค่อนข้างต่ าและดูเหมือนว่าจะมีสปีชีส์ที่ซ่อนเร้น
จ านวนมาก จากข้อมูลที่ส าคัญดังกล่าวท าให้เกิดการริเริ่มโครงการกิ้งกือถ้ าในปี พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์หลักใน
การศึกษาความหลากสปีชีส์และพันธุกรรมในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงในระบบนิเวศเขาหินปูน ได้มีการค้นพบกิ้งกือ
ถ้ า เพิ่ ม เติ ม อี ก  9 ส ปี ชี ส์ ได้ แ ก่  Glyphiulus subbedosae แล ะ  G. semicostulifer จาก ป ระ เท ศ  ส .ป .ป . ล าว 
Plusioglyphiulus digitiformis และ Trachyjulus bifidus จากประเทศสหภาพเมียนมาร์ Plusioglyphiulus biserratus 
และ P. khmer จากประเทศกัมพูชา และ Trachyjulus magnus, Glyphiulus longus และ G. promdami จากประเทศ
ไทย และยังพบความจ าเพาะต่อถิ่นที่อยู่อาศัยอีกด้วย เนื่องจากลักษณะสัณฐานวิทยาของกิ้งกือถ้ ามีความคล้ายคลึงกันมากจึง
ไม่สามารถน ามาหาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการได้อย่างชัดเจน จึงเริ่มใช้ลักษณะทางอณูชีววิทยามาช่วยในการจัดจ าแนก การ
วิเคราะห์ไฟโลจินีโดยใช้ยีน COI และ 28S rRNA ขณะนี้ก าลังอยู่ในระหว่างด าเนินงาน และการใช้ลักษณะสัณฐานวิทยา
ร่วมกับลักษณะทางอณูชีววิทยาวิเคราะห์อนุกรมวิธานและสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการในกิ้งกือถ้ าวงศ์ Cambalopsidae เป็น
วิธีที่ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันแนวเขาหินปูนและถ้ าอยู่ในภาวะถูกคุกคาม การส ารวจสิ่งมีชีวิตในถ้ าเขาหินปูนอย่าง
เร่งด่วนทั่วประเทศไทยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการให้ล าดับความส าคัญของการอนุรักษ์ก่อนที่ ชีวิตเหล่าน้ันจะสูญหายไป
ตลอดกาล 

 
ค้าส้าคัญ: กิ้งกือถ้ า เอนเดมิซึม ความหลากชนิด การวิเคราะหไ์ฟโลจินี  

 
ABSTRACT 

Endemism refers to a species that occurs in a single geographic location such as an island, karst 
and cave. Cave millipedes are unique endemic fauna that occur in the specific microhabitat of the cave 
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floor together with guano (bat or bird droppings) as their main food source. Cave millipedes belong to the 
order Spirostreptida, family Cambalopsidae. However, in comparison to a total of 105 millipede species 
reported in 2005 in Thailand, only three cave millipede species [Trachyjulus calvus (Pocock, 1893), 
Hypocambala helleri Silvestri, 1897 and Glyphiulus siamensis Mauriès, 1983] have been reported in 
Thailand. Although, a high level of endemism with single cave-dwelling species has been confirmed, this 
may be an underestimate as there also seem to be a lot of cryptic species. As above important 
information, the cave millipede project was initiated in 2016 with the primary objective of revealing the 
species and genetic diversity of cave millipedes found in Thailand and nearby countries. Nine newly 
described species: Glyphiulus subbedosae and G. semicostulifer from Laos, Plusioglyphiulus digitiformis 
and Trachyjulus bifidus from Myanmar, Plusioglyphiulus biserratus and P. khmer from Cambodia and 
Trachyjulus magnus, Glyphiulus longus and G. promdami from Thailand, together with their habitat 
specificity have been discovered. The morphological characters of these cave millipedes are so similar in 
which they do not allow their evolutionary relationships to be ascertained. Therefore, we also using 
molecular characteristics to aid in species classification. Phylogenetic analysis using the nuclear 28S rRNA 
and mitochondrial COI genes is being conducted and will be discussed. Combining morphological and 
molecular studies on Cambalopsidae appears to be the most effective way to gain additional insight into 
the taxonomy and evolutionary relationships of this huge and diverse group. Because karsts and caves are 
now under threatened, rapid surveys of the organisms in caves all over Thailand are needed to establish 
conservation priorities before they disappear forever. 

 
Keywords: Cave millipede, endemism, species diversity, Phylogenetic analysis 
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การระบุชนิดกิ้งกือกระสุนพระอินทร์สกุล Zephronia Gray, 1832 จากดีเอ็นเอบาร์โค้ด 

Species identification of giant-pill millipede genus Zephronia Gray, 1832 using DNA barcode 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาอนุกรมวิธานของกิ้งกือกระสุนพระอินทร์สกุล Zephronia Gray, 1832 ที่ผ่านมามักแสดงลักษณะสัณฐาน
วิทยาที่เหมือนกันในระหว่างชนิด โดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เก็บได้จากประเทศไทย ซึ่งการศึกษาโดยใช้ลักษณะสัณฐานวิทยา
เพียงอย่างเดียวอาจท าให้เกิดความไม่แน่นอนในการระบุชนิดได้ และในปัจจุบันได้มีการน าข้อมูลดีเอ็นเอที่เป็นท่ีนิยมและเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือมาร่วมใช้ในการศึกษาด้วย การศึกษาครั้งนี้จึงได้ใช้ข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ดมาช่วยในการระบุชนิด ตัวอย่างกิ้งกือ
ที่ถูกเก็บตั้งแต่ปี 2009 ถูกน ามาศึกษายีนบาร์โค้ด (COI) ผลการศึกษาพบว่าระยะห่างทางพันธุกรรมระหว่างชนิดมีค่ามากกว่า 
10 % แผนภูมิทางวิวัฒ นาการแสดงตั วแทนหลายเคลด และสามารถแบ่ งได้ เป็นกลุ่ มหลัก  คือ  กลุ่ มทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มภาคเหนือ-กลาง-ตะวันตก และกลุ่มภาคใต้ การระบุชนิดโดยใช้ข้อมูลสัณฐานวิทยาของอวัยวะ
สืบพันธุ์เพศผู้และลักษณะสัณฐานวิทยาเชิงลึกขนาดเล็กสอดคล้องกับการใช้ข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อช่วยในการระบุชนิดได้
เป็นอย่างดี นอกจากนีแ้ต่ละชนิดมีขอบเขตของการกระจายตัวที่ค่อนข้างจ าเพาะและแยกจากชนิดอื่นอย่างชัดเจน มีเพียงบาง
ชนิดเท่านั้นที่มีการกระจายกว้างและซ้อนทับกับชนิดอื่น ข้อมูลดีเอ็นเอยังแสดงให้เห็นรูปแบบของการเกิดวิวัฒนาการผ่าน
ช่วงเวลา และเป็นข้อมูลที่ส าคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพในการกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ชนิดจ าเพาะถิ่นหรือชนิดหา
ยาก รวมถึงการจัดการอย่างยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต 

 
ค าส าคัญ: กิ้งกือกระสุนพระอินทร์ สัณฐานวิทยา ซิสเทมาติกส์ ประเทศไทย  
 

ABSTRACT 
The previous taxonomic studies of the remarkable giant-pill millipede genus Zephronia Gray, 

1823 revealed the degree of similarity in several morphological characters especially species collected 
from Thailand. Based solely on morphology, this sometimes let to an unsure in species delimitation. 
During this ongoing period of molecular era, DNA data are now crucially rooted into phylogenetic study, 
and seem become a powerful tool to facilitate systematics. Thus, in this study, the DNA barcode was 
selected and used to identify species within Zephronia. Several morphospecies from Thailand collected 
since 2009 were sequenced for the mitochondrial COI gene fragment. All taxa are genetically distant from 
congeners within the genus from Thailand and surrounding countries showing uncorrected p-distances of 
>10%. The Bayesian Inference (BI) tree data yield several clades (phylospecies), showing the trend of 
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separation of northeastern, northern-central-western, and the southern clades. Species identification 
based on characteristics of male reproductive organs and some finer micromorphology seems to be 
congruent with DNA barcode. Moreover, most of individual species are likely inhabited to their own 
territories as being quite distant geographically and genetically, but seems to be overlapping in a few taxa. 
The phylogenetic analysis of Zephronia partly informs an evolutionary change through time, and could be 
important data for all people those who wish to conserve such endemic/rare species, toward the 
management on the sustainability of conservation. 

 
Keywords: Giant-pill millipede, morphology, systematics, Thailand 
___________________________________________________________________________________________ 
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ความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน และพืชอาหารหนอนผีเสื้อในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตเขื่องใน 
Diversity of Butterfly and Their Caterpillars’ Food Plant in Plants Genetic Conservation 

Project Area, Ubon Ratchathani Rajabhat University in Khueang Nai Campus  
 

ธนากร คำยอด1 ปัทมา บุญทิพย์2 เสาวลักษณ์ ภูสมสาย3 และ ประพันธ์ ไตรยสุทธิ์1,3*  
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บทคัดย่อ 
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน พืชอาหารของหนอนผีเสื้อกลางวัน ที่พบ

ในพื้นที่เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติบริเวณป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตเขื่องใน ทำการศึกษาระหว่าง
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง มกราคม พ.ศ.2565 โดยใช้สวิงจับผีเสื้อ ผลการศึกษาทั้งสองพื้นที่พบผีเสื้อกลางวันทั้งหมด 42 
ชนิด 2,414 ตัว โดยในพื้นท่ีป่าเต็งรัง (41 ชนิด 1,211 ตัว) ป่าดิบแล้ง (37 ชนิด 1,203 ตัว) เดือนท่ีพบผีเสื้อกลางวันมากท่ีสุด 
คือเดือน มกราคม พ.ศ.2565 ในขณะที่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 พบผีเสื้อกลางวันน้อยที่สุด ผีเสื้อที่พบมากที่สุดในสังคมป่า
เต็งรัง ได้แก่ 1) ผีเสื้อแพนซีเทา Junonia atlites 2) ผีเสื้อเณรธรรมดา Eurema hecab 3) ฟ้าไม้ก่อมดเลี้ยง Arhopala 
pseudocentaurus และผีเสื้อที่พบมากที่สุดในสังคมป่าดิบแล้ง ได้แก่ 1) ผีเสื้อแพนซีเทา Junonia atlites 2) ผีเสื้อเณร
ธรรมดา Eurema hecab 3) ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ Euploea core ค่าดัชนีความหลากหลายเท่ากับ 1.957 ค่าดัชนีความ
สม่ำเสมอเท่ากับ 0.684 เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและความหลากหลายชนิดของผีเสื้อกลางวัน มีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นสัมพัทธ์และความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวัน พบว่ามีความสัมพันธ์
ในทิศทางตรงข้าม นอกจากนี้ได้ทำการสำรวจชนิดพืชอาหารหนอนผีเสื้อกลางวัน พบพืชอาหารของหนอนผีเสื้อทั้งหมด 39 
ชนิด 
 
คำสำคัญ: ความหลากหลายของผเีสื้อ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง 
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ABSTRACT 

 The objective of this project is to study the diversity of butterflies and their caterpillars’ food Plants found 
in the dry dipterocarp forest and evergreen forest walk trails, Plant Genetic Conservation Project Under the Royal 
Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (RSPG), Ubon Ratchathani Rajabhat University Khueang 
Nai Campus from August 2022 to January 2021 butterflies samples were collected with sweep net using line transect 
method. Total 2,414 butterflies from 42 species were captured. 1,211 butterflies from 41 species and 1,203 butterflies 
from 37 species were found in the dry dipterocarp forest trail and evergreen forest trail respectively. The butterflies 
were found the most in January and the least in August. The most frequently found butterflies in the dry dipterocarp 
forest were: 1) Junonia atlites, 2) Eurema hecab and 3) Arhopala pseudocentaurus. The most common butterflies in 
the dry evergreen forest were: 1) Junonia atlites, 2) Eurema hecab and 3) Euploea core. Shannon-Weineŕ s index (H )́ 
and Evenness index (EH) of the site were 1.957 and 0.684, respectively. There was a positive relationship between 
temperature and the butterfly diversity. The humidity on the other hands, has a negative relationship with the butterfly 
diversity. A total of 38 species of caterpillar food plants were found  
 
Keywords: butterflies diversity, nature trails, deciduous forests, dry evergreen forests 
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ภาพรวมของผึ้งห่ึงในประเทศไทยและกรณีศึกษาสถานะการเป็นชนิดของ Bombus flavescens 
An overview of bumblebees (Apidae: Bombus) in Thailand and a case study of 

Bombus flavescens species status 
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บทคัดย่อ 
ผึ้งหึ่ง (Hymenoptera: Apidae: Bombus) เป็นแมลงถ่ายละอองเรณูที่มีความส าคัญในเขตอบอุ่นและสามารถพบ

ได้ในบางบริเวณบนที่สูงในเขตร้อนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผึ้งหึ่งในเป็นเทศไทยยังไม่สมบูรณ์
เนื่องจากความยากในการเข้าถึงแหล่งที่อยู่อาศัยในธรรมชาติและการส ารวจที่ไม่ครอบคลุมในหลายพื้นที่  Bombus 
flavescens Smith, 1852 เป็นผึ้งหึ่งที่พบในประเทศไทย ผึ้งชนิดนี้มีการกระจายพันธุ์กว้าง ตั้งแต่แนวเทือกเขาหิมาลัย จีน
ตอนใต้ ไต้หวัน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผึ้งชนดินี้มีความแปรผันทางสัณฐานของสีขนท าให้เป็นปัญหาทางอนุกรมวิธานมา
หลายศตวรรษ น าไปสู่การตั้งช่ือพ้องและการระบุชนิดที่ไม่ถูกต้อง การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อจัดท าข้อมูลพื้นฐานทาง
ชีววิทยาของผึ้งหึ่งในประเทศไทยและยืนยันสถานะการเป็นชนิดของ B. flavescens โดยใช้หลักฐานทางชีววิทยาโมเลกุล จาก
การศึกษาตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์และการส ารวจในภาคสนาม พบว่าในประเทศไทยมีผึ้งหึ่งทั้งหมดเจ็ดชนิดในหกสกุลย่อย ได้แก่ 
B. bellardii B. breviceps B. eximius B. flavescens B. haemorrhoidalis B. montivagus และ B. rotundiceps การ
ยืนยันสถานะการเป็นชนิดของ B. flavescens ใช้วธีิการจ ากัดขอบเขตชนิด bPTP และ GMYC อ้างอิงจากบาร์โค้ด COI จาก
ฐานข้อมูลและตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์ พบว่า B. flavescens มีความหลากหลายของสีขนแต่ถูกจัดใหเ้ป็นชนิดเดียวกัน และมี B. 
rotundiceps เป็นชนิดที่มีความใกล้ชนิดกันทางวิวัฒนาการ สุดท้ายนี้ บัญชีรายช่ือพร้อมการกระจายของผึ้งหึ่ง และ
สถานะการเป็นชนิดของ B. flavescens สามารถน าไปประกอบการวางแผนการอนุรักษ์ต่อไปในอนาคต 

 
ค าส าคัญ: ผึ้งหึ่ง การท าดีเอนเอบาร์โค้ด ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ บาร์โคด้ COI 

 
ABSTRACT 

Bumblebees (Hymenoptera: Apidae: Bombus) are important pollinators, especially in temperate 
areas. They are also found in tropical montane biomes in Southeast Asia. In Thailand, the fundamental 
knowledge of bumblebees is poorly known because of the inaccessibility of their habitats and lack of the 
recent records. A species of bumblebees in Thailand, Bombus flavescens Smith, 1852, is a widely 
distributed bumblebee through Himalayas, Southern China, Taiwan, and Southeast Asia. Due to its colour 
polymorphism, this species causes a taxonomic challenge over the century including synonyms and 
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misidentification. This study aims to provide the biology of Thai bumblebees and confirm the species 
status of B. flavescens using molecular evidence. The records of Thai bumblebees were retrieved from 
museum collections and recent surveys. Seven species in six different subgenera of bumblebees have 
been recorded in Thailand, including, B. bellardii, B. breviceps, B. eximius, B. flavescens, B. 
haemorrhoidalis, B. montivagus, and B. rotundiceps. For the B. flavescens, the bPTP and GMYC 
delimitation methods were conducted to recognise species, based on COI barcodes from databases and 
museum specimens. The results show that, although they contain various colour patterns, all variations 
remain a single species, which is a sister of the rare B. rotundiceps. The checklist with distribution records 
and revised species status of B. flavescens would be applied for the conservation framework in the 
future. 

 
Keywords: Bumblebees, DNA barcoding, museum collection, COI barcode 
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Past, present and future studies of hyper diverse tropical insects 
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บทคัดย^อ 

การค&นพบและบรรยายลักษณะของสิ่งมีชีวิตชนิดใหม? รวมถึงการจัดทำรูปวิธาน แผนภูมิวิวัฒนาการจากข&อมูลทาง

สัณฐานวิทยาและ/หรืออณูพันธุศาสตรP จัดเปRนการศึกษาซีสเทมาติคสPที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐาน อย?างไรก็ตามปVจจุบันนัก

อนุกรมวิธานมีจำนวนลดลงและทุนวิจัยที่มีอยู?อย?างจำกัด เมื่อเทียบกับจำนวนสิ่งมีชีวิตชนิดใหม?ที่มีอยู?มาก รอการค&นพบและ

ศึกษา โดยเฉพาะอย?างยิ่งในประเทศเขตร&อนที่มีความหลากชนิดสูง ดังนั้นในปZ 2019 จึงมีการเสนอแนวทางในการบรรยาย

ลักษณะของสิ่งมีชีวิตชนิดใหม?แบบใหม?ที่สามารถทำได&เร็วขึ้น โดยเฉพาะอย?างยิ่งในกลุ?มสิ่งมีชีวิตที่ได&รับการศึกษาน&อย แต?มี

จำนวนชนิดสูงมาก เช?นแตนเบียน อนุกรมวิธานแนวทางใหม?นี้นำดีเอ็นเอบารPโค&ด (COI) มาใช&ร?วมกับการบรรยายลกัษณะของ

สิ่งมีชีวิตใหม?แบบสั้นและกระชับ และมีรูปภาพประกอบเพียงไม?กี่ภาพเท?านั้น ซึ่งวิธีนี้ได&มีการนำมาใช&และเผยแพร?บทความ

วิจัยครั้งแรกในการศึกษาแตนเบียนบราคอนิดชนิดใหม?จากสาธารณรัฐคอสตาริกา 403 ชนิดใน 11 วงศPย?อย ก?อนหน&านี้ในปZ 

2012 ได&มีการใช&อนุกรมวิธานแนวทางใหม?กับแตนเบียนบราคอนิดในประเทศไทย โดยมีการค&นพบแตนเบียนชนิดใหม? 179 

ชนิดจากเพียงสกุลเดียว ถึงแม&ว?าจะมีข&อถกเถียงอย?างมากเกี่ยวกับการนำอนุกรมวิธานแนวทางใหม?นี้มาใช& ผู&นำเสนอจะ

อภิปรายถึงแนวทางใหม?นี้ว?าจะมามีบทบาทสำคัญอย?างไรต?อกลุ?มสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากชนิดสูงมากในเขตร&อน เพื่อนำมาช?วย

ในการศึกษาทางด&านนิเวศและวิวัฒนาการต?อไปในอนาคต 

 

คำสำคัญ: ซีโอวัน อิชนิวมอนอยเดีย บราคอนิดี อะลีโอเดส ไฮมีนอปเทอรา  

 

ABSTRACT 

Standard, high-quality systematics involves discovering, delimiting, and describing new species, 

together with producing identification keys and phylogenetic hypotheses based on molecular and/or 

morphological data. However, the present decreasing number of taxonomists and financial support for 

them, cannot meet the demand of new species documentation, especially in the incredibly species-rich 

tropics. Therefore, a new, faster minimalist approach to the description of understudied but hyper-diverse 

groups (dark taxa) such as parasitic wasps was proposed in 2019. In its original form, minimalist revision 

involves a DNA barcode (COI) along with short description and only limited number of images is used to 

describe each new taxon. This revolutionary method was firstly used in the study of 403 new species in 

11 subfamilies of Costa Rican braconid parasitoid wasps. Previously, in 2012, a similar approach is used to 

describe 179 new species of a single genus of Thai braconid wasps. Despite various criticisms raised, I will 

explain how such rapid taxonomic studies can have an important role in overcoming the taxonomic 
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impediment in hyper diverse tropical taxa, thus facilitating future ecological biological and evolutionary 

investigations. 

 

Keywords: COI, Ichneumonoidea, Braconidae, Aleiodes, Hymenoptera 
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อนุกรมวิธานของกุ้งน้้าจืดสกุล Caridina H. Milne-Edwards, 1837 ในภาคใต้ของประเทศไทย 
A Taxonomic Review of Freshwater Shrimp Genus Caridina H. Milne-Edwards, 1837 in 

Southern Thailand  
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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันอนุกรมวิธานของกุ้งน ้าจืด สกุล Caridina ยังคงเป็นท่ีถกเถียง เนื่องจากความคล้ายกันทางสัณฐานวิทยา

ระหว่างชนิดและความแปรผันทางสัณฐานวิทยาในชนิดเดียวกัน จึงท้าให้การจัดจ้าแนกชนิดของกุ้งน ้าจืด Caridina มีความท้า
ทายเป็นอย่างมาก ในการศึกษาครั งนี  ผู้วิจัยได้เก็บตัวอย่างกุ้งน ้าจืดจากแหล่งน ้าต่างๆจากภาคใต้ของประเทศไทย จากนั น
ศึกษาอนุกรมวิธานโดยการใช้สัณฐานวิทยาและอณูชีววิทยาด้วยยีนส์ 16s rRNA เพื่อท้าให้ขอบเขตของการจัดจ้าแนกชนิดมี
ความชัดเจนขึ น ผลจากการศึกษาพบกุ้งสกุลนี ทั งสิ น 17 ชนิด ในจ้านวนนี มี 5 ชนิดพันธุ์ซ่อนเร้นที่ไม่สามารถระบุชนิดได้ สอง
ในห้าชนิดเป็นสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นจากบ่อน ้าพุสองแห่ง ในการเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกุ้งในสกุลนี พบว่า 
รูปร่างของกรี อัตราส่วนแต่ละปล้องของขาเดินคู่ที่หนึ่งถึงสามและห้า ขาว่ายน ้าคู่ที่หนึ่งและสองของตัวผู้ preanal carina 
และขนาดของไข่ สามารถใช้เพื่อจ้าแนกชนิดของกุ้งสกุลนี ได้ จากผลการศึกษาครั งนี แสดงให้เห็นว่าจ้านวนชนิดพันธุ์ของ 
Caridina ในประเทศไทยอาจะถูกประเมินค่าต่้าไปซึ่งยังมีชนิดพันธุท์ี่ยังไม่ถูกค้นพบอีกเป็นจ้านวนมาก 
 

ค้าส้าคัญ: อนุกรมวิธาน กุ้งน ้าจืด Caridina ชนิดพันธ์ุซ่อนเร้น  
 

ABSTRACT 
The taxonomy of the freshwater shrimp genus Caridina is still controversial because they 

frequently represent high interspecific similarities and intraspecific variation in terms of morphological 
features. Therefore, species delimitation is quite challenging. In the present study, we collected Caridina 
throughout southern Thailand. Morphological study and molecular analysis based on the mitochondrial 
gene 16S rRNA as a DNA marker were used to clarify the species boundary. In total, the phylogenetic tree 
suggested 17 species were found in this study, consisting of 12 nominated species, and five undescribed 
species, considered cryptic species. Two of the undescribed species are endemic to two different 
freshwater springs. Morphologically, the shape of rostrum, length ratios of segments of pereopods I-III and 
V, male first and second pleopods, preanal carina, and egg size can be served as a key character for 
species identification. Our finding reveals that the number of species of Caridina in Thailand might be 
underestimated and many undiscovered taxa remain.  
 

Keywords: taxonomy, freshwater shrimp, Caridina, cryptic species 
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การศึกษาเบื้องต้นของกุ้งเต้นบกในวงศ์ย่อย Floresorchestiinae ในประเทศไทย 

A preliminary study of the terrestrial amphipods of subfamily Floresorchestiinae in 
Thailand 
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บทคัดย่อ 

กุ้งเต้นบกในวงศ์ย่อย Floresorchestiinae มีการแพร่กระจายในเขตร้อนบริเวณแถบอินโดแปซิฟิกตลอดจนถึง 
แอฟริกาตะวันออก ประกอบด้วย 3 สกุล ได้แก่ Austropacifica Floresorchestia และ Gazia โดยมีลักษณะร่วมกันคือ ร่อง
ขนาดเล็กเป็นแถว (slits) อยู่บริเวณปล้องท้อง 1–3 (epimeral plates) กุ้งเต้นบกมีแหล่งอาศัย 5 ประเภทได้แก่ กุ้งเต้นหาด
ทราย กุ้งเต้นชายเลน กุ้งเต้นป่า กุ้งเต้นทุ่ง และกุ้งเต้นพืชชายน้ำ เป็นต้น ปัจจุบันมีการรายงานกุ้งเต้นบกวงศ์ย่อย 
Floresorchestiinae ทั่ ว โล ก  43 ชนิ ด  แต่ ใน ประ เทศ ไทยพบ เพี ย ง  2 สกุ ล  4 ชนิ ด คื อ  Gazia samroiyodensis 
Floresorchestia boonyanusithii F. buraphana แ ล ะ  F. kongsemae เป็ น ต้ น  กุ้ ง เต้ น บ ก ใน ส กุ ล  Gazia แ ล ะ 
Floresorchestia สามารถจำแนกได้โดยลักษณะของ palmate lobes บนปล้อง merus ของ gnathopod 1 การศึกษาครั้ง
นี้เป็นการเก็บตัวอย่างเบื้องต้นครอบคลุมแหล่งอาศัยต่างๆ ในพื้นที่ 15 จังหวัดในประเทศไทย ตัวอย่างที่ได้จะถูกเก็บรักษา
สภาพโดยใช้เอทานอล 95 % การจำแนกชนิดจะใช้หลักการของหน่วยอนุกรมวิธานเชิงปฏิบัติการ (operational taxonomic 
units, OTUs) โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ผลการศึกษาสามารถจำแนกกุ้งเต้นบกในวงศ์ย่อย Floresorchestiinae 
ทั้งสิ้น 9 ชนิด โดยใช้ลักษณะต่างๆ เช่น จำนวนฟัน lacinia mobilis บน left mandible ลักษณะของ gnathopod 1 และ 
gnathopod 2 ของเพศผู้ จำนวนขนบน uropod 1–3 ลักษณะและจำนวนหนามบน telson เป็นต้น สามารถจำแนกตาม
ลักษณะแหล่งอาศัยได้ ดังนี้ กุ้งเต้นชาดหาด 1 ชนิด กุ้งเต้นทุ่ง 6 ชนิด กุ้งเต้นพืชชายน้ำ 2 ชนดิ การศึกษาเบื้องต้นในครั้งนี้จะ
เป็นข้อมูลสำคัญในการศึกษาความหลากหลายของกุ้งเต้นบกในวงศ์ย่อย Floresorchestiinae ในอนาคตต่อไป 

คำสำคัญ: ชนิดพันธ์ุทางสัณฐาน กุ้งเต้นบก Floresorchestiinae epimeral plates  
 

ABSTRACT 
Amphipods in the subfamily Floresorchestiinae distribute from the Indo-Pacific region to the East 

Africa region, consisting of 3 genera such as Austropacifica, Floresorchestia, and Gazia. They share 
diagnostic characters on the slits on epimeral plates I–III. The Floresorchestiinae inhabit five habitat types: 
beach-hoppers, marsh-hoppers, forest-hoppers, field-hoppers, and riparian-hoppers. Recently, the 
subfamily Floresorchestiinae has been reported with 43 species globally, with only two genera and four 
species reported in Thailand, i.e. Gazia samroiyodensis, F. boonyanusithii, F.buraphana, and F. 
kongsemae. Amphipods in genera Gazia and Floresorchestia can be recognized by palmate lobes on 
gnathopod 1. This preliminary study collected amphipods covering various habitats from 15 provinces of 
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Thailand. The specimens were preserved in ethanol 95%. The species identification was defined based on 
morphological characters and performed operational taxonomic units (OTUs). The preliminary results can 
be defined as amphipods in subfamily Floresorchestiinae as in 9 species based on diagnostic characters 
such as the number of lacinia mobilis on left mandible, male gnathopod 1, 2, setae on uropod 1–3, and 
characters of telson. They were also classified as beach-hoppers 1 species, riparian-hoppers 2 species, and 
field-hoppers 6 species. This preliminary study will be core information for studying the diversity of 
amphipods in the subfamily Floresorchestiinae in the future. 
 
Keywords: Morphospecies, Amphipods, Floresorchestiinae, epimeral plates 
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กุ้งเต้นเจาะไม้ : กุ้งเต้นกลุ่มที่ถูกมองข้ามและรายงานกุ้งเต้นเจาะไม้สกุลใหม่ในประเทศไทย 
Driftwood-hopper: a world overlooked amphipod taxa with a report of 

 new genera in Thailand 
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บทคัดย่อ 

กุ้งเต้นเจาะไม้ เป็นกลุ่มกุ้งเต้นหาดทรายท่ีพบอาศัยเฉพาะในไม้ผุลอยน ้าโดยเจาะรูเป็นห้องโถง กินไม้ผุเป็นอาหาร 
และสืบพันธุ์ภายในไม้โดยมีการสร้างไข่ปริมาณน้อย ในโลกมีรายงานถึงกุ้งเต้นเจาะไม้ 1 สกุล 4 ชนิด ในการศึกษาครั งนี  เก็บ
ตัวอย่างกุง้เต้นชนิด Thailandorchestia rhizophila จากรากโกงกางและไม้ผุที่พบในเกาะกูด จังหวัดตราด กุ้งเต้นชนิดนี จัด
จ้าแนกอยู่ในวงศ์ Protorchestiidae และมีลักษณะที่แตกต่างจากกุ้งเต้นเจาะไม้ชนิดอื่นคือ ส่วน outer ramus ของ uropod 
1 มี robust setae, rami ของ uropod 2 ไม่มี  robust setae และส่วน basis ของ pereopod 7 ไม่แผ่ออก จากการ
วิเคราะห์อาหารในกระเพาะพบอาหารส่วนใหญ่เป็นเศษไม้ผุและราซึ่งอาจเป็นตัวช่วยในการย่อยเซลลู โลสและช่วยในการ
ปรับตัวเพื่ออาศัยอยู่ภายในไม้ผุลอยน ้า 
 
ค าส าคัญ: กุ้งเต้นเจาะไม้ ความหลากหลาย นเิวศวิทยา 
 

ABSTRACT 
Driftwood-hopper is a specialist beach-hoppers, virtually confined to rotting driftwood where they 

live in galleries, consuming rotting driftwood and reproducing with relatively small broods. There is only 
one genus and four species reported in the world. In this study, Thailandorchestia rhizophila was 
sampled mangrove roots and rotting driftwood in Ko Kut District, Trat Province, Thailand. They were 
placed within the family Protorchestiidae and can be distinguished from the remaining genera by uropod 
1 outer ramus with robust setae, uropod 2 without robust setae, and pereopod 7 basis without a 
posterodistal lobe. According to the stomach content analysis, the primary food is rotting wood and fungi, 
which might be the key to cellulose digestion and adaption for living inside the driftwood.  

 
Keywords: driftwood-hopper, diversity, ecology 
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ชายฝั่งคาบสมุทรของประเทศไทย 
Taxonomy and phylogeny of snapping shrimp genus Alpheus Fabricius, 1798 in coastal 

area of Thailand  
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บทคัดย่อ 
กุ้งดีดขันในสกุล Alpheus Fabricius, 1798 จัดเป็นสัตว์น ้ำกลุ่มหนึ่งที่ได้รับควำมสนใจศึกษำทั งในด้ำนควำม

หลำกหลำยของสปีชีส์และสัณฐำนวิทยำ กุ้งดีดขันพบอำศัยในระบบนิเวศได้หลำกหลำยรูปแบบและหลำยชนิดมีกำรรำยงำน
พบปัญหำทำงด้ำนอนุกรมวิธำนเนื่องจำกควำมผันแปรทำงด้ำนสัณฐำนวิทยำ ในอดีตบริเวณคำบสมุทรของประเทศไทยมีกำร
รำยงำนกุ้งดีดขันในสกุล Alpheus จ้ำนวนถึง 39 สปีชีส์ แต่ปัจจุบันพื นที่ชำยฝั่งได้รับผลกระทบกำรกิจกรรมของมนุษย์ซึ่ง
ส่งผลให้ถิ่นที่อยู่อำศัยของสัตว์น ้ำถูกท้ำลำย ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั งนี มีกำรเก็บรวบรวมจำกบริเวณเขตน ้ำขึ น-น ้ำลงริม
ชำยฝั่งด้ำนตะวันออกและตะวันตกของคำบสมุทรไทย กำรศึกษำเชิงเปรียบเทียบทำงด้ำนสัณฐำนวิทยำและกำรสร้ำงแผนภูมิ
วิวัฒนำกำรได้น้ำมำใช้เพื่อตรวจสอบและยืนยันสปีชีส์ของกุ้งดีดขัน ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรใช้ลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำทั่วไป
สำมำรถจ้ำแนกตัวอย่ำงกุ้งดีดขันที่พบออกเป็น 4 กลุ่มซึ่งมีควำมใกล้เคียงกับกุ้งดีดขัน 4 สปีชีส์ ได้แก่ A. cyanoteles, A. 
euphrosyne, A. lobidens และ A. microrhynchus และจำกแผนภูมิวิวัฒนำกำรซึ่งสร้ำงจำกข้อมูลของยีน COI และ 16S 
พบว่ำ ควำมสัมพันธ์เชิงวิวัฒนำกำรระหว่ำงตัวอย่ำงในหลำยสปีชีส์ยังคงมีควำมคลุมเครือเน่ืองจำกควำมผันแปรทำงด้ำน
พันธุกรรมที่สูง อย่ำงไรก็ตำม กำรศึกษำครั งนี ตรวจพบสำยวิวัฒนำกำรที่จ้ำเพำะในบำงกลุ่มสปีชีส์ของกุ้งดีดขัน ส้ำหรับควำม
ผันแปรทำงพันธุกรรมระหว่ำงสปีชีส์มีค่ำอยู่ระหว่ำง 0.11-0.23 % และ 0.01-0.18 % และควำมผันแปรภำยในประชำกรกุ้ง
ดีดขันในแต่ละสปีชีส์มีค่ำ 0.01-0.16% and 0.01-0.02% ในยีน COI และ 16S ตำมล้ำดับ จำกผลกำรศึกษำในครั งนี บ่ง
ชี ให้เห็นถึงควำมส้ำคัญของกำรศึกษำเปรียบเทียบตัวอย่ำงกุ้งดีดขันในงำนทำงด้ำนอนุกรมวิธำน ซึ่งจะสำมำรถน้ำไปใช้ประเมิน
ควำมหลำกหลำยของสปีชีส์ของกุ้งดีดขันในบริเวณน่ำนน ้ำประเทศไทยต่อไปในอนำคต 

 
ค าส าคัญ: กุ้งดีดขัน สัณฐำนวิทยำ อนุกรมวิธำน สำยสัมพันธ์ทำงวิวัฒนำกำร ประเทศไทย  
 

ABSTRACT 
Snapping or pistol shrimps in genus Alpheus Fabricius, 1798 showed remarkable on their species 

and morphological diversity. Their life history in association with either broad or narrow ranges of ecological 
habitat has been noticed. Several species that coexisted were crucial reported as problematic group due 
to morphological variation. A coastal region along Gulf of Siam contained up to thirty-nine Alpheus species 
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and currently was under threaten by impact of anthropogenic activities and habitat destruction. In this 
study, Alpheus shrimps were resampled from intertidal zone in east and west coast of Thai peninsula for 
comparative morphological and molecular phylogenetic studies to re-emphasize on their species boundary. 
The traditional Alpheus identification suggested 4 nominated species: A. cyanoteles, A. euphrosyne, A. 
lobidens and A. microrhynchus that showed morphology closely to our samples. Phylogenetic analysis 
based on 2 marker genes (COI and 16S) unresolved the relationship among nominated and some recent 
samples due to high genetic variable. Moreover, some distinct evolutionary linages within nominated 
Alpheus species were detected. The interspecific distance ranged 0.11-0.23 % and 0.01-0.18 % in COI and 
16S, respectively. The intraspecific variation within Alpheus putative group reach 0.01-0.16% and 0.01-0.02% 
in COI and 16S, respectively. Results of this study would suggest the request of further investigation on vast 
sampling collection in several nominate Alpheus species to reveal the comprehensive Alpheus fauna of 
this region. 

 
Keywords: Alpheus, snapping shrimps, systematic diversity, molecular phylogeny, Thailand  
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ความหลากหลายของเดลลอยด์โรติเฟอร์ในประเทศไทย 

Diversity of Bdelloid Rotifers in Thailand 
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บทคัดย่อ 
เดลลอยด์โรติเฟอร์เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กในไฟลัมโรติเฟอรา มีการกระจายทั้งในแหล่งน้้าจืดและ

แหล่งอาศัยบนบกที่มีความช้ืน ปัจจุบันมีรายงานการพบทั่วโลกประมาณ 460 ชนิด แต่เนื่องจากเป็นโรติเฟอร์กลุ่มที่ยังมี
การศึกษาในประเทศไทยน้อย ที่ผ่านมาจึงมีรายงานการพบเพียง 4 ชนิด เท่านั้น งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความ
หลากหลายและการกระจายของเดลลอยด์โรติเฟอร์ทั้งในแหล่งน้้าจืดและแหล่งอาศัยบนบกในประเทศไทย โดยศึกษาลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาเป็นหลักและศึกษาลักษณะทางชีวโมเลกุลร่วมด้วยในบางชนิด ผลจากการศึกษาตัวอย่างในแหล่งน้้าจืดทั่ว
ประเทศไทย 390 ตัวอย่างและในมอสส์ 100 ตัวอย่าง พบเดลลอยด์โรติเฟอร์ทั้งสิ้น 28 ชนิด โดยพบสกุล Rotaria มีความ
หลากชนิดมากที่สุด (10 ชนิด) รองลงมาคือสกุล Macrotrachela (6 ชนิด) ในจ้านวนนี้เป็นชนิดที่รายงานเป็นชนิดใหม่ของ
โลก 1 ชนิด คือ  Rotaria megarostris Jaturapruek, Fontaneto, Meksuwan, Pholpunthin & Maiphae, 2018 ซึ่ ง
ปัจจุบันมีรายงานการกระจายเฉพาะในประเทศไทย และจากการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมในสกุล Rotaria พบว่าลักษณะ
ทางพันธุกรรมสนับสนุนผลการตรวจสอบด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและบ่งช้ีว่ามีหลายชนิดเป็นชนิดพันธุ์ซ่อนเร้น 
นอกจากนี้พบว่าเดลลอยด์โรติเฟอร์ที่พบมีทั้งชนิดที่มีการกระจายทั่วโลก ชนิดที่มีการกระจายเฉพาะในเขตออเรลทอลและ
ชนิดที่มีการกระจายจ้ากัด และเมื่อพิจารณาจากแหล่งอาศัยพบว่าเดลลอยด์โรติเฟอร์ที่พบส่วนใหญ่เป็นชนิดที่มีการกระจาย
จ้ากัด โดยเป็นชนิดที่มีการกระจายเฉพาะในแหล่งน้้าจืด 15 ชนิด และมีการกระจายเฉพาะในมอสส์ 5 ชนิด และมี 8 ชนิดที่
พบทั้งในแหล่งน้้าจืดและในมอสส์ โดยผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับปัจจัยสิ่งแวดล้อมบ่งช้ีว่าประเภทของแหล่งอาศัย
ส่งผลต่อระดับความซับซ้อนของแหล่งอาศัยซึ่งมีบทบาทส้าคัญต่อความหลากหลายชนิดของเดลลอยด์โรติเฟอร์ เพื่อให้ทราบ
ข้อมูลความหลากชนิดที่แท้จริงของเดลลอยด์โรติเฟอร์ในประเทศไทยจึงน่าสนใจท่ีจะศึกษาความหลากหลายของเดลลอยด์โรติ
เฟอร์ให้ครอบคลุมในแหล่งอาศัยย่อยต่าง ๆ  ต่อไป 
 
ค าส าคัญ: โรติเฟอรา อนุกรมวิธาน ชนิดซ่อนเร้น ความต้องการแหล่งอาศัย การกระจาย  
 

ABSTRACT 
Bdelloids rotifers, small invertebrates in Phylum Rotifera, are commonly found in freshwater and limno-
terrestrial habitats. At present, approximately 460 species have been recorded throughout the world. 
However, only four species have been recorded in Thailand since few studies have been undertaken with 
this group. Therefore, this research aimed to study species diversity and distribution of bdelloid rotifers in 
freshwater and semiterrestrial habitats in Thailand, based mainly on morphological characters together 
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with molecular data in some species. A total of 28 species was recorded from 390 freshwater samples 
and 100 moss samples. Rotaria is the most diverse genus (10 species) followed by Macrotrachela (6 
species). Of these, one species was proposed as new to science, Rotaria megarostris Jaturapruek, 
Fontaneto, Meksuwan, Pholpunthin & Maiphae, 2018 , which is only distributed in Thailand. Moreover, a 
study on DNA taxonomy in Rotaria supported the findings of morphological characteristics and showed 
that some species are cryptic species. Moreover, it was found that most of species are cosmopolitan, with 
some distributed in oriental region and at least one species has a narrow distribution. When considering 
habitat preference, most bdelloid are distributed in particular types of habitats. 15 species were found 
only in freshwater habitats, 5 species restricted to moss habitats, and 8 species can be found both in 
freshwater and semi-terrestrial habitat. The analysis of the relationship between environmental factors 
and species indicated that habitat types are potentially related to the level of habitat complexity which 
plays a major role in driving the species diversity of bdelloid species. Therefore, to reach an actual 
species richness of this animal, it is interesting to study their diversity covering each microhabitat.  
 
Keywords: Rotifera, taxonomy, cryptic species, habitat preference, distribution 
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รายงานแรกในน้้ากร่อยของแอมฟิพอด Cerapus sp. จากชะวากทะเลอัมพวา อ่าวไทยตอนใน 
First record of Cerapus sp. from Brackishwater in Amphawa Estuary,  

the inner Gulf of Thailand 
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บทคัดย่อ 

แอมฟิพอดสกุล Cerapus เป็นแอมฟิพอดกลุ่มสร้างท่อที่พบได้ทั่วไปบริเวณชายฝั่งเขตร้อนและเขตอบอุ่น ใน
ประเทศไทยมีรายงานแอมฟิพอดสกุลนี้ 2 ชนิดคือ Cerapus chaomai และ C. yuyatalay จากฝั่งทะเลอันดามัน ใน
การศึกษาครั้งนี้เก็บตัวอย่าง Cerapus sp. จากชะวากทะเลอัมพวาในช่วงเดือนมกราคมโดยทิ้งวัสดุล่อไว้เป็นเวลาหนึ่งเดือน 
รายงานนีเ้ป็นรายงานแรกของ Cerapus sp. จากฝั่งอ่าวไทยและเป็นรายงานท่ีพบในความเค็มที่ต่า่ที่สุด แอมฟิพอดที่พบครั้งนี้
ต่างจาก Cerapus chaomai และ C. yuyatalay โดยปลายหางส่วน telson แบ่งเป็นแฉกลึก (vs แฉกตื้น (<45%)) มีหนาม 
9-11 หนามช้ีไปด้านหน้าเรียงกัน 2 แถว (9-11 หนามช้ีไปทางด้านหลังเรียงกัน 2 แถว). เปรียบเทียบลักษณะของแอมฟิพอด
สกุล Cerapus ที่เคยมีรายงานในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยใช้ภาพวาด เปรียบเทียบลักษณะการสร้างท่อ นอกจากนี้ยัง
รายงานถึงนิเวศวิทยาและพฤติกรรมการผสมพันธ์ุเป็นครั้งแรก 
 
ค้าส้าคัญ: กุ้งเต้น สร้างท่อ ความหลากหลาย นเิวศวิทยา อนุกรมวธิาน 

 
ABSTRACT 

The amphipods in the genus Cerapus are the tube builder, commonly found in coastal marine 
habitats in tropical and temperate waters. In Thailand, the Cerapus chaomai and C. yuyatalay have 
reported from the Andaman Sea. In this study, Cerapus sp. was sampled from Amphawa estuary in 
January by deploying the settlement materials for one month. This report is the first record of Cerapus 
sp. from the Gulf of Thailand, where the lowest salinity for this genus Cerapus was noted. The recent 
species is different from C. chaomai and C. yuyatalay by having telson entirely cleft (vs shallow cleft (< 
45%)), with nine to eleven anteriorly directed spines in two transverse rows (vs with nine to eleven 
posteriorly directed spines in two transverse rows). The illustration, comparative morphology, and tube 
characteristics with congener species in southeast Asia were made. In addition, their ecological and their 
mating behaviour was observed and reported for the first time.  

 

Keywords: amphipod, tube builder, diversity, Ecology, Taxonomy 
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ลักษณะทางสณัฐานวิทยาของลูกอ๊อดปาดลายเลอะใต้ Kurixalus chaseni (Anura: Rhacophoridae) 

จากภาคใต้ของประเทศไทย และข้อมูลนิเวศวิทยาการสืบพันธุ์บางประการ  
Description of the tadpole of Kurixalus chaseni (Anura: Rhacophoridae) from southern 

Thailand, with comments on their reproductive ecology  
 

สตรีรัตน์ พราหมณ์เกษม1 และพัชร ดนัยสวัสด์ิ1* 
Satreerat Pramkasem1 and Patchara Danaisawadi1* 
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บทคัดย่อ 
ปาดลายเลอะสกุล Kurixalus พบอาศัยได้ในป่าดิบตั้งแต่พื้นราบจนถึงระดับความสูง 1,950 เมตร มีการ

แพร่กระจายกว้างตั้งแต่อินเดีย จีนตอนใต้ คาบสมุทรอินโดจีน ฟิลิปปินส์ ไปทางตะวันออกจนถึงหมู่เกาะริวกิวประเทศญี่ปุ่น 
ส าหรับประเทศไทยพบการกระจายของปาดสกุลนี้ 4 ชนิด ได้แก่ K. bisacculus K. chaseni K. odontotarsus และ K. 
verrucosus ซึ่งแต่ละชนิดมีพื้นท่ีการแพร่กระจายในประเทศไทยต่างกันและมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ต่างกันทั้งตัวเต็มวัย
และลูกอ๊อด โดยข้อมูลทางสัณฐานวิทยาตัวเต็มวัยของปาดสกุลนี้ในประเทศไทยมีการบรรยายไว้โดยสมบูรณ์แล้ว แต่ส าหรับ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของลูกอ๊อดมีการบรรยายไว้เพียงสองชนิดเท่านั้น ได้แก่  K. bisacculus และ K. verrucosus 
นอกจากนี้ปาดสกุลปาดลายเลอะยังไม่มีการสร้างโฟมรังส าหรับวางไข่ และยังมีความต้องการทางนิเวศโดยเฉพาะสถานที่
ส าหรับการผสมพันธุ์วางไข่แตกต่างจากปาดจากสกุลอื่นในวงศ์เดียวกัน การศึกษาในครั้งนี้นอกจากจะรายงานลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาของลูกอ๊อดปาดลายเลอะใต้ K. chaseni ไว้เป็นครั้งแรกแล้ว ยังได้รายงานนิเวศวิทยาการสืบพันธุ์ของปาดสกุล
ปาดลายเลอะท่ีพบในประเทศไทยไว้อีกด้วย   

 
ค าส าคัญ: ลูกอ๊อด สถานท่ีผสมพนัธุ์วางไข่ ปาดลายเลอะใต ้
 

ABSTRACT 
The treefrogs of the genus Kurixalus are distributed in evergreen forests from lowland and up to 

1,950 m. above sea level. This genus has a wide distribution throughout India, southern China, Indochina, 
the Philippine archipelago, and the easternmost to Ryukyu Islands of Japan. In Thailand, only 4 species 
have been recorded; K. bisacculus, K. chaseni, K. odontotarsus, and K. verrucosus. However, larval 
morphology has been described in only 2 species, K. bisacculus and K. verrucosus. This genus shows a 
unique breeding ecology which is different from other treefrogs in that female lays eggs terrestrially near 
the water's edge without constructing a foam nest. This study gives the first description of a K. chaseni 
tadpole in order to complete the species' taxonomic data, as well as provides some reproductive ecology 
of the genus Kurixalus in Thailand. 

 
Keywords: Anuran larva, breeding site, Frilled tree frog 
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ซากดึกด าบรรพ์มอลลัสก์และสภาพแวดล้อมโบราณของชั้นการสะสมตัวของตะกอนดินเหนียวสมัยโฮโล

ซีนที่ค้นพบในบ่อดิน อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
Mollusc Fossils and Paleoenvironments of Holocene Clay Deposits in the Clay Pit of 

Ongkharak, Nakhon Nayok Province 
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บทคัดย่อ 

ที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทยเป็นพื้นที่ส าคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ 
อันเป็นผลมาจากการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ าทะเลตั้งแต่เมื่อราว 12,000 ปีที่ผ่านมา ที่ราบลุ่มภาคกลางหรือบริเวณที่เรียกอีก
ช่ือหน่ึงว่า “ที่ลุ่มบางกอก” มหีลักฐานของระดับน้ าทะเลที่สงูขึ้นถึง 2-4 เมตร ในสมัยโฮโลซีนตอนกลาง เมื่อราว 5,000-7,000 
ปีที่ผ่านมา ดังนั้นการระบุชนิดและอายุของซากดึกด าบรรพ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยเฉพาะกลุ่มมอลลัสก์ที่พบในบริเวณ
ดังกล่าว ท าให้สามารถจ าลองสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศโบราณของบริเวณนั้นในช่วงที่ระดับน้ าทะเลสูงขึ้นได้ จากการ
ส ารวจในเบื้องต้นของช้ันตะกอนดินเหนียวสมัยโฮโลซีนที่ค้นพบในบ่อดิน อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พบว่ามีซากดึกด า-
บรรพ์มอลลัสก์จ านวนมากปรากฏอยู่ภายในช้ันดินเหนียวกรุงเทพที่มีความลึกจากผิวดินไปประมาณ 5-7 เมตร โดยสามารถ
ระบุซากดึกด าบรรพ์มอลลัสก์ได้ทั้งสิ้น 45 ชนิด แบ่งเป็นหอยฝาเดียว 24 ชนิดจาก 16 วงศ์ หอยสองฝา 19 ชนิดจาก 13 วงศ์ 
และหอยงาช้าง 2 ชนิดจาก 1 วงศ์ หอยฝาเดียวที่พบจ านวนมาก ได้แก่ หอยพระจันทร์ลายเสือ Paratectonatica tigrina 
หอยมะระ Indothais lacera และหอยนาฬิกาแดด Architectonica perdix ในขณะที่หอยสองฝาที่พบจ านวนมาก ได้แก่ 
หอยกาบเล็ก Corbula fortisulcata หอยสองฝาชนิด Joannisiella oblonga และหอยแครง Tegillarca nodifera กลุ่ม
ซากดึกด าบรรพ์มอลลัสก์ที่พบบ่งช้ีว่าพื้นที่ศึกษาเคยมีสภาพแวดล้อมเป็นริมฝั่งทะเลที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของน้ าขึ้นน้ าลง ผล
จากการก าหนดอายุของช้ันตะกอนดินเหนียวผ่านการวิเคราะห์ด้วยธาตุกัมมันตภาพรังสีคาร์บอน-14 ของซากดึกด าบรรพ์
มอลลัสก์และเศษไม้ที่พบ ช้ีให้เห็นถึงช่วงอายุของการสะสมตัวของตะกอนที่กว้างครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ประมาณ 5,000 ถึง 
7,800 ปี ซึ่งแสดงถึงช่วงเวลาการสะสมตัวของตะกอนที่ยาวนานประมาณ 3,000 ปี ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงช่วยให้ข้อมูลเชิงลึก
ทางด้านอนุกรมวิธานของซากดึกด าบรรพ์มอลลัสก์ที่ค้นพบจากช้ันดินเหนียวกรุงเทพ และถือเป็นหลักฐานสนับสนุนถึงการรุก
ล้ าของน้ าทะเลท่วมเข้ามายังที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทยในสมัยโฮโลซีนตอนกลาง  

 
ค าส าคัญ: ซากดึกด าบรรพ์สตัว์ไมม่ีกระดูกสันหลัง การรุกล้ าของน้ าทะเล ยุคควอเทอร์นารี ช้ันดินเหนยีวกรุงเทพ 
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ABSTRACT 
The Central Plains of Thailand is an important area where its topography and climate change 

have been under the influence of sea level rise since 12,000 years ago. The Central Plains, also known as 
the “Bangkok Basin”, showed evidence of 2-4 m of sea-level rise during the mid-Holocene, about 5,000-
7,000 years ago. Thus, the species identification and age determination of invertebrate fossils, especially a 
molluscan fauna, are crucial in reconstructing the paleoenvironments and paleoecosystems of that area 
during the sea-level highstand. From the preliminary investigation of the Holocene sedimentary layer at 
the clay pit in Ongkharak District, Nakhon Nayok Province, a large number of mollusk fossils were found 
from the marine clay deposits (so called “Bangkok clay”) at a depth of about 5 -7 m below the top soil 
surface. A total of 45 species of mollusc fossils were identified, including 24 gastropod species from 16 
families, 19 bivalve species from 13 families, and 2 scaphopod species from 1 family. The most common 
gastropods are Paratectonatica tigrina, Indothais lacera and Architectonica perdix, whereas the most 
common bivalves are Corbula fortisulcata, Joannisiella oblonga, and Tegillarca nodifera. The molluscan 
fauna indicated that the paleoenvironments corresponded to the coastal and intertidal zones. The results 
from the radioactive carbon-1 4  analysis of fossil mollusc and wood fragments yielded a wide range of 
ages of sedimentary deposits, spanning approximately from 5,000 to 7,800 years ago and indicating a long 
period of continuous deposition for approximately 3 ,0 0 0  years. This research has provided in-depth 
insights into the taxonomic identification of marine molluscs from the Bangkok clay, supporting evidence 
for the mid-Holocene marine transgression onto the Central Plains of Thailand.  

 
Keywords: Invertebrate fossil, Marine transgression, Quaternary, Bangkok clay 
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ชุมชีพไดโนเสาร์นักล่าแห่งหุบเขาภูเวียงในช่วงยุคครีเตเชียสตอนต้น 

Carnivore community of the Phu Wiang Valley’s predators during  
the Early Cretaceous period 
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บทคัดย่อ 

หุบเขาภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ดินแดนของไดโนเสาร์ยุคครเีทเชียสตอนต้น มีการค้นพบกระดูกไดโนเสาร์จ านวนมาก
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของซากดึกด าบรรพ์ไดโนเสาร์ ประกอบไปด้วยไดโนเสาร์กินพืชซอโรพอด ภูเวียงโกซอรัส  
สิรินธรเน นอกจากน้ียังมีไดโนเสาร์นักล่าในอันดับเทอโรพอด อีก 6 ชนิด ได้แก่ สยามโมซอรัส สุธีธรนิ วงศ์สไปโนซอริเด  กลุ่ม
ซีลูโรซอเรียดั้งเดิม ได้แก่ สยามโมไทรันนัส อิสานแอนซิส และ ภูเวียงเวนเนเตอร์ แย้มนิยมมิ กลุ่มของออร์นิโทมิโมซอเรีย   กิน
นารีมิมัส ขอนแก่นเอนซิส  กลุ่มคาคาร์โรดอนโทซอเรีย และ กลุ่มคอมซอกนาทิด จากการค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการ
อาศัยอยู่ร่วมกันของไดโนเสาร์เทอโรพอด ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ณ หุบเขาภูเวียง อาจแสดงให้เห็นถึงการแบ่ง
พื้นที่ชีพพิสัย เช่น ช่วงเวลาการออกหาอาหาร การกินอาหารที่แตกต่างกัน ซึ่งอนุมานจากชุมชีพของสัตว์นักล่าในปัจจุบัน   
จากการใช้ทรัพยากรโดยสัตว์นักล่าขนาดใหญ่และหลากหลายชนิดร่วมกันแสดงถึงสภาพป่ายุคครีเทเชียสตอนต้นที่มีความอุดม
สมบูรณ์มาก  
ค าส าคัญ: ไดโนเสาร์ เทอโรพอด ภูเวียง ชุมชีพ ครีเตเชียสตอนต้น  
 

ABSTRACT 
Phu Wiang Valley, Khon Kaen Province, has yielded several dinosaur localities from the Early 

Cretaceous period. Besides the well-known herbivorous sauropod Phuwiangosaurus sirindhornae, there are 
six taxa of carnivorous theropod dinosaurs, including the spinosaurid Siamosaurus suteethorni, basal 
coelurosaurs Siamotyrannus isanensis and Phuwiangvenator yaemniyomi, the ornithomimosaur 
Kinnareemimus khonkaenensis, carcharodontosaurs, and a compsognathid. The coexistence of small to 
large-sized theropods in the Phu Wiang Valley may indicate niche partitionings such as different times of 
hunting or foods or habitats. Based on the recent ecosystems, Phu Wiang Mountain seems to be a rich and 
more diverse forest than the former expected. 
 
Keywords: Dinosaur, Theropoda, Phu Wiang, community, Early Cretaceous 
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New material of Phuwiangvenator and the early evolution of Megaraptora 
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บทคัดย่อ 

ภูเวียงเวเนเตอร์ แย้มนิยมมิ เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อกลุ่มเมกะแรปเตอราขนาดกลาง จากหมวดหินเสาขัว อายุครีเต- 
เชียสตอนต้น พบทีเ่ทือกเขาภูเวียง จังหวัดขอนแก่น มีโครงกระดูกต้นแบบประกอบไปด้วย กระดูกสันหลังส่วนหลังและสะโพก 
กระดูกขา กระดูกตีนหน้าและหลัง งานวิจัยนี้รายงานการค้นพบช้ินส่วนเพิ่มเติมของภูเวียงเวเนเตอร์ โดยดูจากขนาด รูปร่าง 
และความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการ ช้ินส่วนใหม่นี้ถูกค้นพบจากแหล่งเดียวกันกับกระดูกต้นแบบ ประกอบไปด้วยกระดูก
น่อง กระดูกฝ่าตีนด้านซ้ายและด้านขวา ลักษณะเพิ่มเติมที่พบจากช้ินส่วนใหม่ได้แก่ กระดูกฝ่าตีนช้ินที่สองมีร่องตามยาวที่
ขยายไปถึงด้านหน้า กระดูกฝ่าตีนชิ้นที่สามของ ภูเวียงเวเนเตอร์ นั้นค่อนข้างสั้น สัดส่วนคล้ายกับท่ีพบในกลุ่มเบซอลคาร์คาโร-
ดอนโตซอร์ เช่น คอนคาเวเนเตอร์ มากกว่าในกลุ่มเมกะแรปเตอรา แต่มีความยาวเรียวมากกว่าในกลุ่มอัลโลซอรอยด์อื่นๆ 
สัดส่วนของขาหลังมีความคล้ายคลึงกับ เนโอเวเนเตอร์ มากกว่าเมกะแรปเตอรา และซีลูโรซอร์อื่นๆ ภูเวียงเวเนเตอร์แสดงให้
เห็นถึงลักษณะที่พบในอัลโลโซรอยด์และโคอีลูโรซอร์ และอยู่ตรงกลางระหว่างไดโนเสาร์กินเนื้อกลุ่มที่ไม่ใช่เมกาแรปเตอริด
และเมกาแรปเตอริด งานวิจัยนี้ได้เพิ่มข้อมูลทางกายวิภาคของ ภูเวียงเวเนเตอร์ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิวัฒนาการในช่วงต้น
ของเมกะแรปเตอร่า 

 
ค าส าคัญ: ไดโนเสาร์ เทอโรพอด เมกะแรปเตอรา วิวัฒนาการ ซิสเทมาติกส ์

 
ABSTRACT 

Phuwiangvenator yaemniyomi is a mid-sized, early branching megaraptoran theropod from the 
Lower Cretaceous Sao Khua Formation of Phu Wiang Mountain, Khon Kaen Province, northeastern 
Thailand. The holotype includes dorsal and sacral vertebrae, lower legs, forefoot and hindfoot elements. 
Here we describe new skeletal material pertaining to the same individual representing the holotype of 
Phuwiangvenator based on size, shape, and shared phylogenetic affinities. This material was recovered at 
the same quarry as the holotype and consists of an incomplete fibula, left and right metatarsals. A new 
autapomorphy observed from the new material is the presence of a long, deep fossa between the lateral 
and medial distal condyles of the metatarsal II that extends to the distal articular facet is visible in 
anterior view. The metatarsal III of Phuwiangvenator is relatively short, more similar to the proportion 
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present in basal carcharodontosaur Concavenator than in the derived megaraptorans, but more gracile 
than other basal allosauroids. Its hindlimb proportions are similar to the basal carcharodontosaur 
Neovenator than other more derived megaraptorans and coelurosaurs. Phuwiangvenator shows a 
combination of features shared with allosauroids and basal coelurosaurs and appears to be 
“intermediate” between non-megaraptorid and megaraptorid theropods. The present work adds 
anatomical data on this theropod and provides information on the early evolution of the Megaraptora. 

 
Keywords: Dinosauria, Theropoda, Megaraptora, evolution, systematics 
 

 
Life restoration (a) and reconstruction of the metatarsals (b) of Phuwiangvenator by 

©Wijanee Sendang 
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Iguanodontians from Khok Pha Suam, Ubon Ratchathani, Thailand 
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บทคัดย่อ 

แหล่งไดโนเสาร์โคกผาส้วม จังหวัดอุบลราชธานีวางตัวอยู่ในหมวดหินโคกกรวด ยุคครีเตเชียสตอนต้น อายุประมาณ 
100 ล้านปี ค้นพบโดยนายสกลวัฒน์ จันทรุกขา มาเป็นเวลากว่า 20 ปี มีการค้นพบซากดึกด าบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง
หลากหลายชนิด ได้แก่ เกล็ดปลา ฟันปลา ฟันฉลาม ฟันไดโนเสาร์ กระดองเต่า และเกล็ดจระเข้ ซึ่งส่วนมากเป็นช้ินกระดูก
ขนาดเล็ก มีการค้นพบกระดูกขนาดใหญ่ของไดโนเสาร์บ้างแต่น้อยมาก จึงต้องใช้เวลาหลายปีในการขุดส ารวจและสะสม
ตัวอย่าง เพื่อให้ได้ข้อมูลมากเพียงพอส าหรับการศึกษาวิจัย ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้พรรณาลักษณะเบื้องต้นของกระดูกไดโนเสาร์
อิกวาโนดอนที่พบตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540-2564 ได้แก่กระดูกสันหลังส่วนคอ ส่วนหลังและส่วนหาง กระดูกฝ่านิ้ว กระดูกขาหลัง 
รวมถึงพบกระดูกของไดโนเสาร์อิกวาโนดอนวัยเยาว์เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ผลการวิจัยเบื้องต้นพบว่า เป็นไดโนเสาร์ออ
นิธิสเชียนในกลุ่มสไตราโคสเตอนาน มีลักษณะจ าเพาะและมีลักษณะร่วมกับไดโนเสาร์อิกวาโนดอนท่ีเคยพบในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจวงวานวิวัฒนาการของไดโนเสาร์กลุ่มนี้จึงจ าเป็นต้องศึกษาโดยละเอียด 

 
ค าส าคัญ: โคกผาส้วม ครเีตเชียสตอนต้น หมวดหินโคกกรวด อุบลราชธานี ไดโนเสาร์อิกวาโนดอน ไดโนเสาร์กินพืช 

 
ABSTRACT 

We describe iguanodontian post-cranial remains, including a cervical vertebra, two dorsal vertebrae, 
five caudal vertebrae, a metacarpal, right femur, tibia and fibula, and a small femur possibly from a juvenile 
of the same taxon. This is the first record of a juvenile iguanodontian co-occurring with an adult from 
Thailand. The material was recovered from the Lower Cretaceous Khok Kruat Formation of Khok Pha Suam, 
Ubon Ratchathani Province, north-eastern Thailand. It was reconstructed to belong to a non-hadrosauriform 
styracosternan. This study provides the first osteological description of iguanodontian post-cranial material 
in Thailand and its potential autapomorphic features. However, whether it belongs to a previously named 
taxon or represents a new one cannot be assessed yet and must await further discovery. 

 
Keywords: Khok Pha Suam, Early Cretaceous, Khok Kruat Formation, Ubon Ratchathani, Iguanodon, 

herbivorous dinosaur 
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Life restoration of the Khok Pha Suam iguanodontian © Kmonvish Lawan 
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ฟันและการแทนที่ของฟันไดโนเสาร์ซอโรพอด จากหมวดหินเสาขัว ยุคครีเตเชียสตอนต้น ในประเทศไทย 

Dentition and tooth replacement of sauropod dinosaurs from the Early Cretaceous  
Sao Khua Formation in Thailand  
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บทคัดย่อ 

 เมื่อฟันไดโนเสาร์หลุด ฟันใหม่จะขึ้นแทนที่ได้ตลอดช่วงชีวิตเหมือนฟันฉลาม โดยเฉพาะไดโนเสาร์ซอโรพอดมีอัตรา
การเปลี่ยนฟันส ารองเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญ ที่บ่งช้ีถึงกลไกการกินอาหาร และการเลือกอาหารส าหรับไดโนเสาร์ จาก
หลักฐานกระดูกพรีแมกซิลลาของไดโนเสาร์ซอโรพอด จ านวน 3 ช้ินจาก 3 สายพันธ์ุ จากแหล่งขุดค้นภูกุ้มข้าว จ.กาฬสินธุ์ อยู่
ในหมวดหินเสาขัว ยุคครีเทเชียสตอนต้น หรือมีอายุราว 130 ล้านปีก่อน ผลจากการสแกนพรีแมกซิลลาทั้ง 3 ช้ินด้วยเทคนิค
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สามารถจ าแนกเป็นไดโนเสาร์ซอโรพอด 3 ชนิด ได้แก่ 1) กลุ่มไททาโนซอริฟอร์มเมส cf. ภูเวียงโกซอรสั 
สิรินธรเน่ 2) กลุ่มแบรคคิโอซอริเด และ 3) กลุ่มไดเครโอซอริเด กลุ่มไททาโนซอริฟอร์มเมสมีฟันเป็นแท่งแบบสิ่ว ขนาดเล็ก มี
อัตราการแทนที่ของฟันเร็วที่สุด คือ 44 วัน กลุ่มแบรคคิโอซอริเด ซึ่งมีฟันขนาดใหญ่กว่าไดโนเสาร์อีก 2 กลุ่ม มีอัตราการ
แทนที่ของฟันช้าที่สุด คือ 68 วัน ส่วนกลุ่มของไดเครโอซอริเด ที่มีฟันขนาดเล็กคล้ายของกลุ่มแรก แต่มีอัตราการแทนที่ของ
ฟันช้ากว่ามาก คือ 66 วัน การศึกษานี้สนับสนุนการแบ่งชีพพิสัยของซอโรพอดในประเทศไทย ด้วยข้อมูล 1) ความแตกต่าง
ของสัณฐานวิทยาของฟัน 2) จ านวนชุดฟันแทนท่ี และ 3) อัตราการเกิดฟันส ารอง เนื่องจากข้อมูลของฟันและฟันทดแทนนั้น
สะท้อนถึงกลยุทธ์การกินหรือการเลือกอาหารที่แตกต่างกันได้ ดังนั้นการค้นพบน้ีตีความได้ว่าไดโนเสาร์กินพืชขนาดยักษ์ 3 ตัว 
มีการแบ่งทรัพยากรชีวมวลของพืช เพื่อให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมท่ีมีการแข่งขันกันในช่วงต้นครีเทเชียสของประเทศไทย 
 
ค าส าคัญ: ชีพพิสัย ครีเตเชียสตอนต้น ไดโนเสาร์ ซอโรพอด การแทนที่ของฟัน  
 

ABSTRACT 
 Dinosaurs can continuously regenerate their teeth like sharks. Especially the tooth replacement 
rate in sauropod is an important feature that interprets feeding mechanisms and selecting foods. Evidence 
from the incredible discovery from the Early Cretaceous Sao Khua Formation at Phu Kum Khao locality, 
Kalasin found three sauropod premaxillae. The materials were studied using a Computed tomographic scan. 
They belong to 3 different sauropod taxa; 1) Titanosauriformes cf. Phuwiangosaurus sirindhornae,                    
2) Brachiosauridae and 3) Dicraeosauridae. The first group has a small chisel tooth with the shortest 
replacement tooth rate, 44 days. The second group has a broad cone chisel tooth with the longest 
replacement tooth rate, 68 days. The third group has the combine characters of a small chisel tooth and a 
moderate long replacement tooth rate of 66 days. This study supports the niche partitioning within the Thai 
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sauropod communications by 1) Difference of tooth morphotypes, 2) a number of replacement teeth and     
3) time of formation replacement tooth. Because the information of dentition and replacement teeth 
provide to reflects disparate feeding strategies or food choices. Thus, this discovery interprets the 3 giant 
herbivorous dinosaurs often partition plant biomass resources to facilitate survival in competitive 
environments in the early Cretaceous of Thailand. 
 
Keywords: niche partitioning, Early Cretaceous, dinosaur, sauropod, tooth replacement 
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บทคัดย่อ 

ห้วยบังเลียง เป็นล้ำน ้ำสำขำของแม่น ้ำโขงในภำคใต้ของ สปป. ลำว มีต้นน ้ำอยู่บนที่รำบสูงโบโลเวนท่ีมีควำมสูงเฉลี่ย 
1,200 เมตรเหนือระดับน ้ำทะเล กำรศึกษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและโครงสร้ำงประชำกรปลำในครั งนี  วำงแผนรวบรวม
ข้อมูลเชิงพื นที่และเวลำ (Spatio-Temporal design) จำก 6 จุดส้ำรวจ ประกอบด้วยพื นที่ต้นน ้ำในบริเวณที่รำบสูง พื นที่
ตอนล่ำง และ ล้ำน ้ำสำขำ เปรียบเทียบควำมแตกต่ำง 3 ช่วงเวลำในรอบปี ระหว่ำงปี 2563 -2564 สุ่มตัวอย่ำงด้วยเครื่องมือ
ข่ำยขนำด 6 ช่องตำต่ำงกัน คือ 1.5 , 2, 4, 6, 8 และ 10 เซนติเมตร และ อวนทับตลิ่ง ข้อมูลที่ ได้น้ำมำศึกษำ ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ ดัชนีทำงนิเวศวิทยำ เปรียบเทียบระหว่ำงจุดส้ำรวจและฤดูกำล ร่วมกับลักษณะทำงนิเวศวิทยำของ
พื นที่ส้ำรวจ จำกกำรศึกษำพบควำมหลำกหลำยของชนิดพันธุ์ปลำจ้ำนวนทั งหมด 18 วงศ์ 56 ชนิด จ้ำนวนปลำที่ส้ำรวจ
ทั งหมด 769 ตัว (รวมทั งปลำจำกชำวบ้ำนหลัก 35 จ้ำนวน 23 ตัว 2 วงศ์ 4 ชนิด) พบ วงศ์ปลำตะเพียน (Cyprinidae) เป็น
กลุ่มเด่น จ้ำนวน 18 ชนิด เป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของจ้ำนวนชนิดพันธุ์ปลำที่พบทั งหมด พบปลำชนิดใหม่ 3 วงศ์ 3 ชนิด 
พื นที่ส้ำรวจตอนบนของในสถำนีที่ 5 และ 6 พบ 8 วงศ์ 12 ชนิด เป็นปลำถิ่นเดียวถึง 7 ชนิด และพบปลำต่ำงถิ่น 1 ชนิด 
(Oreochromis niloticus) พื นที่ตอนล่ำงของลุ่มน ้ำ สถำนีที่ 1, 2 และ 4 มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูง พบปลำรวม 18 
วงศ์ จ้ำนวน 55 ชนิดแต่ไม่พบปลำเฉพำะถิ่น นอกจำกนี พบปลำแป้นน ้ำพำก Parambasis n.sp. เป็นปลำชนิดใหม่จำกสถำนี
ที่  3 ซึ่ งเป็นล้ำน ้ ำสำขำ ในพื นที่ส้ ำรวจตอนล่ำงพบว่ำปลำสะนำก (Raiamas guttatus) และ ปลำขี ยอกครีบด้ำ 
(Mystacoleucus atridorsalis) เป็นชนิดปลำที่พบหลัก ในขณะที่ ปลำจำด (Poropuntius solitus) และ ปลำซิวใบไผ่ 
(Devario gibber) เป็นชนิดหลักท่ีพบในพื นที่ส้ำรวจตอนบน 

ค าส าคัญ: ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ องค์ประกอบชนิดปลำ ห้วยบังเลียง 
 

ABSTRACT 
Huai Bangliang is a tributary of the Mekong River in the southern part of Laos PDR, upstream on 

the Bolaven Plateau with an average height of 1,200 meters above sea level. This study on biodiversity 
and species composition of fish plan to collect spatial and temporal data in six sampling sites with 3 
times a year (2020-2021) consisting of upstream, downstream and tributary. Fishes were collected with 6 
different mesh sizes gill nets, 1.5, 2, 4, 6, 8 and 10 cm. and seine net. Comparison of biodiversity and 
ecological index between sampling sites and seasons together with the ecological characteristics were 
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analyzed. Eighteen families, 56 species of fish species, 769 individuals were found (included 23 individuals, 
from 2 Families and 4 species bought from Lak 35 village). Cyprinidae was a dominant group of 18 species 
(33.33% of the total number of fish species). Three new species of fish belonging to 3 families were 
found. The Upstream sites at stations 5 and 6 found 8 families, 12 species, 7 species were endemic and 1 
species was exotic (Nile Tilapia; Oreochromis niloticus). The Downstream sites at Stations 1, 2 and 4 had 
high biodiversity. A total of 55 species of 18 families were found, but no endemic species. The Nam Pak 
Glassfish (Parambassis n.sp.) was found as a new species from station 3, tributary. Downstream sites, The 
Trout Barb (Raiamas guttatus) and black-finned hooked Barb (Mystacoleucus atridorsalis) were dominant 
species, while the Brook Barb (Poropuntius solitus) and the Hump-back Danio (Devario gibber) found to be 
the dominant species in Up-stream sites. 

 
Keywords: Diversity, Species composition fish, Haui Bangleing, Lao PDR.  
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กิจกรรมในรอบวันของแมวป่าหัวแบน (Prionailurus planiceps) ในกรงเลี้ยงที่สวนสัตว์สงขลา 
Activities budget of flat-headed cat (Prionailurus planiceps) in captivity 

 at Songkhla zoo 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากิจกรรมในรอบวันของแมวป่าหัวแบน (Prionailurus planiceps) ในกรง
เลี้ยงทั้งสองเพศ จากส่วนอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์สงขลา โดยใช้กล้องวงจรปิดบันทึกพฤติกรรมในรอบวัน โดย
วิธี Focal animal sampling จากนั้นจัดทำเป็นบัญชีช่ือพฤติกรรม (Ethogram) และวิเคราะห์สัดส่วนเวลาที่แมวป่าทั้งสอง
เพศใช้ในแต่ละวัน ผลการศึกษาพบว่าแมวป่าหัวแบนทั้งเพศผู้และเพศเมียมักมีการแสดงพฤติกรรมส่วนใหญ่ในเวลากลางคืน 
และจะพักผ่อนในเวลากลางวัน ในช่วงเวลากลางวันพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในพฤติกรรมการดูแลตัวเอง (p=
0.007) และการกิน (p=0.001) สำหรับพฤติกรรมตื่นตัวเพศผู้มีการแสดงออกเป็นระยะเวลานานกว่าเพศเมียอย่างมีนัยสำคัญ 
(p=0.001) นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ยังสามารถบันทึกพฤติกรรมการเกี้ยวพาราสีที่เกิดขึ้นภายในกรงเลี้ยงได้อีกด้วย เมื่อ
เปรียบเทียบรูปแบบและช่วงเวลาในการเกิดพฤติกรรมของแมวป่าหัวแบนท่ีสังเกตได้จากการศึกษาครั้งน้ีพบว่ารูปแบบการเกิด
พฤติกรรมเป็น crepuscular/nocturnal ซึ่งใกล้เคียงกับพฤติกรรมของแมวดาว (P. bengalensis) และแมวในสกุลอื่นๆ เช่น 
Felis และ Leopardus ที่เกิดขึ้นท้ังในธรรมชาติและในกรงเลี้ยง  
 
คำสำคัญ: การศึกษาพฤติกรรม วงศ์เสือและแมว แมวป่าหัวแบน บญัชีช่ือพฤติกรรม 

 
ABSTRACT 

This study focused on the daily activity of flat-headed cats (Prionailurus planiceps) which were 
recognized as an endangered species. Activities of male and female cats in captivity were observed by 
video cameras at the Small Cat Research Center, Songkhla Zoo, Songkla Province. The observation was 
gathered by the Focal animal sampling method for 24 hours in 7 days. The observed behavior and time 
budget were recorded for constructing the ethogram. The result revealed that the activity patterns of the 
cats by its commonly active at nighttime and rested during the daytime. Daily activities and time spent 
during the daytime of males and females were significantly different in maintenance (p=0 .0 0 7 )  and 
feeding (p=0.001). While vigilance time spent by the male was significantly longer than the female at night 
(p=0.003). In addition, the activity pattern of flat-headed cats is similar to the natural activity of leopard 
cats (P. bengalensis) and other felids genera such as Felis and Leopardus. 
 
Keywords: behavioral study, Felidae, flat-headed cat, ethogram  
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ไฟโลจีโอกราฟีของอีแร้งสีน้้าตาลหิมาลัย (Gyps himalayensis Hume, 1869)  

Phylogeography of Himalayan vulture Gyps himalayensis Hume, 1869 
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บทคัดย่อ 

อีแร้งสกุล Gyps ในอนุทวีปอินเดียมีประชากรลดลง มากกว่า 95% จากการตกค้างของยาไดโคลฟีแนค ซึ่งมนุษย์ใช้
รักษาปศุสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อีแร้งสีน ้าตาลหิมาลัย Gyps himalayensis Hume, 1869 ที่มีแนวโน้มจ้านวนประชากร
ลดลงด้วยปัจจัยหลายประการ อาทิ การขาดแคลนอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัยถูกท้าลาย เป็นต้น รวมไปถึงผลกระทบจากยาได
โคลฟีเนคเช่นเดียวกัน จึงถูกจัดให้อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคามในระดับสากล นอกจากนี อีแร้งสีน ้าตาลหิมาลัยมี
ความจ้าเพาะทางนิเวศวิทยาสูง มีถิ่นที่อยู่อาศัยในฤดูผสมพันธุ์ที่อยู่บริเวณที่มีความสูงจากระดับน ้าทะเลปานกลาง สูงกว่า
อีแร้งทุกชนิดในสกุลเดียวกัน และอีแร้งชนิดนี มีขอบเขตการกระจายตัวสัมพันธ์กับถิ่นท่ีอยู่อาศัยแบบเทือกเขาและที่ราบสูง ซึ่ง
ข้อมูลการกระจายตัวนี ยังขาดหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจน ส่งผลให้ตัวอย่างล้าดับนิวคลีโอไทด์ในฐานข้อมูลมีอยู่อย่างจ้ากัด 
การศึกษาครั งนี เป็นการทดสอบสมมติฐานการเกิดโครงสร้างประชากรด้วยการสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ 
โครงข่ายแฮพโพลไทป์ การแยกแฮพโพลไทป์ ความหลากหลายทางพันธุกรรม ระยะห่างทางพันธุกรรม และความแตกต่างทาง
พันธุกรรมในอีแร้งที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าต้าแหน่ง mtDNA Cytb ไม่สามารถแยกโครงสร้าง
ประชากรในอีแร้งสีน ้าตาลหิมาลัยที่ขาดอาหารแล้วได้รับการช่วยเหลือในประเทศไทยโดยหน่วยฟ้ืนฟูนกล่าเหยื่อเพื่อปล่อยคืน
สู่ธรรมชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ้านวน 14 ตัว บนเส้นทางการอพยพเอเชียตะวันออก -
ออสเตรเลียกับอีแร้งบนเส้นทางการอพยพเอเชียกลางจากฐานข้อมูล แตกต่างจากการวิเคราะห์ด้วยต้าแหน่ง mtDNA CR และ 
Cytb+CR ที่สามารถแยกโครงสร้างประชากรอีแร้งสีน ้าตาลหิมาลัยในประเทศไทยออกเป็น 2 กลุ่ม ด้วยค่าความเช่ือมั่นสูง 
ประกอบด้วย กลุ่มประชากรทางตอนเหนือและกลุ่มประชากรทางตอนกลางของขอบเขตการแพร่กระจายพันธุ์  วิเคราะห์
ร่วมกับหลักฐานทางชีววิทยาอื่นๆ ท้าให้สามารถอธิบายได้ด้วยฉากทัศน์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศสมัย 
ไพลสโตซีนตอนปลายที่บ่งชี ถึงการแยกประชากรแบบ Linear stepping-stone แยกกลุ่มประชากรทางตอนกลาง ทิศ
ตะวันตก และทางตอนเหนือออกจากกัน และไม่พบหลักฐานของการสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรม รวมทั งแนวโน้ม
เส้นทางการบินของอีแร้งในประเทศไทยไม่ได้สัมพันธ์กับถ่ินก้าเนิดของแต่ละกลุ่มประชากรที่ศึกษาครั งนี  

ค้าส้าคัญ: ภูมิวิวัฒนาการ อีแร้งสนี ้าตาลหมิาลยั ไมโตคอนเดรียลดเีอ็นเอ ไซโตโครม บี คอนโทรลรีเจยีน 
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ABSTRACT 
 The Gyps population in the Indian subcontinent has been decreased by more than 95% as a 
result of diclofenac residues used by humans to treat livestock. Because of factors such as a lack of food, 
habitat degradation, and evidence of diclofenac effects, the Himalayan vulture (Gyps himalayensis Hume, 
1869) population is declining and has been classed as near-threatened. The Himalayan vulture has a high 
ecological specificity: it has breeding areas that are higher than those of other Gyps, as well as a 
distribution range that is unclear in regards of mountain ranges and plateaus. As a consequence, the 
database's samples are limited. To test a population structure hypothesis using a variety of methods, such 
as phylogenetic tree, haplotype network, dividing haplotype, genetic diversity, genetic distance, and 
genetic differentiation of one migrated into Thailand via East Asian – Australasian Flyway. In comparison to 
the genetic information of the vultures on the Central Asian Flyway available on GenBank, mtDNA Cytb 
does not separate a population structure between 14 migrated Himalayan vultures rescued in Thailand 
and submitted to the KU Raptor rehabilitation unit. In contrast to the mtDNA CR and Cytb+CR results, the 
population structure separates the studied Himalayan vultures into two groups with high confidence, the 
northern and the central populations. The results of the study are correlated to other biological 
evidences, allowing them to be explained by scenarios of Late Pleistocene climate change that result in 
population separation using a linear stepping-stone model of population structure. Populations in the 
central, western, and northern distribution ranges are separated, with no evidence of genetic diversity 
loss, indicating that the migration route of the vultures in Thailand is not related to the origin locality of 
different populations.  
 
Keywords: Phylogeography, Himalayan vulture Gyps himalayensis, Mitochondrial DNA, Cytochrome b 

(Cytb), Control region (CR) 
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ประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงสายพันธุ์ท้องถิ่นในการควบคุมหอยเชอรี่  
(golden apple snail; Pomacea canaliculata) และการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี  

Efficacy of indigenous entomopathogenic nematodes of golden apple snail  
(Pomacea canaliculata) and histochemical alteration  
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บทคัดย่อ 

หอยเชอรี่  (golden apple snail; Pomacea canaliculata) เป็นหอยชนิดพันธุ์รุกรานต่างถิ่นที่ เป็นศัตรูพืช 
มีการแพร่ระบาดทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย เข้าทำลายและสร้างความเสียหายแก่พืชหลายชนิดโดยเฉพาะในข้าว 
ทำการทดสอบประสิทธิภาพในการเข้าทำลายหอยเชอรี่ของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงสายพันธุ์ท้องถิ่น 5 สายพันธุ์ คือ 
Steinernema siamkayai, S. surkhetense, S. hermaphoditum, Heterorhabditis bacteriophora, และ H. indica 
ที่ความหนาแน่นของไส้เดือนฝอย 100 IJs/10ml, 200IJs/10ml และ 300IJs/10ml ต่อหอยเชอรี่ 1 ตัว ในหอยอายุ 2 
เดือนและ 3 เดือนพบว่า ภายใน 10 วัน ที่ ความหนาแน่น 300 IJs/10ml ไส้ เดือนฝอยศัตรูแมลงทุกสายพันธุ์  
สามารถทำให้หอยเชอรี่อายุ 2 เดือน มีเปอร์เซ็นต์การตาย 100% และในหอยเชอรี่อายุ 3 เดือน ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ S. 
siamkayai ที่ ค ว า ม ห น า แ น่ น  3 0 0 IJs/1 0 ml ส า ม า ร ถ ท ำ ใ ห้ ห อ ย ต า ย  9 6 .6 7 %  ภ า ย ใ น  1 0  วั น 
และเมื่อทำการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลรวมโปรตีนระหว่างหอยชุดควบคุมและหอยที่ทำการทดสอบ 
พ บ ว่ า  ห อ ย ที่ ถู ก เ ข้ า ท ำ ล า ย ด้ ว ย ไ ส้ เ ดื อ น ฝ อ ย ศั ต รู แ ม ล ง มี ป ริ ม า ณ ผ ล ร ว ม โ ป ร ตี น ที่ ล ด ล ง 
ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับชุดควบคุม  
 
คำสำคัญ: หอยเชอรี่ หอยชนิดพันธ์ุรุกรานต่างถ่ิน ไส้เดือนฝอยศตัรูแมลงสายพันธ์ุท้องถิ่น 
 

ABSTRACT 
Golden apple snail (GAS; Pomacea canaliculata) is one of the exotic invasive mollusk pests that 

were spread throughout all regions in Thailand. This snail can damage numerous plant species, especially 
young rice plants. The efficacy of indigenous entomopathogenic nematode against GAS was tested. Five 
indigenous entomopathogenic nematodes (EPNs), i.e., Steinernema siamkayai, S. surkhetense, S. 
hermaphoditum, Heterorhabditis bacteriophora, and H. indica were applied against 2 and 3 months old 
GAS at density of 100 IJs, 200 IJs, and 300IJs/10ml per one snail. The result showed that in 2 months of 
GAS, within 10 days all species of EPNs at the density of 300IJs/10ml killed the GAS at 100% mortality. In 
3 month old snails, the EPN S. siamkayai at density 300IJs/10ml gave 96.67% mortality within 10 days. 
The comparison of total protein between the control treatment and the infected snails showed that the 
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total proteins of infected snails decreased, and it was a statistically significant difference from the control 
treatment. 
Keywords: Golden apple snail, Exotic invasive mollusk, Entomopathogenic nematode; EPNs 
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การค้นพบพืชสกุลหางไหล (Derris Lour., วงศ์ถั่ว) ชนิดใหม่จากคาบสมุทรไทย 
Discovery of the new Derris Lour. species (Fabaceae) from peninsular Thailand  
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บทคัดย่อ 
พืชไม่ทราบชนิดในสกุลหางไหล (Derris Lour.) วงศ์ถั่ว ได้รับการค้นพบในบริเวณคาบสมุทรไทย จ านวน 3 

ประชากร จากจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช เม่ือท าการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการวิเคราะห์สายสัมพันธ์
ทางวิวัฒนาการ พบว่าพืชไม่ทราบชนิดดังกล่าวมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะหลายลักษณะและแตกต่าง
อย่างชัดเจนจากชนิดอ่ืนในสกุลหางไหล เช่น เส้นกลางใบย่อยของใบที่เจริญเต็มที่แล้วมีสีแดง ก้านชูอับเรณูมีขนประปราย 
และปรากฏเด่นชัดบริเวณฐานของอับเรณู นอกจากนี้ภาคตัดขวางของแผ่นใบยังแสดงให้เห็นลักษณะทางกายวิภาคอันเป็น
เอกลักษณ์ของชนิด เช่น ขนต่อมและขนมีสองเซลล์ และการสะสมของสารสีเข้มในเซลล์เนื้อใบช้ันพาลิเสด การวิเคราะห์สาย
วิวัฒนาการจากเครื่องหมายโมเลกุลรวมแสดงให้เห็นว่าพืชชนิดนี้เป็นกลุ่มวงศ์วานวิวัฒนาการเดี่ยวและแยกจากสาย
วิวัฒนาการของชนิดอื่น ๆ ในสกุลหางไหลอย่างชัดเจน ข้อมูลจากทั้งลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสายวิวัฒนาการจึงบ่งช้ีถึง
ความเป็นพืชชนิดใหม่ของพืชไม่ทราบชนิดดังกล่าว ค าระบุชนิด “erythrocosta” จะได้รับตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในอนาคต
อันใกล้นี้เพื่อแสดงถึงเส้นกลางใบย่อยท่ียังมีสีแดงในใบที่เจริญเต็มที่แล้ว ซึ่งไม่พบในชนิดอื่นของสกุลหางไหล  

 

ค าส าคัญ: ชนิดใหม่ สกุลหางไหล สัณฐานวิทยา สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการเชิงอณูชีววิทยา 
 

ABSTRACT 
An unknown species of the genus Derris Lour. (Fabaceae) was discovered three populations from 

SongKha and Nakhon Si Thammarat provinces, peninsular Thailand. According to the morphological study 
and molecular phylogenetic analyses, this unknown species has several unique morphological characters, 
distinctively different from other Derris species, e.g., remarkably reddish midrib of mature leaflets, 
filaments sparsely hairy, and presence of prominent hairs at the anthers’ base. Additionally, the 
transverse section of the leaflets also showed unique anatomical characteristics, e.g., presence of 
glandular trichomes and bicellular non-glandular trichomes and accumulation of dark-color substance in 
palisade mesophyll cells. Phylogenetic analyses using of combined molecular markers revealed the 
monophyly of the species, clearly separated from the others. Morphological and phylogenetic studies 
indicated that this unknown taxon is a new to science. The specific epithet “erythrocosta” will be 
officially named in near future to refer to the red midrib of the mature leaflets, which can not be found 
in any other known species of Derris. 

 
Keywords: new species, Derris, morphology, molecular phylogeny 
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การศึกษาเบื้องต้นของพืชสกุล Grewia และ Microcos ในประเทศไทย 

A preliminary study on genera Grewia and Microcos in Thailand 
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บทคัดย่อ 
สกุล Grewia และ Microcos จัดอยู่ในวงศ์ย่อยปอยาบ (วงศ์ชบา) โดยอาศัยข้อมูลทางสัณฐานวิทยาและสาย

สัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ พืชทั้งสองสกุลมีการกระจายพันธุ์ท่ัวไปในเขตร้อนและมีลักษณะเด่น ได้แก่ มีต่อมน้้าต้อยบนก้านกลีบ
ดอกหรือก้านชูเกสรร่วม และมีเกสรเพศผู้จ้านวนมาก อยู่เป็นอิสระ มีอับเรณูสองช่อง นักพฤกษศาสตร์มีข้อโต้แย้งกันเกี่ยวกับ
สถานะทางอนุกรมวิธานของสองสกุลนี้เป็นเวลาหลายปี เดิมพืชทั้งสองสกุลจัดอยู่ด้วยกันในสกุล Grewia มาก่อน ปัจจุบันนัก
อนุกรมวิธานพืชจ้าแนกพืชทั้งสองสกุลโดยอาศัยลักษณะขอบใบ ชนิดช่อดอก รูปร่างยอดเกสรเพศเมีย และจ้านวนพูของผล ใน
หนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย ได้รายงานว่ามีพืชสกุล Grewia และ Microcos จ้านวน 8 และ 5 ชนิด ตามล้าดับ 
ผู้วิจัยจะกล่าวถึงปัญหาทางอนุกรมวิธานและลักษณะสัณฐานวิทยาท่ีใช้จ้าแนกพืชระหว่างสองสกุลนี้และภายในแต่ละสกุล 

 
ค าส าคัญ: การจ้าแนก วงศ์ย่อยปอยาบ วงศ์ชบา อนุกรมวิธาน 

 
ABSTRACT 

Grewia and Microcos belong to Malvaceae subfamily Grewioideae based on morphological and 
molecular phylogenetic evidences. Both genera are widely distributed in the tropics and characterized by 
having nectaries on clawed petals or androgynophores, and numerous, often free, dithecal stamens. 
Botanists have disputed their taxonomic status for many years. Both of them were used to classify together 
into genus the Grewia. Now, plant taxonomists separate them into individual genera using leaf margin, 
inflorescence type, stigma shape and the number of fruit lobes. Eight and five species of Grewia and 
Microcos were enumerated in Flora of Thailand, respectively. Taxonomic problems and distinguishing 
characters based on morphology between and within both genera will be preliminarily discussed. 

 
Keywords: classification, Grewioideae, Malvaceae, taxonomy  
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สัณฐานวิทยาของพืชกลุ่มหูปากกาดอกขาว (วงศ์เหงือกปลาหมอ) ที่มีสัณฐานวิทยาเชิงซ้อนในประเทศไทย 

Morphology of Thunbergia fragrancs Roxb. (Acanthaceae) White flower complexity  
group in Thailand 
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บทคัดย่อ 

พืชกลุ่มหูปากกาดอกขาว (Thunbergia fragrans Roxb.) วงศ์เหงือกปลาหมอ เป็นกลุ่มที่มีลักษณะสัณฐานวิทยา
เชิงซ้อน ในประเทศไทยมีรายงานจ านวน 4 แทกซา คือ T. fragrans, T. fragrans var. vestita Nees, T. nivea Craib และ 
T. similis Craib มีการน าพืชดังกล่าวมาใช้เป็นพืชสมุนไพร ในการลดอาการปวดเกร็งของล าไส้และเบาหวาน จากการศึกษาทาง
สัณฐานวิทยาและอนุกรมวิธาน พบว่าพืชกลุ่มหูปากกาดอกขาวในประเทศไทยมี 8 ชนิด 2 พันธุ ์คือ T. fragrans, T. fragrans 
var. vestita, T. nivea, T. similis และอีก 5 ชนิดน่าจะเป็นพืชชนิดใหม่ของโลก มีลักษณะเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี ล าต้นตั้ง
ตรงเลื้อยพัน  ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม แผ่นใบเกลี้ยงหรือมีขน ขอบใบเรียบหรือหยัก ก้านใบสั้นหรือยาว ดอกเป็นดอกเดี่ยวพบที่
ซอกใบ 1-2 ดอก ใบประดับมี 2 ใบ  รูปไข่ เกลี้ยงหรือมีขน กลีบเลี้ยงเป็นวงปลายแยกเป็นหยักมี 8 -14 หยัก รูปขอบขนานแกม
ใบหอก เกลี้ยงหรือมีขนหรือมีขนต่อม แฉกกลีบเลี้ยงม้วนเข้าหรือม้วนออก กลีบดอกมีสีขาว เกสรเพศผู้มีสองคู่ยาวไม่เท่ากัน 
ก้านชูอับเรณูเกลี้ยงหรือมีขน ฐานอับเรณูมีหรือไมม่ีขน ปลายอับเรณูมีหรือไมม่ีรยางค์ ยอดเกสรเพศเมียรูปกรวยหรือรูปสองปาก  
ผลเป็นผลแห้งแก่แล้วแตก เกลี้ยงหรือมีขน โดยลักษณะที่สามารถน ามาใช้ในการจ าแนกชนิดได้คือ ลักษณะวิสัย ความยาวของ
ก้านใบ ลักษณะขอบใบ ลักษณะและจ านวนของหยักกลีบเลี้ยง     

 
ค าส าคัญ: การศึกษาทบทวนทางอนุกรมวิธาน  ลักษณะเชิงซ้อน พืชสมุนไพร    
 

ABSTRACT 
Thunbergia fragrans Roxb. (Acanthaceae) white flower group is complexity. Most of them were 

used as medicinal plants. Four taxa in Thailand were reported T. fragrans, T. fragrans var. vestita Nees, T. 
nivea Craib and T. similis Craib. They were used as a remedy for relieving irritable bowel syndrome (IBS) and 
diabetes. The taxonomic revision of T. fragrans white flower complexity group in Thailand on morphology 
was undertaken. The result showed that T. fragrans complexity group has eight species namely T. fragrans, 
T. fragrans var. vestita, T. nivea, T. similis. and five species are probably new species to science. The 
morphological characters of this complex are perennial erect, climbing or procumbent herbs. The leaves 
are always simple and opposite, the lamina is glabrous or hairy, and the margin is entire or lobed with short 
or long petiole. The solitary flowers are single or paired on leaf-axil. Two bracts are well-developed and 
showy, common which are ovate, glabrous or hairy. The calyx is forming an annular with 8-14 lobes, the 
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calyx lobes are oblong-lanceolate, glabrous or hairy and involute or revolute. The corolla is white. The 
stamens are didynamous, with glabrous or hairy filaments, the base of anther is glabrous or hairy and the 
apex with or without appendage. The stigma is bilabiate or funnel-shaped. The capsule is glabrous or hairy. 
The habit, petiole, leaf margin, calyx lobe and indumentum are significant for species identification. 
  
Keywords: complexity, Medicinal Plants, taxonomic revision  
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การจ ากัดขอบเขตใหม่ของนางแย้มปักษ์ใต้ (Clerodendrum umbratile) และพนมสวรรค์ใบแฉก    

(C. palmatolobatum) วงศ์กะเพรา (Lamiaceae)  
A re-circumscription of Clerodendrum umbratile and C. palmatolobatum (Lamiaceae)  
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บทคัดย่อ 
 พืชสกุลพนมสวรรค์ (Clerodendrum) จัดอยู่ในวงศ์กะเพรา (Lamiaceae) เป็นหนึ่งในสกุลที่มีความหลากหลาย
ของชนิดสูง มีสมาชิกประมาณ 250 ชนิด กระจายพันธุ์ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และแอฟริกา มีลักษณะที่ใช้จ าแนกออกจาก
สกุลอื่นในวงศ์ คือ ดอกอ่อนและกลีบดอกมีลักษณะเกือบสมมาตรรัศมี ยอดเกสรเพศเมียมี 2 แฉกยาวเท่ากัน กลีบเลี้ยงใน
ระยะติดผลมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีสีสัน ประเทศไทยมีรายงานพืชสกุลนี้จ านวน 23 ชนิด ในจ านวนนี้พบว่า นางแย้มปักษ์ใต้ (C. 
umbratile) มีการรายงานพบในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง แต่จากการศึกษาสัณฐานวิทยาอย่างละเอียดพบว่า
ประชากรบริเวณภาคใต้ตอนบนมีความแตกต่างกันของสัณฐานวิทยาอย่างชัดเจนโดยเฉพาะขนาดของกลีบเลี้ยงท่ีเล็กกว่าและ
มีกลีบดอกที่สั้นกว่าประชากรทางภาคใต้ตอนล่าง ดังนั้นจึงมีการเสนอช่ือ ฉัตรระย้า (C. peninsulare) เป็นพืชชนิดใหม่ของ
โลกจากตัวอย่างบริเวณภาคใต้ตอนบน ในขณะที่พนมสวรรค์ใบแฉก (C. palmatolobatum) ถูกรายงานพบที่ประเทศ
กัมพูชาและเวียดนาม โดยการศึกษาครั้งน้ีพบพนมสวรรค์ใบแฉกเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและลาว จากหลักฐานทางสัณฐาน
วิทยาของตัวอย่างที่เคยระบุชนิดเป็นพนมสวรรค์ (C. paniculatum) นอกจากนี้พบว่าผลจากการวิเคราะห์เชิงโมเลกุลโดยใช้
เทคนิคการถอดรหัสพันธุกรรมบางส่วนและชุด Angiosperms353 bait มีความสอดคล้องกับการศึกษาทางสัณฐานวิทยาใน
การระบุชนิดของพืชทั้งสองชนิดดังกล่าว  
 
ค าส าคัญ: กัมพูชา ลาว เวียดนาม การถอดรหัสพันธุกรรมบางส่วน ชุด Angiosperms353 bait  
 

ABSTRACT 
 Clerodendrum is the highly species-diverse genus belonging to the mint family (Lamiaceae) and 
comprises approximately 250 species distributed in Asia, Australia, and Africa. The genus is 
morphologically recognisable from other genera by having almost actinomorphic flower in buds and 
corolla lobes, equally bi-lobed stigma and an accrescent, brightly coloured fruiting calyx. In Thailand, 
total of 23 native species have been recently reported. Clerodendrum umbratile was reported from 
several locations from upper to lower peninsular Thailand. From the morphological investigation, cited 
materials in upper peninsula have much smaller calyx lobes and shorter corolla lobes than 
representatives from the lower peninsular region. The specimens from the upper peninsula can be 
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referred to a species new to science, C. peninsulare. Meanwhile, C. palmatolobatum, a species thought 
to be restricted to Cambodia and Vietnam, is recorded for the first time from Laos and Thailand based on 
specimens identified as C. paniculatum. In addition, the molecular analysis of both species obtained from 
a targeted sequencing using Angiosperm 353 baits reveals the congruence with the morphological study 
for the species delimitation.  
 
Keywords: Cambodia, Laos, Vietnam, targeted sequencing, Angiosperms353 bait kit 
___________________________________________________________________________________________ 
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อัปเดตข้อมูลอนุกรมวิธานของพืชวงศ์มณเฑียรทอง (Scrophulariaceae) ในประเทศไทย 

Taxonomy Update for the Family Scrophulariaceae in Thailand  
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บทคัดย่อ 

พืชวงศ์มณเฑียรทองตามรายงานพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยในอดีต มี 30 สกุล 106 ชนิด มีลักษณะโดยทั่วไป
เป็นไม้ล้มลุก อายุปีเดียวหรือหลายปี ดอกสมบูรณ์เพศ ส่วนใหญ่ดอกสมมาตรด้านข้าง ดอกรูปปากเปิด เกสรเพศผู้ มี 4 เกสร 
ยาว 2 สั้น 2 ติดด้านในหลอดกลีบดอก รังไขเ่หนือวงกลีบ ผลแห้งแตก ผลของการจัดกลุ่มพืชในวงศ์นี้ใหมต่ามระบบจัดจ าแนก
ของ Angiosperm Phylogeny Group (APG) ที่เป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบัน ส่งผลให้พืชวงศ์มณเฑียรทองในประเทศไทย มี
สมาชิกเหลือเพียง 1 สกุล 1 ชนิด ได้แก่ Verbascum coromandelianum (Vahl) Hub.-Mor. ส าหรับสมาชิกสกุลอื่น ๆ ใน
วงศ์ถูกย้ายไปอยู่วงศ์อื่น ได้แก่ Linderniaceae, Mazaceae, Orobanchaceae, Paulowniaceae, Phrymaceae และ 
Plantaginaceae โดยการศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานของพืชในวงศ์มณเฑียรทองในประเทศไทยครั้งนี้ จะได้น าเสนอข้อมูลอัป
เดตล่าสุดทางด้านอนุกรมวิธานและการจัดจ าแนกใหม่ของพืชในวงศ์นี้และวงศ์ใกล้เคียงอย่างละเอียด เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง
ส าหรับผู้สนใจต่อไป  

 
ค าส าคัญ: วงศ์มณเฑียรทอง อนุกรมวิธานพืช ประเทศไทย ระบบ APG (Angiosperm Phylogeny Group)  

 
ABSTRACT 

The Scrophulariaceae in Flora of Thailand in the past has 30 genera and 106 species. The most 
common scrophulariaceous characteristics are annual or perennial herbs, bisexual, mostly zygomorphic, 
bilabiate flower, four stamens, didynamous, attached to the inside of the corolla tube, superior ovary and 
capsular. The results of regrouping plants in this family according to the currently accepted classification 
of the Angiosperm Phylogeny Group (APG) system effect to Thai Scrophulariaceae has changed 
dramatically. As a result, there is only 1  genus and 1  species of Scrophulariaceae in Thailand, namely 
Verbascum coromandelianum (Vahl) Hub.-Mor. For the members of other genera in the family had 
moved to the other families, namely Linderniaceae, Mazaceae, Orobanchaceae, Paulowniaceae, 
Phrymaceae and Plantaginaceae. My revision presents an updated classification and a new 
comprehensive checklist of Scrophulariaceae and related families in Thailand to serve as a good resource 
and reference for those who are interested.  

 
Keywords: Scrophulariaceae, Plant taxonomy, Thailand, APG (Angiosperm Phylogeny Group) system 
 

การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคสในประเทศไทย ครั้งที่ 10

�e 10th Conference on Taxonomy and Syatemantics in �ailand
22-24 May 2022, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University

81



 การประชุมวิชาการอนกุรมวิธานและซิสเทมาติกส์ในประเทศไทย คร้ังท่ี 10 
 The 10th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand 
 

22-24 พฤษภาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 
การศึกษารวบรวมพืชสกุลฮ่อม วงศ์เหงือกปลาหมอในประเทศไทย 

An account of the genus Strobilanthes Blume (Acanthaceae) in Thailand  
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บทคัดย่อ 
ศึกษาทบทวนการรวบรวมพืชสกุลฮ่อมในประเทศไทยด้วยการศึกษาตัวอย่างพรรณไม้แห้งและตัวอย่างต้นแบบจาก

พิพิธภัณฑ์พืชในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ AAU, BCU, BK, BKF, BM, C, CMU, CMUB, G, GZU, K, K-W, KKU, 
KYO, L, LD, M, P, PSU และ QBG พร้อมทั้งการออกส ารวจภาคสนามในประเทศไทยและการศึกษาเอกสารที่พิมพ์เผยแพร่
ครั้งแรกและเอกสารทางอนุกรมวิธานอื่น ๆ ของพืชสกุลฮ่อมในประเทศไทยและทวีปเอเชีย เช่น Nees (1832 & 1847), 
Anderson (1876), Clarke (1885), Hosseus (1907), Craib (1914), Imlay (1938 & 1939), Bremekamp (1944, 1955, 
1961, 1965, 1966 & 1969), Terao (1980, 1981 & 1983), Hansen (1985), Wood (1994), Wood และ Scotland 
(2003a & b, 2006, 2009 & 2017), Albertson และ Wood (2012), Charoenchai (2014) และหอพรรณไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (2014) ผลการศึกษาพบพืชสกุลฮ่อมประมาณ 84 ชนิด ทั้งนี้พบว่ามีพืชจ านวน 12 ชนิดเป็นพืช
ถิ่นเดียว และพืชที่เป็นการรายงานครั้งแรกในประเทศไทยจ านวน 18 ชนิด ยังไม่สามารถระบุชนิดได้จ านวน 5 ชนิด และพบว่า
สถานะทางอนุกรมวิธานของพืชบางชนิดต้องมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การย้ายสกุลจ านวน 1 ชนิด การคืนสถานะความเป็นชนิด
จ านวน 3 ชนิด และการยอมรับใหพ้ืชจ านวน 8 แทกซาใหเ้ป็นช่ือพ้อง 
 
ค าส าคัญ: พรรณพฤกษชาติ การตั้งช่ือ สกุลฮ่อม อนุกรมวิธาน  
 

ABSTRACT 
A revisionary account of the genus Strobilanthes in Thailand is presented by means of the 

consultation of the herbarium specimens including type materials from Thai and abroad herbaria viz. AAU, 
BCU, BK, BKF, BM, C, CMU, CMUB, G, GZU, K, K-W, KKU, KYO, L, LD, M, P, PSU and QBG. The intensive field 
observations in Thailand have been made. The first publications and other taxonomic literature in 
Thailand and Asia are examined, for instance Nees (1832 & 1847), Anderson (1876), Clarke (1885), Hosseus 
(1907), Craib (1914), Imlay (1938 & 1939), Bremekamp (1944, 1955, 1961, 1965, 1966 & 1969), Terao (1980, 
1981 & 1983), Hansen (1985), Wood (1994), Wood and Scotland (2003a & b, 2006, 2009 & 2017), Albertson 
and Wood (2012), Charoenchai (2014) and The Forest Herbarium, Department of National Parks, Wildlife 
and Plant Conservation (2014). The results indicated that ca. 84 species of Strobilanthes are enumerated 
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for Thai flora, of which 12 species are endemic to Thailand and 18 species are new records. Five unknown 
species were recently discovered. The taxonomic status of some species needs to be changed. For 
instance, a new combination and three new reinstatements are conducted. Eight taxa are presently 
accepted as synonyms. 
 
Keywords: floristic, nomenclature, Strobilanthes, taxonomy  
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Molecular Phylogenetics and Delimitation of Rungia (Acanthaceae) in Thailand  
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บทคัดย่อ 
พืชสุกลสันพร้าวงศ์เหงือกปลาหมอมีสมาชิกประมาณ 50 ชนิด กระจายพันธุ์ทั่วโลกส่วนใหญ่พบในเขตร้อนโลกเก่า 

ประเทศไทยพบพืชสกุลนี้จ านวน 14 ชนิดมีลักษณะวิสัยเป็นไม้ล้มลุกหรือไม้กึ่งพุ่ม และกลีบดอกรูปปากเปิด พืชสกุลสันพร้ามี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพืชสกุล Justicia L. และ Isoglossa Oerst. การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สายสัมพันธ์
ทางวิวัฒนาการของพืชสกุลสันพร้าและสกุลใกล้เคียงโดยน าข้อมูลล าดับนิวคลีโอไทด์ ของยีนในคลอโรพลาสต์ช่วงระหว่างยีน 
accD-psal และ trnL-trnF โดยการวิเคราะห์ผลแบบแมกซิมัมพาร์สิโมนี  แมกซิมัมไลค์ลิฮูด และแบบวิธีเบย์ ผลการศึกษาบ่ง
บอกว่าพืชสกุลสันพร้ามีวิวัฒนาการแบบวงศ์วานเดี่ยว มีค่าสนับสนุนวงศ์วานที่แข็งแรง 1/98/100 (ค่าสนับสนุนแบบความ
น่าจะเป็นส่วนหลัง ค่าสนับสนุนแบบบุตสแตรปไลค์ลิฮูด และค่าสนับสนุนแบบบุตสแตรปพาร์สิโมนี  ตามล าดับ) ผลการศึกษา
พบว่าลักษณะสัณฐานวิทยาของใบประดับและผลทีส่อดคล้องกับรูปแบบของทรีจากการศึกษา 

 

ค าส าคัญ: วงศ์เหงือกปลาหมอ วิวัฒนาการเชิงโมเลกุล ซสิเทมาติคส ์
 

ABSTRACT 
The genus Rungia Nees belongs to Acanthaceae with about 50 species and is mainly distributed 

in the Old World tropics. In Thailand, 14 species are presented comprising herbs or subshrubs and 
bilabiate corolla, the genus is closely related to Justicia L. and Isoglossa Oerst. This study aims to 
investigate the phylogenetic relationship between the genus Rungia and its closely related genera. 
Maximum parsimony, maximum likelihood, and Bayesian analyses using chloroplast accD-psal and trnL-
trnF intergenic spacers resolved a monophyletic of the Rungia clade with strong values of 1/98/100 
(posterior probabilities, likelihood bootstrap values and parsimony bootstrap values, respectively). The 
result shows that morphological characteristics of bracts and fruits are congruent with the resolved tree 
topology. 

 
Keywords: Acanthaceae, molecular phylogenetics, systematics 
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การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานพืชสกุลว่านหัวสืบ (Disporum Salisb.) วงศ์ดองดึง ในประเทศไทย  

Taxonomic revision of Disporum Salisb. (Colchicaceae) in Thailand 
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บทคัดย่อ 

พืชสกุลว่านหัวสืบ (Disporum Salisb.) เป็นสกุลเล็ก ๆ ของวงศ์ดองดึง (Colchicaceae) ที่มีรายงานการใช้
ประโยชน์เป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยง ในประเทศไทยมีรายงาน 2 ชนิด คือ ว่านหัวสืบ (D. calcaratum D. 
Don) และทิวลิปดอย (D. cantoniense (Lour.) Merr.) จากการส ารวจเพิ่มเติมพบตัวอย่างในพืชสกุลว่านหัวสืบในภาคเหนือ
ของประเทศไทบยซึ่งมีลักษณะสัณฐานวิทยาบางประการคล้ายคลึงกับ D. calcaratum และ D. cantoniense ดังนั้นใน
การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และสัณฐานวิทยาเรณูเพื่อใช้ในการระบุชนิด จากการศึกษาพบว่า
พืชสกุลว่านหัวสืบมีจ านวน 6 ชนิด คือ ว่านหัวสืบ (D. calcaratum), ทิวลิปดอย (D. cantoniense) และอีก 4 ชนิดที่มี
ลักษณะสัณฐานวิทยาไม่เหมือนชนิดอื่น ๆ ที่เคยมีรายงาน ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นพืชชนิดใหม่ของโลก คือ Disporum sp. 1, 
Disporum sp. 2, Disporum sp. 3 และ Disporum sp. 4 โดยลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และเรณูวิทยา 
ยังสนับสนุนการเป็นชนิดใหม่ของโลก ซึ่งสัณฐานวิทยาของสกุลว่านหัวสืบเป็นพืชล้มลุกอายุหลายปี โดยล าต้นประกอบด้วยล า
ต้นใต้ดินและล าต้นเหนือดนิ มีล าต้นใต้ดินแบบไรโซม ล าต้นเหนือดินมีกิ่งแขนง ช่อดอกชนิดซี่ร่มออกท่ีซอกใบ บริเวณฐานกลีบ
รวมมีเดือย เกสรเพศผู้หันออก และผลสดมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด ซึ่งรูปร่างและสีของดอก ลักษณะของเดือย ก้านชูอับเรณู 
ขนาดของรังไข่ และสีของก้านชูยอดเกสรเพศเมียสามารถน ามาใช้ในการระบุชนิดของพืชสกุลว่านหัวสืบในประเทศไทยได้ 
 
ค าส าคัญ: พรรณพฤกษชาติของประเทศไทย, พืชชนิดใหม่ของโลก, พืชสมุนไพร, เผา่ Uvularieae  
 

Abstract 
Disporum Salisb. is the small genus of Colchicaceae. In Thailand, two species were reported as D. 

calcaratum D. Don and D. cantoniense (Lour.) Merr. which both of them were used as medicinal plants of 
Karens. According to the taxonomic revision of Disporum in Thailand. the specimens were collected from 
northern Thailand. Based on some morphological characters, they are similar to D. calcaratum and D. 
cantoniense. Therefore, the taxonomic revision of Disporum in Thailand based on morphological, 
anatomical and pollen morphological characters was undertaken for supporting species identification. The 
result showed that Disporum has six species namely D. calcaratum, D. cantoniense and four species not 
matched with other species were published. Four taxa as Disporum sp. 1, Disporum sp. 2, Disporum sp. 3 
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and Disporum sp. 4. will be new to science. And also, the morphological, anatomical and pollen 
morphological characters are supported. The morphological characters of Disporum are perennial herbs. 
The stem consists of underground and aerial stems. The underground stems are rhizomatous and the 
aerial stems are branched. The inflorescences are umbel and leaf-axil. The tepal bases are spurred. The 
anthers are extrorse and fruit are berry. Moreover, the morphological characters of flower, spur, filament, 
ovary size and colour of style are significant for species identification of Disporum in Thailand. 

 
Keywords: Flora of Thailand, new to science, medicinal plants, tribe Uvularieae 
 
 
 

การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคสในประเทศไทย ครั้งที่ 10

�e 10th Conference on Taxonomy and Systematics in �ailand
22-24 May 2022, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University

86



 การประชุมวิชาการอนกุรมวิธานและซิสเทมาติกส์ในประเทศไทย คร้ังท่ี 10 
 The 10th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand 
 

22-24 พฤษภาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
การศึกษาเบื้องต้นของพืชวงศ์หมัน (Cordiaceae, Boraginales) ในประเทศไทย 

A preliminary study of Cordiaceae (Boraginales) in Thailand 
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Kritsada Tuanku1 and Kanokorn Rueangsawang2  

ภาควิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University 

*E-mail: kisada33@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
พืชวงศ์หมัน (Cordiaceae) เป็นวงศ์ไม้ต้นจัดอยู่ในอันดับ Boraginales ด้วยข้อมูลการวิเคราะห์สายสัมพันธ์ทาง

วิวัฒนาการเชิงโมเลกุลของคณะนักวิจัย Boraginales พืชวงศ์นีท้ั่วโลกมีสมาชิกจ านวน 2 สกุล (Cordia L. และ Verronia P. 
Browne) ประมาณ 400 ชนิด กระจายพันธุ์ในเขตร้อนและก่ึงร้อน ประเทศไทยมีพืชวงศ์นี้ 1 สกุล คือ Cordia ลักษณะที่
น ามาใช้ในการจ าแนกระดับสกุลได้แก่ กลีบดอกมี 5 กลีบเรียงจรดกัน ดอกแยกเพศและแยกต้น ยอดเกสรเพศเมียแยกเป็น 4 
แฉก ผลเมล็ดเดียวแข็งมี 4 ห้อง การศึกษาครั้งนี้เน้นศึกษาอนุกรมวิธานพืชวงศ์หมันในประเทศไทย จากตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งที่
เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์พืชของประเทศไทย เอกสารอ้างอิงทางอนุกรมวิธานและการส ารวจพืชในภาคสนาม ในเบื้องต้นพบ
จ านวน 10 ชนิด ในจ านวนนี้ Cordia mhaya Kerr เป็นพืชเฉพาะถิ่นและมีพืชต่างถิ่นน าเข้ามาปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
จ านวน 2 ชนิดคือ สุวรรณพฤกษ์ (C. dentata Poir.) และคอร์เดียดอกส้ม (C. sebestina L.) 

 
ค าส าคญั: วงศ์หมัน อนุกรมวิธานพืช ประเทศไทย  

 
ABSTRACT 

Cordiaceae is a family of trees belonging to the order Boraginales based on phylogenetic analyses 
of the Boraginales working group, comprising two genera (Cordia L. and Verronia P. Browne) and ca. 400 
species and is distributed throughout the tropical and subtropical regions of the world. Only one genus, 
Cordia is found in Thailand and is distinguished by having a pentamerous flower with valvate aestivation, 
monosexual flower and dioecious, stigma with four branches, and drupaceous fruits with four locules. This 
study focuses on the taxonomy of Cordiaceae in Thailand. The literature and herbarium specimens from 
Thai herbaria are preliminarily studied together with field surveys. There are 10 species are enumerated, 
among there, Cordia mhaya Kerr is endemic to Thailand, and two introduced species, C. dentata Poir. 
and C. sebestina L. are common ornamentals. 

 
Keywords: Cordiaceae, Plant taxonomy, Thailand 
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สัณฐานวิทยาของพืชวงศ์มะเมื่อย (Gnetaceae) ในประเทศไทย 

Morphology of the Family Gnetaceae in Thailand  
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บทคัดย่อ 

ในประเทศไทยมีรายงานพืชเมล็ดเปลือยในสกุลมะเมื่อย (Gnetum L.) วงศ์มะเมื่อย (Gnetaceae) จ านวน 8 ชนิด 
ซึ่งลักษณะเป็นไม้เลื้อยมีเนื้อไม้ หรือไม้พุ่ม แยกเพศต่างต้นพบน้อยที่แยกเพศต้นเดียวกัน มีกระจายพันธุ์บริเวณป่าดิบช้ืน และ
มีการน ามาใช้ประโยชน์เป็นผักพื้นบ้านและประกอบอาหาร  จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าข้อมูลทางสัณฐานวิทยายังไม่ชัดเจน
ในหลาย ๆ ลักษณะซึ่งท าให้เกิดความสับสน โดยเฉพาะสัณฐานวิทยาและโครงสร้างของสโตรบิลัส ท่ีมีการใช้ค าศัพท์ที่แตกต่าง
ต่างกัน เช่น สโตรบิลัสเพศผู้  (male/staminate/microsporangiate strobilus, staminate influence, male spikes 
male/staminate flowers) ส โต รบิ ลั ส เพ ศ เมี ย  ( female/ovulate/megasporangiate strobilus, female/ovulate 
influence, female spikes female/ovulate flowers) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ของสกุลนี้ในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่าพืชสกุลมะเมื่อย มี 7 ชนิดที่เป็นไม้เลื้อยมีเนื้อไม้ ขนาดเล็กถึงใหญ่ มี 1 ชนิด 2 
พันธุ์ท่ีเป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก มีข้อบวมพอง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับกับตั้งฉาก ขอบใบเรียบ เส้นใบแบบร่างแหและ
โค้งบริเวณขอบใบ ใบแห้งมีสีด าหรือน้ าตาล สโตรบิลัสแยกเพศต่างต้นหรือแยกเพศต้นเดียวกัน สโตรบิลัสเดี่ยวหรือแตกแขนง 
ออกจากล าต้น ซอกใบหรือปลายยอด สโตรบิลัสสมบูรณ์เพศประกอบด้วยใบประดับอยู่ล่างสุดจ านวน 1 ใบ  มีคอร์ลาจ านวน
หลายช้ันแต่ละช้ันรองรับใบประดับย่อยและก้ านชูอับไมโครสปอร์ (microsporangiophore) และอับไมโครสปอร์ 
(microsporangium) อาจล้อมรอบออวุลที่มีก้านหรือไม่มีก้าน หรือเป็นช้ันสลับกันระหว่างเพศผู้หรือเพศเมีย สโตรบิลัสเพศผู้
มีโครงสร้างคล้ายสโตรบิลัสสมบูรณ์แต่ไม่มีออวุล หรือมีออวุลที่เป็นหมัน สโตรบิลัสเพศเมียมีโครงสร้างคล้ายกับสโตรบิลัส
สมบูรณ์เพศแต่ไม่มีก้านชูและอับสปอร์ เมล็ดมีหรือไม่มีก้าน มีหรือไม่มีเกล็ดสีเงิน เมล็ดสุกมีสีส้มหรือแดงหรือเหลือง โดย
ลักษณะเหล่านี้สามารถน ามาใช้ในการจ าแนกชนิดได้ และยังพบข้อมูลเพิ่มเติมว่า G. gnemon var. gnemon มีสโตรบิลัส
เดี่ยวและแตกแขนง แยกเพศต่างต้นและแยกเพศต้นเดียวกัน เมล็ดสุกสีแดง ซึ่งการศึกษาที่ผ่านมารายงานไว้ว่าพบสโตรบิลัส
เดี่ยว แยกเพศต้นเดียวกัน ซึ่งอาจจะต้องมีการทบทวนสถานะทางอนุกรมวิธานของ G. gnemon  

 
ค าส าคญั: พืชเมล็ดเปลือย ผักพ้ืนบ้าน ความหลากหลายของพืช พืชเขตร้อน  
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ABSTRACT 
Eight gymnosperm plant species of the Gnetum (Gnetaceae) in Thailand were enumerated. They 

are dioecious or rarely monoecious, woody climbers or shrubs and distributed in the evergreen forest. 
They were used as a local vegetable and in traditional cooking. Based on previously reported, the 
morphological characteristics are very confused, especially the morphology and structure of the strobilus. 
The different terms were applied such as male/staminate/microsporangiate strobilus, staminate influence, 
male spikes male/staminate flowers and female/ovulate/megasporangiate strobilus, female/ovulate 
influence, female spikes female/ovulate flowers. This research aim is to clarify the morphological 
characters of this genus in Thailand. The results showed that 7 species are woody climbers, small to large 
and 1 species 2 varieties are shrubs or small trees, respectively. The plants are monoecious or dioecious. 
The nodes are swollen. The leaves are always simple, opposite, or opposite-decussate, pinnately veins, 
curved at the entire margin, turning black or brown when dry. The strobilus is simple or branching, leaf 
axil or terminal or along the stem. The strobilus consists of bract at the base and many rows of collars. 
Each collar is subtended by bractole, microsporangiophore, microsporangium and/or sessile or stipitate 
ovule. The row of microsporangium and ovule are alternate in some species. The structure of male 
strobilus is similar to monoecious strobilus but has no ovule or sterile ovule. The female is without 
microsporangium. Seeds are stipitate or sessile. Some species have silvery scales on the seed surface. 
Ripening seeds are orange or red or yellow. The morphological characters are useful for species 
identification. In addition, the new morphological characters of G. gnemon var. tenerum Markgr. were 
observed. They are quite different between two varieties and scientific evidence needs more revision for 
taxonomic status support. 
Keywords: Gymnosperm, Local vegetable, Plant diversity, Tropical plants 
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ไม้กลายเป็นหินจากแหล่งไดโนเสาร์ภนู้อย ยุคจูแรสสิกตอนปลาย 

Petrified woods from the Late Jurassic Phu Noi Dinosaur site  
  

ภณิฑดา ศรีค าภา1* และสุรเวช สุธีธร1,2  
Phanitada Srikampa1* and Suravech Suteethorn1,2 

1ภาควิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
1 Department of Biology, Faculty of Science, Mahasarakham University, Kantarawichai District, Maha Sarakham 44150 

2หน่วยวิจัยไดโนเสาร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2Dinosaur Research Unit, Mahasarakham University, Kantarawichai District, Maha Sarakham 44150  

*E-mail: Phanitada.sri@gmail.com  
 

บทคัดย่อ 
แหล่งซากดึกด าบรรพ์ภูน้อย จงัหวัดกาฬสินธุ์เป็นแหล่งที่พบกระดูกไดโนเสาร์มากทีสุ่ดในภมูิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ และเป็นหนึ่งในไม่กี่แหลง่ที่พบท้ังกระดูกไดโนเสาร์และไมก้ลายเป็นหิน ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจทั้งแหล่งอาหารและสภาพ
ป่าบรรพกาลที่ไดโนเสาร์อาศยัอยู ่ ผลจากการศึกษากายวิภาคของไม้กลายเป็นหินด้วยวิธีศลิาวรรณา พบไม้สกุล ชิมากโุละไซ
ลอน จาปอนิคัม มีวงปีชัดเจน ผนงัเทรคีดบาง หลมุผนังเซลล์ 1 – 2-seriate แบบ Japonicum เซลลเ์รย์ 1 – 2-seriate และ
มี cross-field pits แบบ cupressoid 4 – 8 รอยเว้า เป็นพืชที่มกีารกระจายตัวจ ากดั 12° – 15° ในละติจดูบรรพกาล เมื่อ
วิเคราะหร์่วมกับการค้นพบสกลุ อะกาธอไซลอน และ ซีโนไซลอน ที่เป็นตัวบ่งช้ีสภาพป่าท่ีเปยีกช้ืนในการศึกษาก่อนหน้าน้ันจึง
ช่วยสนับสนุนการล าดับชั้นหินว่ามีอายุในช่วงยุคจูแรสสิกตอนปลาย ประมาณ 166 ล้านปีก่อน และทราบว่าความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิตในภาคอีสานของประเทศไทยในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากจากการพบซากดึกด าบรรพ์สตัว์อื่น ๆ รวมทั้ง
ไม้กลายเป็นหินอีกหลายสกุลในกลุ่มหินโคราช แต่ยังมีการถกเถียงกันอยู่มากเกี่ยวกับสภาพภมูิอากาศ เมื่อเปรยีบเทียบผลทีไ่ด้
กับการศึกษาตะกอนในแหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่เคยระบุว่าเกดิในสภาพท่ีแห้งแล้งจึงพบว่ายังมีความไมส่อดคล้องกันอยู่ ดังนั้น
การศึกษากายวิภาคของไม้กลายเป็นหินครั้งนี้ จะเป็นส่วนส าคญัในการเข้าใจสภาพแวดล้อมบรรพกาลให้ดียิ่งข้ึน 

 

ค าส าคัญ: ชิมากุโละไซลอน จาปอนิคัม, อะกาธอไซลอน, ซีโนไซลอน, จูแรสสิก, สภาพแวดล้อมบรรพกาล 
 

ABSTRACT 
Phu Noi (Kalasin) is the richest dinosaur site in Southeast Asia. Nearly 10,000 bones were found, 

including the petrified woods, which allow an understanding of the food resource of the dinosaurs and their 
habitat. We studied the anatomies of petrified woods using petrographic analysis and found the first record 
of Shimakuroxylon japonicum., which is characterized by present growth rings, thin-walled tracheids, 1 – 2-
seriate alternate or opposite intertracheary pits Japonicum type in radial walls, 1 – 2-seriate rays, cross-field 
with 4 – 8 cupressoid cross-field pits. This plant has limited paleolatitude distribution. The discovery of 
Shimakuroxylon suggests an age of Phu Noi to the Late Jurassic (approximately 166 million years ago). This 
supports the previous study of Agathoxylon and Xenoxylon. However, the interpretation of paleoclimate 
from the sedimentology is controversial to the petrified wood. More work on petrified wood is needed as 
an essential role to understand the paleoenvironment better. 

 
Keywords: Shimakuroxylon japonicum, Agathoxylon, Xenoxylon, Jurassic, paleoenvironment 
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การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพันธุ์พื้นเมือง 

ที่ปลูกในบางพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยที่มีลักษณะความต้านทานโรคขอบใบแห้ง 
Evaluation of genetic diversity in local rice varieties grown in some areas  

of the lower Northern Thailand with characteristics of resistance to bacterial blight 
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บทคัดย่อ 
ข้าวพันธุ์พื้นเมือง (local rice varieties) ถือว่าเป็นแหล่งความหลากหลายทางพันธุกรรมที่ส าคัญของประเทศไทย 

แต่ละสายพันธุ์มีคุณสมบัติเฉพาะตัว เช่น ทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช และสภาพเครียดต่าง ๆ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมและลักษณะความแตกต่างของสายพันธุ์ข้าวท่ีส่งผลต่อความต้านทานต่อโรค 
ขอบใบแห้งในข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกในบางพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างประเทศไทย จ านวน 20 สายพันธุ์ โดยเปรียบ 
เทียบกับข้าว 2 สายพันธุ์ คือ ชัยนาท 1 และขาวดอกมะลิ 105 เมื่อน าข้อมูลยีนต้านทานโรคขอบใบแห้งและคะแนนการเกิด
โรคมาสร้างเดนโดแกรม สามารถแบ่งกลุ่มความต้านทานของข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองได้เป็น 5 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ข้าวสายพันธุ์ท่ีมีความ
ต้านทานสูง (HR) มีจ านวน 1 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์คัดนาโพธิ์ กลุ่มที่ 2 สายพันธุ์ต้านทาน (R) จ านวน 5 สายพันธุ์ กลุ่มที่ 3 
สายพันธุ์ที่ต้านทานปานกลาง (MR)  จ านวน 10 สายพันธุ์ กลุ่มที่ 4 สายพันธุ์ท่ีมีความอ่อนแอปานกลาง (MS) จ านวน 3 สาย
พันธุ ์และกลุ่มที่ 5 สายพันธ์ที่อ่อนแอ (S) จ านวน 1 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ข้าวพิจิตร จากการตรวจสอบยีนต้านทานโรคขอบ
ใบแห้งในข้าวสายพันธุ์พิจิตรไม่พบยีน xa5 ในขณะที่ข้าวทุกสายพันธุ์มียีนต้านทานนี้อยู่ ดังนั้น ยีน xa5 อาจมีผลต่อระดับ
ความสามารถในการต้านทานโรคขอบใบแห้งรวมทั้งลักษณะเฉพาะของข้าว แสดงให้เห็นว่าความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของข้าวสายพันธ์ุพื้นเมืองมีผลต่อความสามารถในการต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง 
 
ค าส าคัญ: ข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง ความหลากหลายทางพันธุกรรม พันธุ์ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง 
 

ABSTRACT 
Local rice varieties are an  important genetic diversity resource. Each variety of rice has distinct 

characteristics such as tolerance to disease and insect pests and other stress conditions. The objective of 
this study was to assess the genetic diversity and differentiation characteristics of rice varieties that affect 
bacterial blight disease resistance in local rice varieties in twenty samples grown in some areas of the 
lower North of Thailand, and two standard rice varieties: Chainat 1 and Khao Dok Mali 105. The total 
resistant genes and bacterial blight disease scoring were used to con stru c t  a dendrogram. The results 
showed that the local rice varieties could be separated into 5 groups. Group 1: Kadna Pho rice has high 
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resistance (HR), group 2: five varieties were resistant (R), group 3: ten varieties had moderate resistance 
(MR), group 4: three varieties were moderately susceptible (MS), and group 5; The most susceptible 
variety which was Phichit Rice. According to a screening of the bacterial blight resistance genes in rice,  
the xa5 gene was not found in Phichit rice cultivars, while all rice cultivars had this resistance gene. 
Hence, the xa5 gene may affect the resistance level and include the tolerant characteristics of rice.  
The genetic diversity of local rice varieties had an impact on bacterial blight resistance. 

 
Keywords: Local rice varieties, Genetic diversity, Bacterial blight resistant rice varieties 
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การวิเคราะห์วิวัฒนาการชาติพันธุ์เชิงโมเลกุลของพืชสกุลด้ามมีดและสกุลนางเลวพวง (วงศ์กระดังงา) 

โดยเน้นชนิดที่พบในประเทศไทย 
Molecular phylogenetic analyses of Cyathocalyx and Drepananthus (Annonaceae), 

with an emphasis on the species found in Thailand  
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บทคัดย่อ 

พืชสกุลด้ามมีดและสกุลนางเลวพวงเป็นสกุลขนาดเล็กในวงศ์กระดังงา ซึ่งเป็นวงศ์พืชดอกขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วย 
107 สกุล ประมาณ 2,430 ชนิด ทั้งสองสกุลจัดอยู่ในวงศ์ย่อย Ambavioideae เผ่า Canangeae มีการกระจายตัวในป่าเขต
ร้อนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ถึงศรีลังกาส าหรับสกุลด้ามมีดและเกาะฟิจิส าหรับสกุลนางเลวพวง) ในประเทศไทยมี
รายงานพืชสกุลด้ามมีด 3 ชนิด และสกุลนางเลวพวง 1 ชนิด อย่างไรก็ตามจากการส ารวจพื้นที่ป่าจังหวัดนครศรีธรรมราชได้
ท าการเก็บตัวอย่างพืชกระดังงาดง (Cyathocalyx cf. sumatranus) ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างจากตัวอย่างต้นแบบและตัวอยา่ง
อื่น ๆ ที่เก็บจากคาบสมุทรมลายู นอกจากนี้ได้ท าการเก็บตัวอย่างพืชสกุลนางเลวพวงที่ไม่สามารถระบุชนิดจากจังหวัด
นราธิวาส เพื่อที่จะท าการระบุสถานะทางอนุกรมวิธานของตัวอย่างดังกล่าว จึงได้ท าการศึกษาลักษณะทางสัณธาณวิทยา
ร่วมกับการวิเคราะห์วิวัฒนาการชาติพันธุ์เชิงโมเลกุลโดยใช้ช่วงดีเอ็นเอในพลาสติดจ านวน 7 ช่วง (matK, ndhF และ 
rbcLexons; trnL intron; trnL-trnF, psbA-trnH และ atpB-rbcL intergenic spacers) ของพืชสกุลด้ามมีดและสกุลนาง
เลวพวงจ านวน 8 และ 19 ตัวอย่าง ตามล าดับ ผลการศึกษาพบว่าวิวัฒนาการชาติพันธุ์ยืนยันว่าสกุลทั้งสองมีการวิวัฒนาการ
แบบชาติพันธุ์ เดียว แต่ความสัมพัน ธ์ของทั้งสองสกุลนี้ยังคงมีความคลุมเครือร่วมกับสกุลกระดังงาไทย ถึงแม้ว่า 
Drepananthus sp. จากจังหวัดนราธิวาสจะมีความคล้ายกับ D. ridleyi โดยเฉพาะกลีบดอกรูปแถบ ท้ังสองตัวอย่างไม่ได้
ประกอบกันเป็นวงศ์วาน โดย Drepananthus sp. จากจังหวัดนราธิวาสมีความแตกต่างทางสัณฐานวิทยาจาก D. ridleyi ใน
ลักษณะดังต่อไปนี้ : โคนใบ รูปร่างผลย่อย ลักษณะผลย่อย (เมื่อแห้ง) และก้านผลย่อย จากความแตกต่างดังกล่าว ควรจ าแนก 
Drepananthus sp. จากจังหวัดนราธิวาสเป็นพืชชนิดใหม่ ส่วนตัวอย่าง Cyathocalyx cf. sumatranus จากจังหวัด
นครศรีธรรมราชนั้น พบว่ามีความสัมพันธ์แบบพหุแขนงกับกระดังงาดง (C. sumatranus; เก็บมาจากต้นเดียวกับตัวอย่าง
ต้นแบบ) และ C. annamensis โดยมีแนวโน้มที่ Cyathocalyx cf. sumatranus จากจังหวัดนครศรีธรรมราช จะเป็นพืช
ชนิดใหม่ เนื่องจากรูปร่างผลย่อย สีผลย่อย และพื้นผิวผลย่อยมีความแตกต่างจาก C. sumatranus อีกทั้งตัวอย่างทั้งสองไม่ได้
ประกอบกันเป็นวงศ์วาน   

 
ค าส าคัญ: สกุลดา้มมดี สกุลนางเลวพวง การวิเคราะห์วิวัฒนาการชาติพันธ์ุ สัณฐานวิทยา ซสิเทมาติกส ์
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ABSTRACT 
Cyathocalyx and Drepananthus are two small genera in Annonaceae, a large pantropical family of 

angiosperms comprising 107 genera and approximately 2,430 species. The two genera are further classified 
in subfamily Ambavioideae and tribe Canangeae. They are widely distributed in tropical forests of Southeast 
Asia (to Sri Lanka for Cyathocalyx and the Fiji Islands for Drepananthus). In Thailand, three and one species 
of Cyathocalyx and Drepananthus have been reported, respectively. However, recent field trips in Nakhon 
Si Thammarat enabled collections of Cyathocalyx cf. sumatranus that are different from the type 
specimens and collections from Peninsular Malaysia. In addition, unidentifiable specimens of Drepananthus 
from Narathiwat were collected. In order to determine the taxonomic status of these gatherings, detailed 
morphological investigations in combination with molecular phylogenetic analyses using up to seven 
plastome regions (matK, ndhF and rbcL exons; trnL intron; trnL-trnF, psbA-trnH and atpB-rbcL intergenic 
spacers) with 8 Cyathocalyx and 19 Drepananthus accessions were carried out. The phylogenetic results 
confirmed the monophyly of each genus, but the relationships of the two genera and their close relative, 
Cananga, remain unresolved. The relationships within the two genera are also largely unresolved. Although 
Drepananthus sp. from Narathiwat superficially resembles D. ridleyi, especially in the linear petals, the two 
accessions do not form a clade. The former mainly differs from the latter by differences in leaf base, 
monocarp shape and appearance (when dry) and stipe. Based primarily on these differences, Drepananthus 
sp. from Narathiwat deserves recognition as a new species. Regarding Cyathocalyx cf. sumatranus from 
Nakhon Si Thammarat, it belongs to a clade that also includes C. sumatranus (collected from the type 
individual) and C. annamensis, but the relationships in this clade are still unresolved. However, Cyathocalyx 
cf. sumatranus from Nakhon Si Thammarat is likely to be a new species as it differs from C. sumatranus in 
monocarp shape, color and surface. In addition, the two accessions do not form a clade as well. 
 
Keywords: Cyathocalyx, Drepananthus, molecular phylogenetic analyses, morphology, systematics 
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การวิเคราะห์วิวัฒนาการชาติพันธุ์เชิงโมเลกุลของสกุลกะโมกเขา (วงศ์กระดังงา) ท าให้เข้าใจถึง

วิวัฒนาการของเพศดอกในเผ่าระฆังสยาม  
Molecular phylogenetic analyses of Sageraea (Annonaceae) shed light on the 

evolution of floral sex in Miliuseae 
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บทคัดย่อ 
กะโมกเขาเป็นสกุลขนาดเล็กของพืชดอกวงศ์กระดังงา สกุลนี้ เป็นสมาชิกของเผ่าระฆังสยามในวงศ์ย่อย 

Malmeoideae กระจายตัวอยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในประเทศไทยมีรายงานพบ 3 ชนิด 
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ล าดับเบสดีเอ็นเอในพลาสติดจ านวน 7 ช่วงยีน (ช่วงเอ็กซอน matK, ndhF, rbcL และช่วงเอ็ก
ซอน ycf1; ช่วงอินทรอน trnL; ช่วงระหว่างยีน trnL-trnF และช่วงระหว่างยีน psbA-trnH) ของตัวอย่างพืชสกุลกะโมกเขา
จ านวน 10 ตัวอย่างมาสร้างแผนภูมิวิวัฒนาการชาติพันธุ์ พบว่าสกุลกะโมกเขามีวิวัฒนาการชาติพันธุ์เดียวและมีค่าสนับสนุน
วงศ์วานสูง โดยตัวอยา่งทีไ่ม่สามารถระบุชนิดได้จากจงัหวัดสุราษฎรธ์าน ีS. lanceolata และ S. sarawakensis ประกอบกัน
เป็นวงศ์วานที่ความสัมพันธ์ภายในยังคลุมเครือ จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา พบว่าตัวอย่างที่ไม่สามารถระบุชนิด
ได้ดังกล่าวมีลักษณะใกล้เคียงกับ S. lanceolata และ S. reticulata แต่สามารถแยกออกจากสองชนิดดังกล่าวได้ด้วย
ลักษณะดังต่อไปนี้ : ลักษณะกลีบเลี้ยง ขนาดกลีบดอก จ านวนเกสรเพศเมียต่อดอก จ านวนออวุลต่อรังไข่ รูปร่าง และ/หรือ 
ขนาดของผลย่อย ด้วยความแตกต่างดังกล่าว จึงสามารถจ าแนกตัวอย่างที่ไม่สามารถระบุชนิดดังกล่าวเป็นพืชชนิดใหม่ 
นอกจากนี้ พบว่า S. listeri เป็นพืชรายงานใหม่ของประเทศไทย อีกทั้ง S. elliptica ไม่ได้มีวิวัฒนาการชาติพันธุ์เดียว ดังนั้น 
การจ าแนกตัวอย่างจากภาคตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นชนิดใหม่จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น โดยมีผลย่อยรูปร่างค่อนข้างกลมและมีขนาด
เล็กกว่าผลย่อยของตัวอย่างจากภาคใต้ ซึ่งมีรูปร่างรีแกมทรงกระบอก อนึ่ง เนื่องจากพืชในเผ่าระฆังสยาม ส่วนใหญ่มีดอก
สมบูรณ์เพศ ในขณะที่พืชสกุลกะโมกเขามีทั้งชนิดที่เป็นดอกสมบูรณ์เพศและชนิดที่ดอกแยกเพศ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิวัฒนาการ
ของเพศดอกในเผ่าระฆังสยาม โดยวิเคราะห์หาลักษณะดั้งเดิม ซึ่งพบว่าลักษณะดั้งเดิมของเพศดอกของเผ่าระฆังสยาม คือ 
ดอกสมบูรณ์เพศ โดยมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นดอกสมบูรณ์เพศและดอกเพศผู้ ณ ที่ใดที่หนึ่งในสกุลสาวสอยดาว และมีการ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นดอกแยกเพศอย่างอิสระ 3 ครั้ง คือ (1) ในสกุลสังหยู (2) ในวงศ์วานที่ประกอบด้วยสกุลคีเปลและสกุลง า
เงาะ และ (3) ในวงศ์วานท่ีประกอบด้วย S. elliptica (จ านวน 2 ตัวอย่าง) และ S. bracteolata 
 
ค าส าคัญ: วงศ์กระดังงา วิวัฒนาการของลักษณะ เผ่าระฆังสยาม สกลุกะโมกเขา ซิสเทมาติกส์  
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ABSTRACT 

Sageraea is a small genus belonging to the pantropical angiosperm family Annonaceae. It is a 
member of the tribe Miliuseae of the subfamily Malmeoideae. The genus is distributed in South and 
Southeast Asia, with three species reported in Thailand. In this study we used seven plastid DNA regions 
(matK, ndhF, rbcL and ycf1 exons; trnL intron; trnL-trnF and psbA-trnH intergenic spacers) and included, 
among others, 10 accessions of Sageraea to reconstruct molecular phylogenetic hypotheses. The results 
showed that Sageraea is monophyletic with strong support. Sageraea sp. from Surat Thani belongs to a 
clade that also includes S. lanceolata and S. sarawakensis, but the relationships in this clade are still 
unresolved. Sageraea sp. from Surat Thani is morphologically similar to S. lanceolata and S. reticulata, 
but can be distinguished from these two species by different combinations of the following features: 
sepal appearance, petal size, number of carpels per flower, number of ovules per ovary and monocarp 
shape and/or size, warranting its recognition as a new species. In addition, S. listeri appears to be a new 
record for Thailand and the paraphyly of S. elliptica necessitates recognition of a new species from 
southeastern Thailand. The new species has ± globose monocarps, which are smaller than the ellipsoid-
cylindrical monocarps of S. elliptica from peninsular Thailand. Because the majority of Miliuseae exhibit 
bisexual flowers, while Sageraea has both unisexual and bisexual species, we performed ancestral 
character-state reconstruction of floral sex to understand the evolution of this trait in Miliuseae. The 
results revealed that bisexual flowers is inferred as the ancestral character state of Miliuseae. The derived 
character state of bisexual and staminate flowers is inferred to have evolved somewhere in the genus 
Trivalvaria, whereas the derived character state of unisexual flowers is inferred to have evolved three 
times independently, i.e. in (1) Pseuduvaria, (2) a clade composed of Stelechocarpus and Winitia and (3) 
a clade comprising Sageraea elliptica (two accessions) and S. bracteolata.  
 
Keywords: Annonaceae, character evolution, Miliuseae, Sageraea, systematics  
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Taxonomic study of Orophea (Annonaceae) in Thailand using morphology and 

molecular phylogenetics  
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บทคัดย่อ 
พืชสกุลพริกนก-ต่างหูนารี วงศ์กระดังงา วงศ์ย่อย Malmeoideae เผ่าระฆังสยาม เป็นสกุลขนาดกลางที่มีการ

กระจายพันธุ์ในอนุทวีปอินเดียไปจนถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป และหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ พืชสกุลนี้ถูกจัดจ าแนกออกเป็นสองสกุลย่อย ได้แก่ สกุลย่อยพริกนกและสกุลยอ่ยต่างหูนาร ีโดยพบทัง้สองสกุลย่อยใน
ประเทศไทย จากการศึกษาทบทวนพืชสกุลนี้ในประเทศไทยอย่างครอบคลุม พบว่ามี 8 ชนิด แต่จากการส ารวจภาคสนามเพื่อ
เก็บตัวอย่างในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย พบว่ามีหลายตัวอย่างท่ีไม่ค่อยเหมือนกับพืชในสกุลนี้ท่ีมีการรายงานไว้แล้ว ดังนั้น 
การที่จะก าหนดสถานะทางอนุกรมวิธานของตัวอย่างเหล่านี้ จึงใช้การบูรณาการสัณฐานวิทยาร่วมกับการวิเคราะห์วิวัฒนาการ
ชาติพันธุ์เชิงโมเลกุล โดยใช้ 7 ช่วงดีเอ็นเอในพลาสติด [matK, ndhF, rbcL, ycf1 exons; trnL intron; trnL-trnF, psbA-
trnH intergenic spacers] จากตัวอย่างพืชสกุลพริกนก-ต่างหูนารี จ านวน 26 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า พืชสกุลพริกนก-
ต่างหูนารีและสกุลย่อยทั้งสองต่างก็มีวิวัฒนาการชาติพันธุ์เดียว และสามารถระบุได้ว่าเป็นพืชชนิดใหม่ จ านวน 4 ชนิด โดย
เป็นสมาชิกของสกุลย่อยพริกนก 2 ชนิด และเป็นสมาชิกของสกุลย่อยต่างหูนารี 2 ชนิด โดยหนึ่งในพืชชนิดใหม่ที่เป็นสมาชิก
ของสกุลย่อยพริกนกจากจังหวัดนราธิวาสมีลักษณะที่แปลก กล่าวคือ มีออวุลจ านวนมากต่อรังไข่และเรียงตัวสองแถว จึงท าให้
เมื่อกลายเป็นผลย่อยมลีักษณะค่อนข้างใหญ่และรูปร่างกลม ในขณะทีช่นิดอื่น ๆ ในสกุลย่อยพริกนกมีหนึ่งถึงหลายออวุลต่อรัง
ไข่ เรียงตัวแถวเดียว และมีผลย่อยรูปร่างรีแกมทรงกระบอกถึงทรงกระบอก (มีรูปร่างคล้ายสายสร้อยลูกปัดเมื่อแต่ละผลย่อยมี
หลายเมล็ด) ดังนั้น ค าบรรยายลักษณะของสกุลย่อยนี้ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม ส่วนพืชชนิดใหม่อีกชนิดในสกุลย่อยพริกนกพบ
ได้ในจังหวัดสตูลและสงขลา ในขณะที่พืชชนิดใหม่อีก 2 ชนิดในสกุลย่อยต่างหูนารีพบได้ในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย 
อน่ึง แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วพืชในสกุลย่อยต่างหูนารีจะมีผลย่อยรูปร่างกลม แต่ยังมีขนาดที่เล็กกว่ามากเมื่อเทียบกับผลย่อยของ
พืชชนิดใหม่ในสกุลย่อยพริกนก ซึ่งมีลักษณะแปลกดังที่ได้กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ ยังพบพืชรายงานใหม่ในประเทศไทย 
จ านวน 2 ชนิด ได้แก่ O. creagii (สกุลย่อยต่างหูนารี) จากจังหวัดนราธิวาส และ O. maculata (สกุลย่อยพริกนก) จาก
จังหวัดสงขลา การศึกษาในครั้งนีท้ าให้จ านวนชนิดของพืชสกุลพริกนก-ต่างหูนารีในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 14 ชนิด 
 
ค าส าคัญ: วงศ์กระดังงา เผ่าระฆังสยาม สกุลพริกนก-ตา่งหูนารี ซสิเทมาติกส์  
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ABSTRACT 

Orophea (Annonaceae, Malmeoideae, Miliuseae), a medium-sized genus distributed in the Indian 
subcontinent to mainland Southeast Asia and Southeast Asian islands, is divided into two subgenera: 
Orophea and Sphaerocarpon, and both occur in Thailand. Based on an extensive revision of the genus in 
the country, eight species have been recognized. However, recent expeditions in peninsular Thailand 
resulted in several collections that do not fit well with any species reported in Thailand. In order to 
determine the taxonomic status of these gatherings, an integrative approach of detailed morphological 
comparisons and molecular phylogenetic analyses (using seven plastid DNA regions [matK, ndhF, rbcL and 
ycf1 exons; trnL intron; trnL-trnF and psbA-trnH intergenic spacers] and including 26 accessions of 
Orophea) were performed. The phylogenetic results confirmed the monophyly of each subgenus. Four 
new species have been identified: two from subgenus Orophea and the other two from subgenus 
Sphaerocarpon. One of the new species in the subgenus Orophea is from Narathiwat and is peculiar 
because of the possession of multiple biseriate ovules per ovary, resulting in relatively large globose 
monocarps. In contrast, the remaining species in the subgenus Orophea exhibit one to several uniseriate 
ovules per ovary and their monocarps are ellipsoid-cylindrical to cylindrical (moniliform when containing 
multiple seeds). Therefore, the subgeneric description is to be emended. Another new species in the 
subgenus Orophea is from Satun and Songkhla. The two new species in the subgenus Sphaerocarpon are 
from northern peninsular Thailand. Although members in this subgenus usually have globose monocarps, 
the monocarps are considerably smaller than those of the distinctive new species in the other subgenus. 
Additionally, two new records for the country have been found: O. creagii (subgenus Spaerocarpon) from 
Narathiwat and O. maculata (subgenus Orophea) from Songkhla. Consequently, the number of Orophea 
species in Thailand will be increased to 14.  
 
Keywords: Annonaceae, Miliuseae, Orophea, Systematics  
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บทคัดย่อ 

 พืชในเผ่าย่อยไซยาโนทินีจัดอยู่ในเผ่าทราเดสแคนทิอีและวงศ์ผักปลาบ มีสมาชิกจ านวนสองสกุล ได้แก่ สกุล 
Belosynapsis และสกุล Cyanotis บางชนิดมีความส าคัญในการเป็นพืชสมุนไพร เนื่องจากลักษณะสัณฐานวิทยาของพืชใน
เผ่าย่อยนี้มีความคล้ายคลึงกัน ส่งผลให้บางชนิดยังไม่สามารถจ าแนกออกจากกันได้ชัดเจน การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ค้นหาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ที่มีความส าคัญทางอนุกรมวิธานมาช่วยในการระบุชนิดพืชเพิ่มเติมจากลักษณะทางสัณฐาน
วิทยา โดยศึกษากายวิภาคศาสตร์ล าต้นและแผ่นใบของพืชทั้งสองสกุลที่เก็บตัวอย่างได้ในประเทศไทยจ านวนหนึ่ง ชนิดและห้า
ชนิด ตามล าดับ โดยใช้กรรมวิธีพาราฟฟินและการตัดตัวอย่างด้วยมือ ย้อมด้วยสีโทลูอิดีนบลูโอ และศึกษาลักษณะทางกาย
วิภาครวมถึงถ่ายภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ผลการศึกษาพบลักษณะที่มีร่วมกันทั้งสองสกุล ได้แก่ การมีท่อน้ า
เมือกในมัดท่อล าเลียงของล าต้น การสะสมผลึกแคลเซียมออกซาเลต การมีเนื้อเยื่อช้ันรองจากผิวของแผ่นใบ และใบมีปากใบ
เฉพาะทางด้านด้านล่างแบบเตตระไซติก ส่วนลักษณะที่สามารถน ามาใช้ในการระบุชนิดพืชได้ ได้แก่ รูปร่างในภาคตัดขวาง
ของล าต้น ลักษณะช้ันคอร์เทกซ์และช้ันไส้ไม้ของล าต้น รูปแบบของช้ันมีโซฟิลล์และการมีช่องผลึกรูปเข็มบริเวณเนื้อเยื่อช้ัน
รองจากผิวด้านบนของใบ อย่างไรก็ตามลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์สามารถช่วยในการระบุชนิดได้ในบางชนิดแต่ไม่สามารถ
จ าแนกพืชทั้งสองสกุลออกจากกันได้ 
 
ค าส าคัญ: การจ าแนก เนื้อเยื่อช้ันรองจากผิว รูปวิธาน อนุกรมวิธาน   

 
ABSTRACT 

Subtribe Cyanotinae belongs to the family Commelinaceae, tribe Tradescantieae, comprising two 
genera namely, Belosynapsis and Cyanotis which some species could be used for medicinal plants. The 
morphological characteristics of this subtribe are closely related; consequently, some species still be 
unclear. This study aims to investigate the informative anatomical characters for gathering with 
morphological characters in the species identification. Stem and lamina anatomy of both genera, one and 
five species, respectively, collected from Thailand were carried out using paraffin and free-hand methods. 
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Samples were stained with Toluidine Blue O and examined under light microscopy including taking 
photographs. The results revealed that the sharing characteristics of both genera were recognized viz. 
presence of mucilaginous canals in vascular bundles of stem, presence of calcium oxalate crystals, presence 
of hypodermis and hypostomatic leaves with tetracytic stomata. The anatomical characteristics which could 
be used for species identification were provided, namely, shape outline in cross-section of stems, cortex 
and pith of the stem, mesophyll layer and presence of raphide canals near the upper hypodermis of leaves. 
However, the anatomical characteristics were useful for species identification in some species but could 
not be distinguished in both genera. 
 
Keywords: classification, hypodermis, key, taxonomy  
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บทคัดย่อ 
โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทั่ว ๆ ไป และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะที่เกิดจากเรณู ผู้ป่วยที่มี

อาการแพ้จะตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้แตกต่างกัน อาจจะมีอาการเล็กน้อยไปจนถึงขั้นรุนแรง ในเรณูมีสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งเรณู
ที่ล่องลอยในอากาศนั้นหลีกเลี่ยงได้ยาก ดังนั้นการทดสอบเพื่อระบุชนิดเรณูที่ก่อภูมิแพ้จึงเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อที่จะลดโอกาส
สัมผัสเรณูชนิดนั้นๆ จึงคัดเลือกเรณูพืชเพื่อเป็นตัวแทนของพืช ที่มีปริมาณมากในบริเวณที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย พืชบางชนิดที่
พบได้ในชีวิตประจ าวัน พืชที่ปลูกเป็นการค้า ซึ่งมีแนวโน้มก่อภูมิแพ้ ได้แก่ กระถินณรงค์ (Acacia auriculiformis Benth, 
Leguminosae) ราชพฤกษ์ (Cassia fistula L., Leguminosae) ปาล์มน้ ามัน (Elaeis guineensis Jacq., Arecaceae) 
ทานตะวัน  (Helianthus annuus L., Asteraceae) สัก  (Tectona grandis L.f, Lamiaceae) และ ธูปฤาษี  (Typha 
angustifolia L., Typhaceae) งานวิจยันี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพเรณูและโปรตีนสกัดหยาบเพื่อใช้ในการควบคุม
คุณภาพเรณูในการผลิตชุดทดสอบ ด้วยสัณฐานวิทยาเรณูด้วยวิธีอะเซตโตไลซิส และสกัดโปรตีนด้วยวิธี SDS-PAGE พบว่า
สัณฐานวิทยาเรณูของกระถินณรงค์มีเรณูแบบกลุ่ม ขนาดกลาง มีมวลโมเลกุลโปรตีน 16-57 kDa ราชพฤกษ์มีเรณูแบบเดี่ยว 
ขนาดกลาง มี 3 ช่องเปิดแบบผสม มีมวลโมเลกุลโปรตีน 16-79 kDa ปาล์มน้ ามันมีเรณูแบบเดี่ยว รูปร่างสามเหลี่ยม ขนาด
กลาง มี 1 ช่องเปิดเช่ือมกัน มีมวลโมเลกุลโปรตีน 16-175 kDa ทานตะวันมีเรณูแบบเดี่ยว ขนาดกลาง มี 3 ช่องเปิดแบบผสม 
ลวดลายมีหนามแหลม มีมวลโมเลกุลโปรตีน 16-79 kDa สักมีเรณูแบบเดี่ยว เรณูมีขนาดเล็ก มี 3 ช่องเปิด มีมวลโมเลกุล
โปรตีน 16-36 kDa และธูปฤาษีมีเรณูแบบเดี่ยว ขนาดเล็ก มี 1 ช่องเปิด มีมวลโมเลกุลโปรตีน 16-79 kDa จากสัณฐานวิทยา
เรณูและขนาดมวลโมเลกุลโปรตีนสามารถบ่งช้ีความแตกต่างระหว่างพืชได้ และสามารถใช้ทั้งสองลักษณะควบคู่กันในการ
ควบคุมคุณภาพของเรณูในการผลิตชุดทดสอบโรคภูมิแพ้ได้  
 
ค าส าคัญ: โปรตีนก่อภมูิแพ้ สณัฐานวิทยาเรณู SDS-PAGE 
 

ABSTRACT 
 Allergy is a common disease for all people and the tentative is more increase especially caused 
by pollen. The level of symptoms depended on allergens and personal immunity. The allergens are 
accumulated in pollen causing allergy especially airborne pollen. The airborne pollen is difficult for avoid. 
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Therefore, pollen identifications are very important for pollen allergy testing kits. Pollen were selected 
basing on the number of plants in urban community and economic plants, which were Acacia 
auriculiformis Benth (Leguminosae), Cassia fistula L. (Leguminosae), Elaeis guineensis Jacq. (Arecaceae), 
Helianthus annuus L. (Asteraceae) Tectona grandis L.f (Lamiaceae), and Typha angustifolia L. 
(Typhaceae). This research aimed to assess the quality of pollen using pollen morphology and crude 
protein extracts for pollen quality control in the allergy test kits production. The acetolysis and SDS-PAGE 
technique were applied for pollen morphology and protein extraction, respectively. Pollen morphological 
characters of A. auriculiformis Benth are polyad, medium size, and the molecular weight of the protein 
ranged from 16-21 kDa. C. fistula L. is single pollen, medium size, 3-colporate, and the molecular weight 
of the protein ranged from 24-79 kDa. E. guineensis Jacq. is single pollen with triangle, medium size, 
trichotomosulcus, and the molecular weight of the protein ranged from 21-175 kDa. H. annuus L. is single 
pollen, medium size, 3-colporate, echinate ornamental, and the molecular weight of the protein ranged 
from 24-79 kDa. T. grandis L.f is single pollen, small size, 3-colpate, and the molecular weight of the 
protein ranged from 16-27 kDa. T. angustifolia L. is single pollen, small size, 1-porate, and the molecular 
weight of the protein ranged from 16-79 kDa. Pollen morphology and protein molecular weight are useful 
for quality control for allergy test kits production. 
 
Keywords: allergen protein, pollen morphology, SDS-PAGE 
___________________________________________________________________________________________ 
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การควบคุมคุณภาพของเรณูในการผลิตชุดทดสอบภูมิแพ้จากพืชวงศ์หญ้าโดยใช้สัณฐานวิทยาเรณู 

Pollen Quality Control for Grasses Allergy Test Kits Production Using Pollen 
Morphology 
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บทคัดย่อ 

โรคภูมิแพ้เรณูเป็นโรคที่พบในประชากรทั่วโลก ระดับของอาการขึ้นกับระบบภูมิคุ้มกันของแต่ละคน ซึ่งปัจจุบันยังไม่
มียารักษาให้หายขาด การรักษาในปัจจุบันเป็นการรักษาตามอาการ ชุดทดสอบภูมิแพ้เรณูจึงเป็นเครื่องมือบ่งช้ีที่ดีที่สุดในการ
ทดสอบการแพ้ของแต่ละบุคคล โดยการผลิตชุดทดสอบภูมิแพ้เรณูจ าเป็นต้องมีมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ
เรณู เพื่อให้น้ ายาทดสอบที่ได้มีความบริสุทธิ์ งานวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่การควบคุมคุณภาพเรณูโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
เรณูในการผลิตชุดทดสอบภูมิแพ้จากเรณูพืชวงศ์หญ้า ได้คัดเลือกตัวแทนหญ้าที่เป็นพืชเศรษฐกิจ หรือชนิดที่มีประชากรความ
หนาแน่น ท าให้มีเรณูในอากาศมากและท าให้เกิดอาการแพ้ ได้แก่ หญ้าขน (Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf.) หญ้ารูซี่ 
(Brachiaria ruziziensis Germ. & Evrard) หญ้ากรีนแพนิค (Panicum maximum Jacq.) ข้าว (Oryza sativa L.) ข้าว
ฟ่าง (Sorghum bicolor (L.) Moench) ข้าวโพด (Zea mays L.) ศึกษาสัณฐานวิทยาเรณู 6 ลักษณะ คือ แกนขั้ว แกนศูนย์
สูตร ผนังเรณู ช่องเปิด วงแหวนรอบช่องเปิด และลวดลายเรณู พบว่า ความยาวแกนขั้วและศูนย์สูตรสามารถแสดงความ
แตกต่างในเรณูของ ข้าวโพด หญ้ารูซี่ และ ข้าวฟ่าง ลวดลายของเรณูข้าวเป็นแบบผสม areolate, microechinate และ 
perforate ซึ่งแตกต่างจากพืชอื่น ๆ ที่ศึกษา ซึ่งมีลวดลายแบบ microechinate ส่วนหญ้าขนและหญ้ากรีนแพนิคนั้นมี
สัณฐานวิทยาเรณูมีความคล้ายกันมากแต่สามารถใช้ลักษณะของวงแหวนรอบช่องเปิดบ่งช้ีความแตกต่างได้ ดังนั้นสัณฐาน
วิทยาเรณูจึงสามารถน ามาใช้ควบคุมคุณภาพของเรณูที่น ามาใช้ผลิตชุดทดสอบภูมิแพ้จากเรณูพืชวงศ์หญ้าได้ 

 
ค าส าคัญ: เรณูวิทยา, อะเซตโตไลซิส, พืชวงศ์หญ้า, สารก่อภูมิแพ้ในอากาศ 
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ABSTRACT 
Pollen allergy is one of the most common diseases throughout the world. The symptom level 

depends on the personal immunity. Currently, there are no treatment to cure the disease. Pollen allergy 
test kits are suitable for detecting allergic symptoms, in which they are produced from pure pollen of 
specific species. The production of pollen allergy testing kits has required a standard for quality control. 
The material for pollen allergy test kits must be pure and free from contamination. This study is focused 
on the method for quality control of pollen standardization using pollen morphology. Six species of 
grasses were selected, and the criteria was pollen density in the atmosphere as para grass (Brachiaria 
mutica (Forssk.) Stapf), ruzi grass (Brachiaria ruziziensis Germ. & Evrard), greenpanic grass (Panicum 
maximum Jacq), rice (Oryza sativa L.), sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench), corn (Zea mays L.). The six 
morphological characters were remarkably observed as polar and equatorial axis, exine thickness, 
aperture, and sculpturing, respectively, and Tukey’s honestly significant difference (HSD) test analysis was 
analyzed. The polar and equatorial axis are different in three species as corn, ruzi grass, and sorghum. Rice 
has combined ornamentation between areolate, microechinate and perforate, which they are different 
from other species by microechinate. The para and greenpanic grasses are very similar in general pollen 
morphological characters, but the annulus is differed. The morphological characters are useful to apply 
for the quality control the materials to allergy test kits production of grasses pollen. 

 
Keywords: Palynology, Acetolysis, Poaceae, Aeroallergens
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พืชสกุลพิษนาศ (วงศ์ถั่ว: เผ่า Sophorieae): การวิเคราะห์วิวัฒนาการชาติพันธุ์เชิงโมเลกุล พืชชนิดใหม่
ของประเทศไทยและตัวอย่างต้นแบบเลือก 

Sophora L. (Fabaceae: Sophoreae): molecular phylogenetics, new species and 
lectotypifications 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต าแหน่งทางสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของพืชชนิดใหม่ และอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างหมู่ของพืชสกุลพิษนาศ การศึกษาสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของพืชสกุลพิษนาศ จากข้อมูลด้านชีว
โมเลกุลจากล าดับนิวคลีโอไทด์ของนิวเคลียสบริเวณ internal transcribed spacer (ITS) และ ยีน trnk/matk จากคลอโรพ
ลาสต์ โดยการวิเคราะห์แบบ Maximum Parsimony, Maximum Likelihood และ Bayesian analyses พบว่าพิษนาศ
เป็นสกุลที่ยีนมีเบสต่างกัน ผลจากการศึกษาน้ียังบ่งช้ีว่าการจัดจ าแนกในระดับหมู่ไม่เป็นวิวัฒนาการชาติพันธุ์เดียวและแยก
สายวิวัฒนาการออกเป็น 4 สาย ผลการวิเคราะห์ทั้งหมดมีความสอดคล้องกันท่ีแสดงให้เห็นว่าพืชชนิดใหม่ของสกุลพิษนาศถูก
จัดอยู่ ในหมู่  Sophora ช ุด  Rubiflorae โดยม ีอ ีก  2 ชน ิดรวมอยู ่ใน เคลดเด ียวก ัน ค ือ  Sophora exigua และ  S. 
huamotensis ซึ่งมีหมู่ Sophora ชุด Flavescente เป็นซีสเตอร์เคลด นอกจากนั้น ควรมีการเลือกตัวอย่างต้นแบบใหม่
ส าหรับชนิด Sophora exigua และ S. tonkinensis  
 
ค าส าคัญ: Ormosia, วิวัฒนาการชาติพันธ์ุ, อนุกรมวิธาน, ตัวอย่างต้นแบบ ประเทศไทย 
 

ABSTRACT 
This study aims to investigate the phylogenetic placement of the new species of genus Sophora 

and to clarify its intersectional relationships. Based on molecular evidence inferred from Nuclear 
ribosomal internal transcribed spacer (ITS) and chloroplast markers (trnk/matk), the molecular 
phylogeny of Sophora performed by Maximum Parsimony, Maximum Likelihood and Bayesian analyses 
displays that the genus is heterogeneous. This result also reveals the section Sophora is not 
monophyletic and resolve into four lineages. All congruent phylogenetic analyses also indicate that the 
new species of Sophora is embedded in sect. Sophora ser. Rubiflorae along with two other species; 
Sophora exigua and S. huamotensis, to which sect. Sophora ser. Flavescente is formed as a sister 
clade. Furthermore, lectotypes for Sophora exigua and S. tonkinensis should be designated. 
 
Keywords: Ormosia, phylogeny, taxomony, type specimens, Thailand 
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การน าเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มจุลินทรีย์ นิเวศวิทยา และนวัตกรรม 
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ความคืบหน้าล่าสุดด้านอนุกรมวิธานของเห็ดในวงศ์ Boletaceae และการค้นพบเห็ดสกุลใหม่ 2 สกุล 

รวมถึงเห็ดชนิดใหม่ 20 ชนิดจากประเทศไทย 
Recent Advances on Taxonomy of the mushroom-forming Boletaceae, with the 

Discovery of 2 New Genera and 20 New Species from Thailand 
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บทคัดย่อ 

เห็ดส่วนใหญ่ในวงศ์ Boletaceae (อันดับ Boletales ช้ัน Agaricomycetes ไฟลัม Basidiomycota) โดยทั่วไป
ดอกเห็ดจะประกอบไปด้วยหมวกและก้าน เนื้อในเห็ดนิ่ม มีโครงสร้างสืบพันธุ์ในรูปแบบของรูและท่อ ซึ่งเรียกเห็ดในกลุ่มนี้ว่า
โบลีสต์ อย่างไรก็ตามมีเห็ดหลายชนิด (species) ในวงศ์ Boletaceae ที่มีความแตกต่างจากเห็ดโบลีตส์ปกติ  โดยจะมี
โครงสร้างสืบพันธุ์ในรูปแบบของครีบแทนท่ีโครงสร้างสืบพันธุ์ในรูปแบบของรูและท่อ เรียกเห็ดกลุ่มนี้เรียกว่า gilled boletes 
หรือ lamellate boletes นอกจากนี้ยังมีเห็ดในวงศ์ Boletaceae บางชนิด ทีส่ร้างดอกเห็ดเป็นทรงพัฟบอล (puffball) ซึ่งไม่
มีก้านและหมวกเห็ดที่แท้จริง ในปัจจุบันมีเห็ดในวงศ์ Boletaceae ทั่วโลกประมาณ 104 สกุล จ านวนรวมกว่า 2,000 ชนิด 
ในงานวิจัยนี้ ได้ด าเนินการศึกษาตัวอย่างเห็ดในวงศ์ Boletaceae ที่พบในประเทศไทย โดยท าการศึกษาลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาและวงศ์วานวิวัฒนาการของยีน atp6, cox3, rpb2 และ tef1 ผลของงานวิจัยนี้ได้ค้นพบและท าการบรรยายเห็ดในวงศ์ 
Boletaceae สกุลใหม่ จ านวน 2 สกุล คือ Cacaoporus และ Rubinosporus และเห็ดชนิดใหม่รวมทั้งหมด 20 ชนิด ใน
สกุล Baorangia, Cacaoporus, Erythrophylloporus, Heimioporus, Phylloporus, Pulveroboletus, Retiboletus, 
Rhodactina, Rubinosporus, Sutorius และ Tylocinum โดยถูกค้นพบจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย 

 
ค าส าคัญ: Basidiomycota เหด็ตับเต่า เห็ดผึ้ง ความหลากหลาย วงศ์วานวิวัฒนาการ  

 
ABSTRACT 

Most of mushroom species in the family Boletaceae (order Boletales, class Agaricomycetes, 
phylum Basidiomycota) typically are soft and fleshy, with a stipe and a cap, and poroid hymenophore. 
They are commonly called boletes. However, a number of Boletaceae species differ from the typical 
boletes in having a lamellate hymenophore instead of poroid hymenophore, and are called gilled or 
lamellate boletes. Moreover, some Boletaceae species form puffball-like basidiomata without true pileus 
and stipe. Till now, about 104 genera in Boletaceae, comprising over 2,000 species, have been described 
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worldwide. In this research, the collections of Thai Boletaceae were carefully studied based on a 
combination of morphological and multiple genes (atp6, cox3, rpb2 and tef1) phylogenetic analyses. Two 
new genera, namely Cacaoporus and Rubinosporus, and twenty new species in the genera Baorangia, 
Erythrophylloporus, Heimioporus, Phylloporus, Pulveroboletus, Retiboletus, Rhodactina, Sutorius and 
Tylocinum, were discovered and described from northern and northeastern Thailand. 

 
Keywords: Basidiomycota, Boletes, diversity, phylogeny 
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อนุกรมวิธานและวงศ์วานวิวัฒนาการของ Gerronema (Agaricales, Basidiomycota)  
ในประเทศไทย 

Taxonomy and phylogeny of Gerronema (Agaricales, Basidiomycota) in Thailand 
 

นพรัตน์ วรรณเทศ1* วิภวานี พลรบ1 นครินทร์ สุวรรณราช2,3 จตุรงค์ ค าหล้า2,3 และ สายสมร ล ายอง2,3  
Nopparat Wannathes1* Wiphawanee Phonrob1 Nakarin Suwannarach2,3 Jaturong Kumla2,3 and 

Saisamorn Lumyong2,3 
1สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม 

1 Microbiology Program, Faculty of Science and Technology, Pibulsongkram Rajabhat University 
2ภาควิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University  
3ศูนย์วิจัยดา้นความหลากหลายของจุลนิทรีย์และการใช้ประโยชนอ์ย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3 Research Center of Microbial Diversity and Sustainable Utilization, Chiang Mai University 
*E-mail: wnopparat@psru.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
Gerronema เป็นเห็ดมีครีบสกุลเล็ก ๆ สกุลหนึ่ง ซึ่งอยู่ในกลุ่มย่อยสลายเนื้อไม้ เห็ดสกุลนี้มีการกระจายพันธุ์อยู่ทั่ว

โลกและมีรายช่ือที่เป็นปัจจุบันจ านวน 66 รายช่ือในบัญชีของ Index Fungorum แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาอนุกรมวิธาน
และวงศ์วานวิวัฒนาการของเห็ดสกุล Gerronema ในประเทศไทยมาก่อน จากการส ารวจและศึกษาเห็ดมีครีบที่พบในอุทยาน
แห่งชาติศรีสัชนาลัยและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในช่วงปี ค.ศ. 2018-2020  พบเห็ดในสกุล Gerronema จ านวน 5 ตัวอย่าง 
ด าเนินการจ าแนกและระบุชนิดจากข้อมูลสัณฐานวิทยาร่วมกับการศึกษาวงศ์วานวิวัฒนาการที่ได้จากข้อมูลการควบรวมล าดับ
เบสในต าแหน่ง internal transcribed spacer (ITS) และ large subunit (LSU) ของยีน rRNA ในนิวเคลียส พบเห็ดสกุล 
Gerronema ทัง้หมด 4 ชนิด เป็นเห็ดชนิดใหม่จ านวน 2 ชนิด ได้แก่ G. atrovirens และ G. flavum ส่วนอีก 2 ชนิด คือ G. 
keralense และ G. kuruvense เป็นเห็ดซึ่งรายงานการค้นพบเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ท้ังนี้มีการจัดท ารูปวิธานแบบสอง
ทางส าหรับระบุชนิดเห็ดสกุล Gerronema ที่พบในประเทศไทยไว้ด้วย  

 

ค าส าคัญ: เคลดไฮโดรปอยด์, ITS, LSU, ชนิดที่รายงานการค้นพบเปน็ครั้งแรก, ชนิดใหม ่
 

ABSTRACT 
Gerronema is a minor genus of lignicolous agaric and is distributed worldwide with 66 epithets 

(excluding synonyms) currently listed in the Index Fungorum. Taxonomy and phylogeny of Gerronema in 
Thailand have never been investigated previously. During investigations of agarics at Si Satchanalai 
National Park and Khao Yai National Park in 2018-2020, five collections of Gerronema were collected. 
Based on morphological characteristics and phylogenic analyses inferred from combined sequences of 
the internal transcribed spacer (ITS) and the large subunit (LSU) regions of nuclear ribosomal RNA gene, 
four species of Gerronema were classified and identified. Two new species, namely G. atrovirens and G. 
flavum, were introduced. Furthermore, G. keralense and G. kuruvense were discovered in Thailand for the 
first time. A dichotomous key to species of Gerronema in Thailand is provided. 

 

Keywords: Hydropoid clade, ITS, LSU, new records, new species 
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Photogrammetry for Digital Conservation of Fossils in Thailand  
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บทคัดย่อ 
โลกปัจจุบันก ำลังเข้ำสู่จักรวำลนฤมิต เทคโนโลยีกำรสร้ำงภำพสำมมิติจึงเข้ำมำมีบทบำทมำกขึ้นรวมถึงในงำนวิจัย

พื้นฐำนอย่ำงชีววิทยำ บรรพชีวินวิทยำและโบรำณคดี ตลอด 2 ทศวรรษที่ผ่ำนมำกำรสร้ำงภำพสำมมิติด้วยเทคนิคโฟโตแกรม
เมตรีได้ถูกพัฒนำให้ใช้งำนได้ง่ำยมำกขึ้นและต้นทุนของนวัตกรรมก็ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้นักวิจัยเข้ำถึงได้ง่ำยและสำมำรถ
ประยุกต์มำใช้งำนได้อย่ำงกว้ำงขวำง โดยโปรแกรมประมวลภำพจะท ำกำรแปลภำพถ่ำยจำกกล้องดิจิตอล ที่ไม่จ ำกัดว่ำจะเล็ก
หรือใหญ่ขนำดไหน สำมำรถใช้ภำพจำกกล้องจุลทรรศน์ กล้องจำกโทรศัพท์เคลื่อนที่ กล้องจำกโดรน มำแปลงเป็นแบบจ ำลอง
สำมมิติที่ช้ินขนำดเล็กขนำดน้อยกว่ำ 1 ซม. ไปจนถึงแบบจ ำลองขนำดใหญ่ เช่น ไม้กลำยหินที่ใหญ่ที่สุดในโลกจำกจังหวัดตำก 
โถงถ้ ำผีแมนโลงลงรักจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือ ผำรอยตีนอำโครซอร์จังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีควำมยำวมำกกว่ำ 200 เมตร ช้ินงำน
ที่ได้ยังช่วยเปรียบเทียบให้เห็นผลของกำรเปลี่ยนแปลงของซำกดึกด ำบรรพ์ในช่วงเวลำที่เปลี่ยนไปได้และคลังภำพสำมมิติยัง
ช่วยสนับสนุนงำนด้ำนกำรอนุรักษ์ซำกดึกด ำบรรพ์ของประเทศไทยในอนำคต 

 
ค าส าคัญ: แบบจ ำลองสำมมิติ, โฟโตแกรมเมตรี, ไม้กลำยเป็นหิน, บรรพชีวินวิทยำ, จักรวำลนฤมิต 

 
ABSTRACT 

The metaverse is now, 3D technology has become a common application used for analyses. The 
development of digital photogrammetry during the past 20 years made 3D modelers, i.e., software, 
hardware and techniques, became cheaper and more practical for users. The researchers can apply this 
technique in the multidisciplinary branch of sciences such as biology, archaeology or palaeontology. The 
technique combines data from all kinds of digital photographs, i.e., microscopes, mobile phones, or drones 
and generates the 3D model. Thus there is no limit to the sample size either a tiny specimen less than 1 
cm to an enormous model. In this study, we applied the photogrammetry technique to make the 3D model 
of the largest petrified wood in the world from Tak province, Phi Man Long Long Rak Cave in Mae Hong Son 
province and the cliff of the longest archosaur trackway site in Phetchabun province. On the purpose of 
conservation, this study helps us preserve the condition of the specimens and environment through time. 

 
Keywords: 3D modeling, photogrammetry, petrified wood, Palaeontology, Metaverse 
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กว่าหนึ่งร้อยปีที่หายไปของแตนเบียนดาร์วิน Cyrtorhyssa moellerii (Bingham):  

แมลงให้อาศัย พฤติกรรม และนิเวศวิทยาโภชนาการ 
Rediscovery after over a century of the Darwin wasp, Cyrtorhyssa moellerii (Bingham): 

host record, behaviour and nutritional ecology 
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บทคัดย่อ 

แตนเบียนสกุล Cyrtorhyssa Baltazar, 1961 (Hymenoptera: Ichneumonidae) เป็นสกุลหนึ่งของแตนเบียน
ดาร์วินที่พบฉพาะถิ่นในทวีปเอเชีย ในปี 2021 แตนเบียน C. moellerri (Bingham, 1898) ได้ถูกสำรวจพบในพื้นที่  
ป่าดิบแล้ง สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นรายงานแรกของแตนเบียนชนิดและสกุลนีใ้นประเทศ
ไทย และเป็นรายงานล่าสุดของโลกนับจากรายงานครั้งสุดท้ายเมื่อปี 1899 การสำรวจพบครั้งนี้ยังเป็นรายงานแมลงให้อาศัย
ของแตนเบียนชนิดนี้เป็นครั้งแรกของโลก โดยแมลงให้อาศัยของแตนเบียนดาร์วินคือระยะตัวหนอนของด้วง Encaustes sp. 
(Coleoptera: Erotylidae) ซึ่งพบอยู่ในไม้ยืนต้นตายของต้นเคี่ยมคะนอง Cotylelobium melanoxylon (Hook. f) Pierre  
พฤติกรรมที่หลากหลายของแตนเบียน C. moellerri อาทิ การกระดกส่วนท้ายของลำตัวและการรวมกลุ่มของแตนเบียนเพศผู้ 
รวมทั้งการออกจากดักแด้ของแตนเบียนเพศเมีย ถูกบันทึกได้เป็นวิดีโอในสภาพธรรมชาติ การทดสอบแอนโทรนถูกใช้ในการ
ทดสอบน้ำตาลในทางเดินอาหารของแตนเบียนที่เก็บได้จากพื้นที่ ธรรมชาติ  โดยแตนเบียนเพศผู้ให้ผลบวกในการทดสอบ  
ซึ่งอาจสรุปได้ว่าแตนเบียนชนิดนี้ต้องการน้ำตาลสำหรับเป็นแหล่งพลังงาน การวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำตาลด้วยเครื่อง 
High-performance anion-exchange chromatography with pulsed amperometric detection ( HPAEC-PAD) 
สามารถใช้ในการระบุแหล่งที่มาของน้ำตาลธรรมชาติที่พบได้ในตัวของแตนเบียน (น้ำหวานจากดอกไม้ หรือ น้ำหวานจาก
แมลงชนิดอื่น) การศึกษานิเวศวิทยาโภชนาการของแตนเบียนนีส้ามารถใช้อธิบายพฤติกรรม ชีวประวัติ และการกระจายทาง
ภูมิศาสตร์ ของแตนเบียนดาร์วินชนิดนี้ 

  
คำสำคัญ: แตนเบียน รายงานแรก น้ำตาล การทดสอบแอนโทรน นิเวศวิทยาโภชนาการ  

  
ABSTRACT 

Cyrtorhyssa Baltazar, 1961 (Hymenoptera: Ichneumonidae) is an endemic genus of Asian Darwin 
wasps. In 2021, C. moellerri (Bingham, 1898) was discovered in a dry evergreen forest at Sakaerat 
Environmental Research Station, Nakhon Ratchasima Province. It is the first record of this genus and 
species in Thailand, and the first record in the world since last reported in 1899. This study also revealed 
the first host record of this Darwin wasp species: larva of Encaustes sp. (Coleoptera: Erotylidae) that bore 
in the dead wood of Cotylelobium melanoxylon (Hook. f) Pierre. Additionally, some fascinating 
behaviours of C. moellerri were recorded and filmed during the field observations, such as male tergal 
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stroking and aggregation behaviour, and virgin female emergence. Anthrone tests of the gut contents of 
field-collected samples revealed that adult males had harvested natural sugar sources, likely for energy. 
High-performance anion-exchange chromatography with pulsed amperometric detection (HPAEC-PAD) 
analysis was performed to determine the sugar profiles and derive the likely food source of this wasp in 
its natural habitat (such as nectar or honeydew). The information of parasitoid wasps’ nutritional ecology 
aids in an understanding of the Darwin wasp’s behaviour, life history and geographical distribution. 

  
Keywords: parasitoid wasps, first record, sugar, anthrone test, nutritional ecology 
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การศึกษาเบื้องต้นของความหลากชนิดและการเลือกที่อยู่อาศัยในวัสดุเทียมของแอมฟิพอด  

บริเวณชะวากทะเล อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
The preliminary study of amphipod diversity and artificial substrates preference in 

Amphawa estuaries, Samut Songkhram province 
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บทคัดย่อ 
แอมฟิพอดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่พบในแหล่งอาศัยที่หลากหลายทั้งบนบกและในน้้าเป็นอาหารที่ส้าคัญของสัตว์น้้า

เศรษฐกิจหลายชนิด ในปัจจุบันเริ่มมีการน้าแอมฟิพอดมาใช้ประโยชน์ในแง่ของการเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารของสัตว์น้้า แต่ยัง
ขาดข้อมูลด้านการเลือกแหล่งอาศัยและปัจจัยทีส่่งผลต่อการเพาะเลี้ยง การศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลาก
ชนิดและการเลือกที่อยู่อาศัยของแอมฟิพอดในวัสดุเทียม 7 รูปแบบ  (วัสดุละเอียด, วัสดุกรองหยาบ, ฟิวเจอร์บอร์ด, กาบ
มะพร้าว, เปลือกหอยนางรม, พรมเช็ดเท้าและแปรงขัดผ้า) วางในน้้าเป็นเวลาหนึ่งเดือนในช่วงเดือนมกราคม 2565 โดยมีพื้นท่ี
ศึกษาอยู่บริเวณปากแม่น้้าแม่กลอง อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งหมด 4 สถานีท่ีพร้อมกับเก็บข้อมูลปัจจัยทาง
กายภาพและเคมีของน้้า ผลการศึกษาการใช้ประโยชน์จากวัสดุเทียมพบว่า กาบมะพร้าว มีค่าดัชนีความหลากชนิดของแอมฟิ
พอดมากที่สุด รองลงมาเป็นพรมเช็ดเท้า และวัสดุกรองละเอียดตามล้าดับ (H’ = 0.99, H’ = 0.75 และ H’ = 0.66) โดยทั้ง
สามวัสดุมี Grandidierealla gilesi เป็นชนิดเด่นที่พบ ส้าหรับท้ัง 4 สถานีที่ท้าการเก็บข้อมูลพบว่ามีค่าความเค็ม ค่าของแข็ง
ทีล่ะลายน้้า ค่าการน้าไฟฟ้า ค่าปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p < 0.05) และคลองบางช้างซึ่งเป็นคลอง
สาขาขนาดเล็ก อยู่ห่างจากปากแม่น้้ามากที่สุด มีค่าดัชนีความหลากชนิดของแอมฟิพอดมากท่ีสุด (H’ = 1.25) เนื่องจากเป็น
สถานีที่ได้รับผลกระทบจากการรบกวนของมนุษย์น้อยที่สุด และผลจากการศึกษาพบความหนาแน่นของแอมฟิพอดในวัสดุ
เปลือกหอยนางรมมากที่สุด (2819 ± 909 ตัว/ตารางเมตร)  รองลงมาเป็นวัสดุกรองละเอียด (1590 ± 909 ตัว/ตารางเมตร) 
และกรองหยาบ (1123 ± 909 ตัว/ตารางเมตร) การศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเพาะเลี้ยงแอมฟิพอดในปริมาณมาก
ในอนาคต 
 
ค าส าคัญ: ความหลากชนิดเบื้องตน้ แอมฟิพอด แหล่งที่อยู่อาศัย แม่น้้าแม่กลอง 

 
ABSTRACT 

Amphipod are widely distributed in various habitats, both terrestrial and aquatic. They are a major 
food for economic fish. Recently, amphipods have been focusing as potential live food for aquaculture. 
However, the substrate's preference and the relevant environmental factors are still unknown. This study 
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aims to explore the species diversity and the amphipods substrate preferences. Seven artificial substrates 
(including fine filter, coarse filter, flute board, coconut husk, dried oyster shell, doormat, and brush) were 
used in the field as substitutes for natural substrates during January 2022. The 4 study sites located in 
Amphawa Estuary, Samut Songkhram Province. The environmental factors were measured in the field. The 
result revealed that the coconut husk contained the highest diversity, followed by doormat and fine filter, 
respectively (H' = 0.99, H' = 0.75 and H' = 0.66). The dominant species, Grandidierella gilesi was found in 
these three substrates. The salinity, total dissolved solids, electrical Conductivity, and chlorophyll a in 4 
study sites are significantly different (p<0.05). The Klong Bang Chang canal contained the highest diversity 
(H’ = 1.25), which received a low anthropogenic effect. The highest density of amphipods was found in the 
oyster shell (2819 ± 909 ind/m2), followed by a fine filter (1590 ± 909 ind/m2) and a coarse filter (1123 ± 
909 ind/m2). This study will be helpful for mass amphipod aquaculture in the future. 
 
Keywords: preliminary, amphipod, habitat, Mae Klong river 
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ใครเบียนใคร: สายใยอาหารระดับโมเลกุลของแมลงเบียนและหนอนผีเส้ือให=อาศัย 

Who parasitises whom: Molecular food web of parasitoid-host (Lepidopteran larvae)  
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บทคัดยjอ 

ในระบบนิเวศใดก็ตาม การถ2ายทอดพลังงานผ2านการบริโภคเป?นทอดนั้นเป?นสิ่งสำคัญยิ่ง  วิธีการดั้งเดิมที่สุดที่ใชIใน

การทำความเขIาใจความสัมพันธLนี้ คือ การสังเกตพฤติกรรม ซึ่งจะทำใหIไดIมาซึ่งแผนภาพแสดงความสัมพันธL “ใครกินใคร” หรือ 

เรียกโดยทั่วไปว2าสายใยอาหาร  ท2ามกลางความสัมพันธLอันหลากหลายนี้ยังมีความสัมพันธLระหว2างแมลงเบียนและแมลงใหI

อาศัย ซึ่งเป?นวิถีชีวิตอันน2าหลงใหลหนึ่งที่พบบนโลก  เพื่อที่จะทำบรรลุวงจรชีวิต แมลงเบียนเพศเมียตIองวางไข2ไม2ว2าจะภายใน

หรือภายนอกของแมลงใหIอาศัย ซึ่งโดยทั่วไป คือ ศัตรูพืชจำพวกผีเสื้อ  ในทIายที่สุด แมลงใหIอาศัยจะตายหลังจากที่แมลงเบียน

รุ2นใหม2ฟXกออกจากดักแดI  ดังนั้นความสัมพันธLระหว2างแมลงเบียนและแมลงใหIอาศัยจึงเป?นหนึ่งในปXจจัยสำคัญทีส่ามารถใชIใน

การเพิ่มศักยภาพของทั้งการควบคุมโดยชีววิธีและการจัดการการอนุรักษLปZา  ในประเทศไทยความสัมพันธLระหว2างแมลงเบียน

และแมลงใหIอาศัยถูกละเลยและแทบไม2มีการศึกษาวิจัย โดยมีสาเหตุจากขIอจำกัดในการเลี้ยงแมลง ขาดรูปวิธานและพืชอาหาร

สำหรับหนอนผีเสื้อใหIอาศัย  แต2ในช2วงทศวรรษที่ผ2านมา การทำดีเอ็นเอบารLโคIดเป?นวิธีที่ทำใหIไดIขIอมูลความสัมพันธLระหว2าง

แมลงเบียนและแมลงใหIอาศัยอย2างถูกตIองและรวดเร็ว  จึงนำมาสู2จุดประสงคLของงานวิจัยนี้ เพื่อสรIางสายใยอาหารระดับ

โมเลกุลของแมลงเบียนและหนอนผีเสื้อใหIอาศัยจากฐานขIอมูลอีเอ็นเอบารLโคIด  ในงานวิจัยนี้แผ2นตีหนอนถูกใชIเพื่อเก็บตัวอย2าง

หนอนผีเสื้อ ณ อุทยานแห2งชาติดอยภูคา จังหวัดน2าน ในเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2562  หนอนผีเสื้อขนาด

ใหญ2 (ความยาวลำตัวมากกว2า 5 มิลลิเมตร) ถูกเก็บทั้งหมดจำนวน 1,854 ตัว  หนอนผีเสื้อขนาดใหญ2ทุกตัวไดIรับการสำรวจ

ภายนอกเพื่อหาไข2หรือตัวอ2อนของแมลงเบียนภายนอก จากนั้นจึงผ2าดIวยแหนบปลายแหลมฆ2าเชื้อเพื่อหาไข2หรือตัวอ2อนของ

แมลงเบียนภายใน  พบแมลงเบียน 140 ตัว จากจำนวนหนอนผีเสื้อ 1,854 ตัว อัตราการเบียนเฉลี่ยคิดเป?น 7.6%  ตัวอย2าง

หนอนผีเสื้อที่ถูกเบียน และแมลงเบียน ถูกส2งไปสกัดดีเอ็นเอและหาลำดับดีเอ็นเอของยีน COI ณ ศูนยLการทำดีเอ็นเอบารLโคIด

ของแคนาดา มหาวิทยาลัย Guelph ประเทศแคนาดา  ผลการหาลำดับดีเอ็นเอ ไดIลำดับดีเอ็นเอของแมลงเบียน จำนวน 86 

ลำดับ (คิดเป?น 61.43%) และลำดับดีเอ็นเอของหนอนผีเสื้อใหIอาศัย จำนวน 128 ลำดับ (คิดเป?น 91.43%) ลำดับดีเอ็นเอ

ทั้งหมดถูกวิเคราะหLเพื่อระบุชนิดโดยใชIระบบดีเอ็นเอบารLโอIคจากฐานขอมูล GenBank และ BOLD  จำแนกเป?นแตนเบียน  

2 วงศL ไดIแก2 Braconidae และ Ichneumonidae และแมลงวันเบียนวงศL Tachinidae  จากลำดับดีเอ็นเอของแมลงเบียน 

จำนวน 86 ลำดับ สามารถระบุถึงระดับชนิดไดI 9 ลำดับ คิดเป?น 10.46%  จำแนกหนอนผีเสื้อใหIอาศัยไดI 14 วงศL ไดIแก2 

Crambidae, Drepanidae, Erebidae, Eupterotidae, Geometridae, Immidae, Noctuidae, Nolidae, Nymphalidae, 

Pieridae, Pyralidae, Tortricidae, Uraniidae, และ Zygaenidae  จากลำดับดีเอ็นเอของหนอนผีเสื ้อใหIอาศัย จำนวน  

128 ลำดับ สามารถระบุถึงระดับชนิดไดI 48 ลำดับ คิดเป?น 37.5%  โปรแกรมภาษาอารLถูกใชIในการสรIางกราฟสองส2วนแสดง

ความสัมพันธLระหว2างแมลงเบียนและแมลงใหIอาศัย และดIวยสายใยอาหารนี้สรIางโดยอาศัยฐานขIอมูลดีเอ็นเอจึงเป?นเหตุใหIถูก

เรียกว2า “สายใยอาหารระดับโมเลกุล” ซึ่งทำใหIเราทราบขIอมูลว2า “ใครเบียนใคร” 
 

คำสำคัญ:  ความสัมพันธLระหว2างแมลงเบียนและแมลงใหIอาศัย สายใยอาหารระดบัโมเลกุล แมลงเบยีน หนอนผีเสื้อใหIอาศัย  

ดีเอ็นเอบารLโคIด 
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ABSTRACT 

In any ecosystem, the flow of energy through chain consumption is very crucial. The most classic 

method to understand this relationship is by observing their behaviours which consequently provides us 

with a diagram of ‘who eats whom’ relationships or normally called the food web. Amongst the vast 

diversity of relationships lines parasitoid-host relationships, one of the most fascinating lifestyles exists on 

the Earth. To complete the life cycle, a female parasitoid insect needs to lay her egg(s) either inside or 

outside the host body which is normally a Lepidopteran pest. Finally, the host will die because of the 

emergence of a new parasitoid insect. Hence, the parasitoid-host relationships are one of the most critical 

keys which can be used to improve both biological control programmes and forest conservation 

management. In Thailand, the host-parasitoid relationships are neglected and rarely investigated due to 

insect rearing limitations, lacking identification keys and plant food for caterpillar hosts. Fortunately, DNA 

barcoding provides a new fast accurate method for addressing host-parasitoid relationships during the past 

decade. This leads to the research objective; to construct molecular food web of parasitoid-host 

(Lepidopteran larvae) based on a DNA barcoding database. A beating sheet was used to collect the 

caterpillars at Doi Phu Kha National Park, Nan province starting from October 2018 to November 2019.  

A total number of 1,854 big larvae—a body length longer than 5 mm—were collected. All the big larvae 

were observed externally to find insect ectoparasitoid egg(s) or larva(e), then dissected by using sterilised 

fine forceps to find insect endoparasitoid egg(s) or larva(e). A total of 140 parasitised larvae were found out 

of 1,854 big larvae. The average parasitism rate is circa 7.6%. The parasitised larvae and parasitoid insects 

were DNA sequenced targeting the COI gene at the Canadian Centre for DNA barcoding (CCDB), University 

of Guelph, Canada. The DNA sequences of parasitoid insects—a total of 86 sequences (~61.43%)—and 

caterpillar larvae—a total of 128 sequences (~91.43%)—were successfully sequenced and then identified 

using DNA barcoding from the GenBank and BOLD database. The parasitoid insects are classified into 2 

families of the parasitoid wasps—family Braconidae and Ichneumonidae—and a family of the parasitoid 

flies—Tachinidae. Out of 86 parasitoid insect sequences, 9 sequences (~10.46%) are successfully identified 

to species. The caterpillars are classified into 14 families as follows: Crambidae, Drepanidae, Erebidae, 

Eupterotidae, Geometridae, Immidae, Noctuidae, Nolidae, Nymphalidae, Pieridae, Pyralidae, Tortricidae, 

Uraniidae, and Zygaenidae. Out of 128 sequences, 48 sequences (~37.5%) are successfully identified to 

species. The R programming language was used to construct a bipartite graph depicting the host-parasitoid 

relationships. And because this food web is acquired by using a DNA database it is logically called the 

‘molecular food web’ of parasitoid-host which provides us with the information of ‘who parasitises whom’.  

 

Keywords: parasitoid-host relationship, molecular food web, parasitoid insects, lepidopteran larvae host,  

DNA barcoding 
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ลำดับการเข้ากินซากของแมลงบนซากหมูที่มีการเคลื่อนย้ายจากสภาวะในร่มไปกลางแจ้ง 
Succession of carrion insects on pig carcasses relocated from indoor to outdoor 

conditions 
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บทคัดย่อ 

 ความรู้ด้านนิติกีฏวิทยาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสืบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมได้ โดยนำความรู้ด้าน
การเจริญของแมลงที่พบบนศพและบริเวณโดยรอบศพ รวมถึงลำดับการเข้ากินซากของแมลงมาใช้คาดการณ์ระยะเวลาหลัง
การตาย ในบางกรณีสามารถใช้คาดการณ์คร่าว ๆ ถึงการเคลื่อนย้ายศพเพื่ออำพรางคด ีอย่างไรก็ตามการศึกษาทางด้านนิติกีฏ
วิทยาในไทยในบางพื้นที่  และบางกรณี ยังขาดการศึกษา เช่น การศึกษาบนศพที่มีการเคลื่อนย้าย การศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตกยังมีข้อมูลอย่างจำกัด งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลำดับการเข้ากินซากของ
แมลงบนซากหมูที่มีการเคลื่อนย้ายจากสภาวะในร่มไปกลางแจ้ง งานวิจัยจัดทำขึ้นในเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2564 ที่ อ.
หนองหิน จ.เลย แบ่งการทดลองเป็น 3 การทดลอง 1) การทดลองที่ไม่มีการเคลื่อนย้ายซาก 2) การทดลองที่เคลื่อนย้ายซาก
จากสภาวะในร่มไปกลางแจ้ง 3) การทดลองที่นำซากหมูแช่ตู้เย็นก่อนเคลื่อนย้ายไปยังสภาวะกลางแจ้ง แมลงที่พบบนซากหมู
ได้แก่ แมลงวัน ด้วง และมด ลำดับการเข้ากินซากของแมลงบนซากหมูของทั้งสามทดลองเป็นไปในลักษณะเดียวกันคือ ในช่วง
ระยะการย่อยสลายแรกแมลงวันเป็นแมลงกลุ่มแรกที่เข้ามายังซาก ตามด้วยด้วงที่เริ่มเข้ามาในระยะการย่อยสลายที่สาม และ
มดมีลำดับการเข้าถึงซากที่ไม่แน่นอน นอกจากนี้ยังพบข้อแตกต่างของทั้งสามการทดลองได้แก่ ในช่วงการย่อยสลายแรกของ
การทดลองที่ 1 พบแมลงวันหัวเขียววงศ์ Calliphoridae ที่บริเวณซาก แต่ในการทดลองที่ 2 ช่วงระยะการย่อยสลายแรก
เกิดขึ้นก่อนทำการเคลื่อนย้ายซาก พบแมลงวันชนิด Megaselia scalaris (Diptera: Phoridae) แมลงวันหลังลายวงศ์ 
Sarcophagidae แมลงวันหัวเขียววงศ์ Calliphoridae ที่บริเวณซาก ในการทดลองที่ 3 ช่วงการย่อยสลายแรกใช้ระยะ
เวลานานกว่าการทดลองอื่นและไม่พบแมลงชนิดใดก่อนทำการเคลื่อนย้ายซาก ดังนั้นหลักฐานทางด้านนิติกีฏวิทยาจึงไม่
สามารถใช้สืบสวนคดีที่มีการอำพรางศพโดยแช่ตู้เย็นก่อนเคลื่อนย้ายไปทิ้งยังพื้นที่กลางแจ้ง เมื่อพิจารณาความแตกต่างของ
ชนิดแมลงที่เข้ากินซากของการทดลองที่ 1 และ 2 พบว่า M. scalaris อาจสามารถนำมาใช้เป็นชนิดบ่งช้ีถึงการเคลื่อนย้ายศพ
จากสภาวะในร่มไปกลางแจ้งได้ อย่างไรก็ตามควรมีการทำการศึกษาทางด้านนิติกีฏวิทยาบนศพที่มีการอำพรางโดยการ
เคลื่อนย้ายเพื่อยืนยันผลการศึกษา และทำการศึกษาในสภาวะอื่น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์และนำมาประยุกต์ใช้ใน
การสืบสวนคดีอาชญากรรมต่อไป 

 
คำสำคัญ: แมลงกนิซาก ลำดับการเข้ากินซากของแมลง การเคลื่อนย้ายศพ นิติกีฏวิทยา 
 

Abstract 
 Forensic entomology can be applied to crime scene investigation using the information of insect 
development and insect succession to estimate minimum postmortem interval. In some case, it can be 
used to estimate the primary crime scene in corpse relocation case. However, forensic entomological 
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studies in Thailand have limited report in some areas and some conditions, especially in the northeastern 
and western Thailand, also information on corpse relocation. Therefore, the aim of this study is to study 
insect succession on pig carcasses relocated from indoor to outdoor conditions. Three experiments; 1) 
laid in the outdoor condition (control experiment) 2) laid in the indoor then relocated to outdoor 
condition 3) refrigerated before relocated to the outdoor condition, were conducted at Nong Hin District, 
Loei Province during July – October 2021.The insects found on or around the carcasses were mainly flies 
(Diptera), beetles (Coleoptera), and ants (Hymenoptera). The wave of insect succession on all carcasses 
were not different, flies arrived at the carcass in the initial stages of decomposition after that carrion 
beetles arrived the carcasses in the later stages of decomposition while ants accessed the carcass in any 
stage of decomposition, not specific. However, there were some different results of families of the flies 
that colonized the carcasses during the initial stage of decomposition. In the experiment 1, blowflies 
(Diptera: Calliphoridae) colonized the carcass first while in the experiment 2, Megaselia scalaris (Diptera: 
Phoridae), flesh flies (Diptera: Sarcophagidae), and blowflies (Diptera: Calliphoridae) were collected in the 
initial stage of decomposition before relocation. In the experiment 3, the initial stages of decomposition 
were longer than others and there was no evidence of insect before relocation, therefore, forensic 
entomological evidence cannot be used to investigate the relocation case in case of refrigeration. From 
the different results of the species that colonized the carcasses in the experiments 1 and 2, M. scalaris 
could be used as the indicator for relocation case from indoor to outdoor conditions. However, forensic 
entomological study on relocated carcass should be done in the same condition as this study to ascertain 
the results as well as in other relocated corpse conditions to be able to apply in the crime scene 
investigation. 
 
Keywords: carrion insect, insect succession, corpse relocation, forensic entomology 
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การแบ่งชั้นตามแนวตั้งของแตนเบียนอิชนิวมอนอยด์เขตร้อนในป่าดิบแล้งท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ประเทศไทย 
Vertical stratification of tropical ichneumonoid parasitoid wasps in  

Khao Yai National Park, Thailand 
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บทคัดย่อ 
 ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของแตนเบียนอิชนิวมอนอยด์ในเขตประเทศเขตร้อน รวมทั้งประเทศไทยมีอยู่อย่าง
จำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลความหลากชนิดของการแบ่งช้ันตามแนวตั้ง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเข้าใจชุมชนของแมลงเบียน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบของการไล่ระดับตามแนวตั้งสามารถกำหนดความแตกต่างในองค์ประกอบวงศ์ย่อยและชีววิทยา
ในระบบนิเวศบนบก งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความอุดมสมบูรณ์  ความมากชนิด องค์ประกอบทาง
อนุกรมวิธานของแตนเบียนจากระดับใกล้พื้นดิน ระดับใต้เรือนยอด และระดับเรือนยอด โดยเน้นที่วงศ์ Braconidae และ 
Ichneumonidae (Ichneumonoidea) และ Chalcidoidea ซึ่งมีความหลากหลายสูงและง่ายต่อการระบุถึงระดับวงศ์ย่อย 
งานภาคสนามดำเนินการจากแหล่งท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติในป่าดิบแล้งที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่
เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 กบัดักเต้นท์ทางอากาศแบบปรับปรุงถูกใช้ในการเก็บตัวอย่างแมลงที่สามระดบัความสงูของต้นไม้แต่
ละต้นในวงศ์ต่อไปนี้ Anacardiaceae, Dipterocarpaceae, Malvaceae , Moraceae และ Thymelaeaceae ปัจจุบันกับ
ดักเต้นท์ทางอากาศแบบปรับปรุง 30 อันถูกติดตั้งบนต้นไม้ที่ถูกสุ่มเลือก 10 ต้นในพ้ืนที่ศึกษา แตนเบียนอิชนิวมอนอยด์ที่ถูก
เก็บรวบรวมจะถูกระบุไปยังวงศ์ย่อยโดยใช้รูปวิธานที่ถูกตีพิมพ์มาก่อนหน้านี้ ผลการศึกษาจากการออกภาคสนาม 2 คร้ัง 
(เมษายน 2564) พบว่าได้ตัวอย่างแตนเบียนได้ 697 ตัวจากพ้ืนท่ีศึกษาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของแตนเบียนพบสูงที่สุดในต้นไม้
วงศ์ Dipterocarpaceae เมื่อเทียบกับต้นไม้วงศ์อื่น ข้อมูลเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าจำนวน/ชนิดของแตนเบียนในระดับพื้นดิน
จะสูงกว่าระดับเรือนยอดและใต้เรือนยอดอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างแตนเบียนที่ถูกเก็บรวบรวมได้ส่วนใหญ่ถูกจัดจำแนกอยู่ใน 
Chalcidoidea ซึ่งมีแนวโน้มที่น่าสนใจทั้งในด้านความอุดมสมบูรณ์และความมากชนิดจากการแบ่งช้ันตามแนวตั้ง นอกจากนี้
แตนเบียนดอเรคไทนี่ย์มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดใน Ichneumonoidea และพบมากในระดับเรือนยอด จนถึงตอนนี้ข้อมูล
แสดงแนวโน้มความอุดมสมบูรณ์และองค์ประกอบวงศ์ย่อยของแตนเบียนในความสัมพันธ์กับการแบ่งช้ันตามแนวตั้งและชนิด
ของต้นไม้ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อย่างไรก็ตามผลลัพธ์นี้ยังไม่สามารถสรุปได้เนื่องจากข้อมูลนี้แสดงผลเพียงหนึ่งเดือนของ
งานวิจัยนี ้และยังมีข้อมูลเพิ่มเติมที่กำลังรอการวิเคราะห์ต่อไป 

 
คำสำคัญ: แตนเบียนบราโคนิด แตนเบียนอิชนิวมอนิด ช้ันเรือนยอดของป่า การแบ่งช้ันตามแนวตั้ง 

 
ABSTRACT 

Knowledge of ichneumonoid parasitoid wasp diversity in the tropic countries, including Thailand, 
remains limited, especially the information on species diversity of vertical stratification. It is important to 
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understand parasitoid’s communities, especially the effect of vertical gradients to be able to determine 
the difference in subfamily composition and biology in the terrestrial ecosystems. This research aims to 
compare the relative abundance, species richness, taxonomic composition of the parasitoid wasps from 
the near ground, understory, and canopy level, focusing on the families Braconidae and Ichneumonidae 
(Ichneumonoidea) and Chalcidoidea, which are highly diverse and readily identifiable to the subfamily 
level. Fieldwork is conducted from the natural habitats in the dry evergreen forest at Khao Yai National 
Park, Nakhon Ratchasima province from April 2021. Modified aerial Malaise traps are used to collect insect 
samples at three different heights of each tree in the following families: Anacardiaceae, Dipterocarpaceae, 
Malvaceae, Moraceae, and Thymelaeaceae. At present, 30 Modified aerial Malaise traps are installed on 
10 randomly selected trees in the study area. The collected ichneumonoid parasitoid wasps are identified 
to the subfamily using existing previously published identification keys. Results from 2 field trips (April 
2021) found that 697 parasitoid wasps were collected from the study area, in which parasitoid wasp 
abundance is the highest in the Dipterocarpaceae when compared to the other tree families. The 
preliminary data showed that the number/species of parasitoid wasps is significantly higher in the near 
ground level than in the canopy and understory levels. Most collected parasitoid wasp specimens are 
classified in the Chalcidoidea which showed a trend of interest in both the abundance and species 
richness from the vertical stratification. Moreover, Doryctine wasps had the highest abundance of 
Ichneumonoidea specimens and were found mostly in the canopy level. So far, the data shows trends in 
the abundance and subfamily composition of the parasitoid wasps in relation to vertical stratification and 
tree species in Khao Yai National Park. However, the results can't be conclusive because these data only 
represent one month of this research, and there are still more data awaiting further analysis. 

  
Keywords: braconid wasp, ichneumonid wasp, forest canopy, vertical stratification  
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บทบาทของด้วงคีมต่อการย่อยสลายไม้ตาย 

Contribution of stag beetles to dead wood decomposition 
 

ณัฏฐ์ ทรงวรวิทย1์*, บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์2 และชัชวาล ใจซ่ือกุล2 
Nut Songvorawit1*, Buntika Areekul2 Butcher and Chatchawan Chaisuekul2 

1ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยาพฤตกิรรม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
1Behavioral Ecology Laboratory, Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University 

2ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยาผสมผสาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2Integrative Ecology Laboratory, Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University 

*E-mail: nut.so@chula.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
ไม้ตาย (dead wood) เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีมากในระบบนิเวศป่าไม้ แต่มีสิ่งมีชีวิตไม่กี่กลุ่มที่สามารถนำมาใช้

เป็นแหล่งอาหารได้ ด้วงคีม (วงศ์ Lucanidae) จัดเป็นแมลงกินซากไม้ โดยตัวอ่อนมักอาศัยอยู่ในขอนไม้ผุและกินเนื้อไม้เป็น
อาหาร ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของกับการหมุนเวียนสารอาหารในระบบนิเวศบนบก ปัจจุบันข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของด้วงคีม
ต่อการย่อยสลายไม้ตายยังมีไม่มาก งานวิจัยนี้จึงศึกษาปริมาณไม้ที่ถูกกินและประเมินความสามารถในการย่อยไม้ โดยใช้ด้วง
คีมร่องเก่า (Aegus chelifer) เป็นตัวแทนในการศึกษา การทดสอบทำโดยนำตัวอ่อนด้วงคีมมาเลี้ยงด้วยขี้เลื่อยหมักแล้ววัดค่า
กิจกรรมการกิน พบว่าด้วงเพศผู้กินไม้เป็นปริมาณเฉลี่ย 84 กรัมต่อตัว ส่วนเพศเมียกินไม้เป็นปริมาณเฉลี่ย 42 กรัมต่อตัว ค่า
ความสามารถในการย่อยไม้ได้ (apparent digestibility) อยู่ในช่วง 7 ถึง 12 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังพบว่าสัดส่วนของธาตุ
ไนโตรเจนในมูลด้วงมีค่ามากกว่าในไม้ก่อนถูกกิน จึงเป็นไปได้ว่าตัวอ่อนด้วงคีมอาจมีส่วนช่วยเร่งการย่อยสลายของไม้และเพิ่ม
สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตกลุ่มอื่นที่ต้องพึ่งพาไม้ตายในการดำรงชีวิต 
 
คำสำคัญ: ไม้ตาย การย่อยสลาย ความสามารถในการย่อย ด้วงคีม 
 

ABSTRACT 
Dead wood is an abundant natural resource in the forest ecosystem, but few organisms are able 

to utilize it as food. Stag beetles (family Lucanidae) are saproxylic insects, in which their larvae usually 
live in and feed on decaying logs. These insects are therefore associated with nutrient cycling in the 
terrestrial ecosystem. However, the role of stag beetles in dead wood decomposition remains largely 
unknow. This work aimed to assess the amount of wood consumed and wood digestibility by using the 
stag beetle Aegus chelifer as a model. The larvae were reared with fermented sawdust and their feeding 
activity was measured. The average amounts of wood consumed throughout the larval stage were 84 and 
42 g/individual for male and female larvae, respectively. Apparent digestibility of wood ranged from 7 to 
12%. In addition, percentage of nitrogen in frass was greater than that of wood before ingestion. 
Therefore, stag beetle larvae might accelerate dead wood decomposition and increase nutrients which 
are beneficial to other dead wood-dependent organisms. 
 
Keywords: dead wood, decomposition, digestibility, stag beetle 
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องค์ประกอบชนิดของผึ้งถา่ยเรณูตามระดับความสูงในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
Species composition of bee pollinators along elevation gradients in Doi Inthanon 

National Park 
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บทคัดย่อ 

เป็นที่ทราบกันดีว่าผึ้งสามารถถ่ายเรณูให้กับพืชดอกได้หลากชนิดในแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
สูง อย่างไรก็ตามการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและผ้ึงถ่ายเรณูบนพื้นที่สูงในประเทศไทยยังไม่ มีข้อมูลอย่างแน่ชัด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ที่ยังคงไม่ทราบถึงข้อมูลความหลากหลายของผึ้งถ่ายเรณู การศึกษา
ในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบชนิดของผึ้งและความสัมพันธ์ของผึ้งถ่ายเรณูกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมตามระดับ
ความสูงในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ข้อมูลของผึ้งถ่ายเรณูและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปัจจัยด้านพื้นที่ และปัจจัยด้าน
ภูมิทัศน์ จะถูกเก็บในแปลงย่อยขนาด 2 x 2 ตารางเมตร เป็นจำนวนทั้งหมด 273 แปลงย่อย ซ่ึงจะเก็บข้อมูลทั้งช่วงเวลาเช้า 
(08:00–12:00 น.) และช่วงบ่าย (13:00–17:00 น.) ใน 8 สถานีตามแต่ละระดับความสูงท่ีเป็นตัวแทนของป่า 5 ชนิด  
ทำการศึกษาทั้งหมด 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน ในปีพ.ศ. 2564 โดยวางแปลงย่อยทั้งหมด 91 แปลงย่อยต่อ
หน่ึงฤดู จากผลการศึกษาพบผึ้งทั้งหมด 3,151 ตัว ใน 85 taxa จาก 3 วงศ์ ที่มีการตอมดอกไม้ให้กับพืชทั้งหมด 109 taxa ใน
พื้นที่อุทยาน ซ่ึงผึ้งในวงศ์ Apidae มีความมากชนิดและความชุกชุมสูงที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 93.494 หรือเท่ากับ 2,946 ตัว
ของผึ้งทั้งหมดที่พบในอุทยาน นอกจากน้ี ผึ้งในวงศ์ Apidae ยังสามารถพบได้ในทุกระดับความสูงตามแต่ละสถานี (305–
2,565 เมตร) ในอุทยานอีกด้วย จากข้อมูลการวิเคราะห์แบบเชิงเส้นนัยทั่วไป (Generalized Linear Model: GLM) พบว่า
ความมากชนิดและความชุกชุมของผึ้งถ่ายเรณูส่วนใหญ่สามารถทำนายได้จากปัจจัยด้านพื้นที่ (ประกอบด้วย พืชดอก อุณหภูมิ 
ความชื้นสัมพัทธ์ และระดับความสูง) และปัจจัยด้านภูมิทัศน์ (ประกอบด้วย ดัชนีพืชพรรณและร้อยละของป่าไม้) ซ่ึงผล
การศึกษาที่ได้สามารถนำไปใช้สำหรับการวางแผนเพื่อการอนุรักษ์แมลงถ่ายเรณูและพืชดอกพื้นถิ่นที่สำคัญในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ต่อไปในอนาคต 
 
คำสำคัญ: ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยาการถ่ายเรณู การวิเคราะห์แบบเชิงเส้นนัยทั่วไป 

 
ABSTRACT 

Bees play a key role in the global ecosystem as essential pollinators. They are known to visit 
diverse flowering plants in different terrestrial habitats, including mountainous areas. However, the study 
of interaction between plants and bees on highland area in Thailand are still largely unknown, especially 
Doi Inthanon National Park (DINP) for its bee pollinator diversity. This study aims to investigate species 
composition of bees and its relationships to environmental factors along the elevation gradients at DINP. 
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The data of bee pollinators and environmental factors (habitat and landscape factors) were collected in 
each plot size of 2 x 2 m2 (n = 273 plots) during the morning (08:00–12:00 h) and afternoon periods 
(13:00–17:00 h) along 5 vegetation-type elevations (8 collecting stations). Fieldworks were carried for 3 
seasons in 2021 including cool-dry (n = 91 plots), hot-dry (n = 91 plots), and hot-wet (n = 91 plots). 
Results found 3,151 bees from 85 taxa (3 families) that visited 109 plant taxa in DINP. Bees in the family 
Apidae have the highest richness and abundance, comprising overall of 93.494% (2,946 individuals). 
Moreover, they were observed in every elevation and collecting station (305–2,565 m). Results from the 
Generalized Linear Model (GLM) analyses suggest that bee pollinators (richness and abundance) can 
mostly be predicted by habitat factors (i.e., flowering plant species, temperature, relative humidity, and 
altitude) and landscape factors (i.e., vegetation index and percent vegetation). The results from this study 
will provide an impact on future planning of habitat management for the preservation of pollinators and 
plant species in the DINP. 

 
Keywords: biodiversity, pollination ecology, generalized linear model  
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การน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ 
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การสำรวจสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหนา้ดินเบื้องตน้ในบริเวณทีเ่ป็นแหล่งน้ำกร่อย  

ของพื้นที่ชุ่มนำ้ทุ่งสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
A Preliminary Survey of Benthic Macroinvertebrates in the Brackish Water Area  

of Thung Sam Roi Yot Wetland, Prachuap Khiri Khan Province 
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บทคัดย่อ 

ดำเนินการสำรวจสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินเบื้องต้นในบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำกร่อยของพื้นที่ชุ่มน้ำทุ่งสามร้อย
ยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเดือนธันวาคม 2564 โดยเก็บตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินด้วยสวิงรูปตัวดี ขนาดตา
ข่าย 450 ไมโครเมตร  ใน 2 สถานีศึกษา ได้แก่ บึงบัว และคลองดอนบ่อกูบ ผลการศึกษาพบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน
ทั้งหมด 122 ตัว 2 ไฟลัม 9 อันดับ 12 วงศ์ 14 แทกซ่า สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินที่พบชุกชุมมากที่สุด ได้แก่ ตัวอ่อน
แมลงชีปะขาว วงศ์ Baetidae อันดับ Ephemeroptera (28.69%) รองลงมาคือ กุ้งฝอย วงศ์ Atyidae อันดับ Decapoda 
(27.05%) และตัวอ่อนแมลงปอเข็ม วงศ์ Protoneuridae อันดับ Odonata (23.77%) การจำแนกกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลังหน้าดินตามลักษณะการกินอาหาร พบว่ากลุ่มผู้ล่ามีความชุกชุมมากที่สุด (38.52%) รองลงมาคือกลุ่มเก็บกิน (30.33%) 
และกลุ่มกินซากอินทรีย์ (27.05%) ส่วนผลการจำแนกกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินตามลักษณะนิสัย พบว่ากลุ่มว่ายน้ำ
มีความชุกชุมมากที่สุด (59.84%) รองลงมาคือกลุ่มปีนป่าย (23.77%) และกลุ่มเดินบนผิวน้ำ (9.02%) โดยที่คลองดอนบ่อกูบ
พบจำนวนตัวของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินมากกว่าในบึงบัว ส่วนค่าความหลากชนิด (R) ค่าดัชนีความหลากชนิด (H’) 
และค่าความสม่ำเสมอ (E’) ของบึงบัวสูงกว่าคลองดอนบ่อกูบ  

 
คำสำคัญ: สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดนิ, น้ำกร่อย, ทุ่งสามร้อยยอด, พื้นที่ชุ่มน้ำ 
 

ABSTRACT 
The brackish water area of Thung Sam Roi Yot Wetland, Prachuap Khiri Khan Province was 

investigated for benthic macroinvertebrates in December 2021. The samples of benthic invertebrates were 
collected with a D-shape net mesh size of 450 µm from 2 study stations, Bueng Bua and Khlong Don Bo 
Kub. The results revealed a total of 122 benthic macroinvertebrates in 2 phyla, 9 orders, 12 families, and 
14 taxa. The most abundant benthic macroinvertebrates were mayfly larvae of the family Baetidae, order 
Ephemeroptera (28.69%), followed by freshwater prawn of family Atyidae order Decapoda (27.05%), and 
damselfly larvae of family Protoneuridae order Odonata (23.77%). The functional feeding group ratio 
indicated that the most abundant were predators (38.52%), followed by collectors (30.33%) and 
scavengers (27.05%). It was found that the swimmer group was the most abundant (59.84%), followed by 
climbers (23.77%) and skaters (9.02%). Moreover, the individual numbers of benthic macroinvertebrates in 
Khlong Don Bo Kub were higher than in Bueng Bua. Whereas the Species richness (R), the Shannon-Wiener 
diversity index (H'), and the Evenness index (E') of Bueng Bua were higher than Khlong Don Bo Kub. 

 
Keywords: benthic macroinvertebrates, brackish water, Thung Sam Roi Yot, wetland 
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การศึกษาเบื้องต้นชนิดของด้วงมูลสัตว์ที่พบในมูลกระทิง ในอุทยานแห่งชาติตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

Preliminary study of dung beetle species (Coleoptera: Scarabaeidae)                      
 in Gaur dung at Ta Phraya National Park, Sa Kaeo Province. 
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 ด้วงมูลสัตว์เป็นแมลงที่มีบทบำทส ำคัญในระบบนิเวศป่ำไม้ ท ำหน้ำที่ในกำรย่อยสลำยมูลของสัตว์อื่น และยังสำมำรถ
ใช้เป็นดัชนีบ่งช้ีควำมหนำแน่นของสัตว์ป่ำหรือกำรมีอยู่ของสัตว์ป่ำชนิดใดชนิดหนึ่งได้ กำรศึกษำครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษำชนิดของ
ด้วงมูลสัตว์ที่เข้ำมำใช้ประโยชน์จำกมูลกระทิงซึ่งเป็นสัตว์ป่ำคุ้มครองประเภทที่ 2 ตำมพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์
ป่ำ พ.ศ. 2562 และเป็น 1 ใน 51 สัตว์ป่ำตำมบัญชีหมำยเลข 1 (Appendix I ) ซึ่งมีสถำนภำพใกล้สูญพันธุ์ ส ำรวจและเก็บ
ตัวอย่ำงในทุ่งหญ้ำที่กระทิงใช้เป็นแหล่งอำหำร โดยขุดหำด้วงมูลสัตว์จำกกองมูลในพื้นที่อุทยำนแห่งชำติตำพระยำ จังหวัด
สระแก้ว เก็บตัวอย่ำงในฤดูแล้ง (ธันวำคม พ.ศ. 2563) และฤดูฝน (เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2564 ) พบด้วงมูลสัตว์ในมูลกระทิง 
2 วงศ์ คือ วงศ์ Scarabaeidae และ Aphodiidae สำมำรถจ ำแนกได้ทั้งหมด 18 ชนิด ได้แก่ Heliocopris bucephalus, 
Onitis virens, Ontrophagus seniculus, O. luridipenis, Ontrophagus sp. 1, Ontrophagus sp. 2, Copris reflexus, 
C. carinicus Copris sp. 1, Copris sp. 2, Copris sp 3, Copris sp. 4, Copris sp. 5, Copris sp. 6, Copris sp. 7, 
Aphodius sp. 1, Aphodius sp. 2, และ Aphodius sp. 3 ผลกำรศึกษำนี้เป็นเพียงกำรศึกษำเบื้องต้นที่แสดงข้อมูลเฉพำะ
พื้นที่ กำรใช้ข้อมูลเพื่อประกอบกำรประเมินควำมหนำแน่นของกระทิงในระบบนิเวศป่ำไม้ ยังคงมีควำมจ ำเป็นที่ต้องศึกษำใน
พื้นที่อื่นที่มีกระทิงอำศัยอยู่เพิ่มเติม รวมทั้งกำรศึกษำเปรียบเทียบกับสัตว์ท่ีมีลักษณะและพฤติกรมกำรกินอำหำรใกล้เคียงกัน 
เช่น วัวบ้ำน วัวแดง และควำยบ้ำน เป็นต้น 
 
ค ำส ำคัญ: ด้วงมูลสัตว์ กระทิง อุทยำนแห่งชำติตำพระยำ พื้นที่ป่ำอนุรักษ์  
 

ABSTRACT 
Dung beetles are insects that important role in forest ecosystems. They are 

contributing to decompose the excrement of other animals and can also be used as an 
indicator of wildlife density or the presence of a particular wildlife species. The gaur is one 
protected species of wildlife type 2 under the Wildlife Preservation and Protection Act B.E. 
2562 (2019) (Appendix I) which is endangered. The purpose of this study focuses on the 
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species of dung beetles exploited from gaur dung. This study was explored and collected 
specimens by diging for dung beetles directly from dung gaur in Ta Phraya National Park.  
The samples were collected during the dry season (December 2020) and the rainy season 
(July 2021). The results found that the 2 families of dung beetles in the dung gaur; 
Scarabaeidae and Aphodiidae, that could be classified into 18 species including, Heliocopris 
bucephalus, Onitis virens, Ontrophagus seniculus, O. luridipenis, Ontrophagus sp. 1, 
Ontrophagus sp. 2, Copris reflexus, C. carinicus, Copris sp. 1, Copris sp. 2, Copris sp. 3, Copris 
sp. 4, Copris sp. 5, Copris sp. 6, Copris sp. 7, Aphodius sp. 1, Aphodius sp. 2, and Aphodius 
sp. 3. The results from this study are only a preliminary study that shows data on some 
areas. To use the data to assess the existence and density of the gaur population in forest 
ecosystems should studies more in other areas where gaur live. Moreover, a comparative 
study of animals with similar feeding characteristics and behaviors such as Thai Native Cattle, 
Banteng and Thai Native buffalo, etc. 

 
Keywords: Dung beetles, Gaur, Ta-phraya National Parks, Protected area 
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ชนิดพันธุ์มดต่างถิ่นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง 
Alien ant species in Umphang Wildlife Sanctuary  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาชนิดพันธุ์ของมดต่างถิ่นในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก ในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดย
เก็บข้อมูลด้วยการใช้กับดักหลุม (pitfall trap) ในระบบนิเวศท่ีแตกต่างกัน 3 ประเภท ได้แก่ ป่าธรรมชาติ บริเวณบ้านพัก
เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยว และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ จากการศึกษาพบมดจ านวนทั้งสิ้น 853 ตัว 28 สกุล จาก 7 วงศ์
ย่อย ซึ่งมดในวงศ์ย่อย Myrmicinae พบมากที่สุด 10 สกุล รองลงมาคือวงศ์ย่อย Ponerinae จ านวน 9 สกุล และวงศ์ย่อย 
Dolichoderinae จ านวน 3 สกุล พื้นที่ป่าธรรมชาติพบ 30 ชนิด จาก 18 สกุล บริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่และบ้านพัก
นักท่องเที่ยวพบ 29 สกุล จาก 19 สกุล และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติพบ 25 ชนิด จาก 16 สกุล จากตัวอย่างมดทั้งหมด
เป็นชนิดพันธ์ุมดต่างถิ่น 4 ชนิด ได้แก่มดน้ าผึ้ง (Anoplolepis gracilipes) มดละเอียดบ้าน (Monomorium pharaonis) มด
เหม็น (Tapinoma melanocephalum) และมดริ้วสามง่ามธรรมดา (Tetramorium kheperra) ซึ่งบริเวณบ้านพัก
เจ้าหน้าที่และบ้านพักนักท่องเที่ยวพบจ านวนมดต่างถิ่นมากท่ีสุด จากผลการศึกษานี้จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการบริหาร
จัดการพื้นที่อนุรักษ์ต่อไป   

ค าส าคัญ: ชนิดพันธ์ุต่างถิ่น, มด, พื้นที่อนุรักษ ์
 

ABSTRACT 
A study was conducted of alien ant species in Umphang Wildlife Sanctuary, Tak Province, in 

November 2021 using pitfall traps in three different kind of ecosystems: natural forest areas, guesthouse 
areas, and nature trails. A total of 853 individuals, 28 genera in seven subfamilies, were found. The most 
common ants were of the subfamily Myrmicinae, which were classified into 10 genera, followed by the 
subfamily Ponerinae (9 genera) and the subfamily Dolichoderinae (3 genera), respectively. Thirty species in 
18 genera were found in the natural forest areas; 29 species and 19 genera in the guesthouse areas; 25 
species and 16 genera on nature trails. In the present study, four alien ant species, Anoplolepis gracilipes, 
Monomorium pharaonis, Tapinoma melanocephalum, and Tetramorium kheperra were found. Moreover, 
most of the alien ant species were in the guesthouse areas.  The results of this study will serve as 
preliminary information for further management of protected areas. 

 

Keywords: Alien species, ant, protected area 
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การใช้เทคนิค PCR ตรวจสอบรูปแบบความแปรผันทางพันธุกรรมของยีน tRNAleu -COII และ COI ในผึ้งพันธุ์  
Using PCR techniques examine the haplotypes of tRNAleu-COII and COI gene 

in Apis mellifera Linneaus, 1758 
 

อภิชญา ไชยขนัธ์1 และทิพย์วรรณ สรรพสัตย1์* 
Apichaya Chaiyakan1 and Tipwan Suppasat1* 

1หลักสูตรสาขาวิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา 
1Program in Biology, School of Science, University of Phayoa  

*E-mail: tipwan.su@up.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
ผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera) เป็นผึ้งที่นิยมเลี้ยงเพื่อใช้ทางการค้าและอุตสาหกรรม มีการแพร่กระจายในฟาร์มเลี้ยงผึ้ง

ทั่วประเทศไทยโดยคนเลี้ยงผึ้ง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบรูปแบบความแปรผันทางพันธุกรรมของประชากรผึ้งพันธุ์จาก
ฟาร์มเลี้ยงผึ้ง 4 สถานเลี้ยง ทำการสกัดดีเอ็นเอจำนวนตัวอย่าง 80 รัง และใช้เทคนิคพีซีอาร์เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในส่วนของยีน 
tRNAleu-COII และ ยีน COI ในไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ ผลการศึกษาพบขนาดความยาวของผลิตภัณฑ์ PCR แตกต่างกัน โดยในยีน 
tRNAleu-COII จำนวน 7 รูปแบบ และยีน COI จำนวน 4 รูปแบบ ซึ่งผลจากการตรวจสอบรูปแบบการแปรผันทางพันธุกรรมจากทั้ง 2 
ยีน มีจำนวน 17 รูปแบบ โดยแสดงความหลากหลายของรูปแบบทางพันธุกรรม จึงอาจสรุปได้ว่า รูปแบบ A1B1, A1B2, A1B3, A1B4, 
A2B2, A2B3, และ A2B4 สัมพันธ์กับกลุ่มสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ C สอดคล้องกับรูปแบบ ThaiA ระบุชนิดย่อย A. meliifera 
ligustica หรือ A. mellifera carnica คิดเป็นร้อยละ 73.75 และรูปแบบ A6B1, A6B2, A6B3 และ A7B2 สัมพันธ์กับกลุ่มสายสัมพันธ์
ทางวิวัฒนาการ O สอดคล้องกับรูปแบบ ThaiB ระบุชนิดย่อย A. meliifera syriaca คิดเป็น ร้อยละ 7.5 นอกจากนี้ รูปแบบ A3B3, 
A3B4, A4B4, A5B1, A5B2, และ A5B3 ไม่สามารถระบุกลุ่มสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการได้ คิดเป็นร้อยละ 18.75 ข้อมูลในครั้งนี้สนับสนุน
ว่าการใช้เทคนิค PCR มีศักยภาพในการแสดงให้เห็นถึงรูปแบบความแปรผันและระบุจุดกำเนิดตามกลุ่มสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ
ของผึ้งพันธุ์ได้รวดเร็ว และการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์มีความจำเป็นต่อการระบุระดับชนิดย่อยของผึ้งพันธุ์ในประเทศไทยได้ 

 
คำสำคัญ: ผึ้งพันธุ ์รูปแบบความแปรผันทางพันธุกรรม ไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ เทคนิคพีซีอาร์  

 
ABSTRACT 

Western honey bee (Apis mellifera Linneaus, 1758) is popular species for beekeeping for trade 
and industry. It is spread on bee farms all over Thailand by beekeepers. The objective of this study was to 
examine genetic variation patterns of A. mellifera population from 4 bee farms.  DNA was extracted from 80 
colonies. Polymerase chain reaction (PCR) was amplified two regions of tRNAleu-COII and DNA barcode od 
COI genes in mitochondrial DNA. PCR products length was different size. The diversity of tRNAleu-COII gene 
showed 7 haplotypes and COI genes showed 4 haplotypes. As the results of the genetic patterns from both 
genes, there were 17 haplotypes. It can be concluded that the pattern A1B1, A1B2, A1B3, A1B4, A2B2, A2B3, and 
A2B4 is related to the C lineage, corresponding ThaiA haplotypes (A. meliifera ligustica or A. mellifera 
carnica), representing for 73.75% . And, the pattern A6B1, A6B2, A6B3 and A7B2 is related to the O lineage, 
corresponding ThaiB haplotypes, (A. mellifera syriaca) representing for 7.5%. In addition, the A3B3, A3B4, A4B4, 
A5B1, A5B2, and A5B3 patterns could not identify the origin of A. mellifera lineage, representing for 18.75% . 
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This data supports that the PCR techniques have the potential to demonstrate genetic variability patterns 
and quickly identify the origin of A. mellifera lineage. However, nucleotide sequence analysis may be the 
potential to identify the subspecies level of A. mellifera in Thailand. 

 
Keywords: Apis mellifera, haplotype, mitochondrial DNA, PCR technique  
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ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera) ในพื้นที่

วิจัยการเลี้ยงผึ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตเขื่องใน 
Genetic Diversity and Phylogenetic Relationship of European Honey Bee  

(Apis mellifera) in Research Project Area, Ubon Ratchathani Rajabhat University, 
Khueang Nai Campus 
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*E-mail: Prapun.t@ubru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของผึ้งพันธุ์ 

(Apis mellifera) ในพื้นที่วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตเขื่องใน ตัวอย่างผึ้งทั้งหมด 26 รัง น ามาสกัดดีเอ็น
เอและเพิ่มปริมาณ COI ยีนโดยใช้เทคนิคพีซีอาร์ ผลการศึกษาแผนภูมิความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการโดยวิธี NJ สามารถแบ่งตัว
อย่างทั้งหมดได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ โดยที่ กลุ่ม 1 อยู่ในกลุ่มชนิดย่อย A.mellifera ligustica คิดเป็น 88.5% ขณะที่กลุ่มที่ 2 อยู่
ในกลุ่มชนิดย่อย A. mellifera mellifera คิดเป็น 7.7% และกลุ่มที่ 3 อยู่ในกลุ่มชนิดย่อย A. mellifera lamarckii คิดเป็น 
3.8% ของตัวอย่างทั้งหมด ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลความหลายหลายทางพันธุกรรมของผึ้งจะน าไปสู่การสร้าง
ความเข้าใจและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ผึ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 

 
ค าส าคัญ: ผึ้งพันธุ ์COI ยีน ไฟโลเจเนติก ทรี   
 

ABSTRACT 
The objectives of the work is to study the genetic diversity and phylogenetic relationship of 

European honey bees (Apis mellifera) found in the Research project area of Ubon Ratchathani Rajabhat 
University, Khueang Nai Campus. DNA of Bee samples from Twenty six colonies were extracted and 
amplified by PCR technique to increase the amount of mitochondrial cytochrome c oxidase I gene (COI). 
The phylogenetic relationship, constructed using neighbor-joining (NJ) method, revealed that the bee 
population were from three main separated clusters of distinct subspecies including cluster 1 (A. mellifera 
ligustica (88.5%)), cluster 2 (A. mellifera mellifera (7.7%)) and cluster 3 (A. mellifera lamarckii (3.8%)). This 
genetic diversity result will lead to a better understanding and the development of efficient breeding 
strategies of honey bees. 

 
Keywords: European honey bee, COI gene, Phylogenetic tree 
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ความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของอ่ึงวงศ์ Microhylidae และ Megophryidae                      

Phylogentic relationships of the burrowing frogs families 
Microhylidae and Megophryidae 

 
มณีศิลา โพธิวัฒนางค์กูร, ปิยะธิดา พิมพ์วิชัย และคมศร เลาห์ประเสริฐ 

Maneesila Photiwatnangun, Piyatida Pimvichai and Komsorn Lauprasert 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม  

Department of biology, Faculty of science, Mahasarakham University, Kham Riang Subdistrict, 
Kantharawichai District, Maha Sarakham Province 

 
บทคัดย่อ 

อ่ึงอ่างวงศ์  Microhylidae และอ่ึงกรายวงศ์  Megophryidae มีความหลากชนิดสูงและมีการ
แพร่กระจายกว้างในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตามอนุกรมวิธานและความสัมพันธ์ทางสาย
วิวัฒนาการของอ่ึงวงศ์นี้ยังมีความคลุมเครือ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ทางสาย
วิวัฒนาการของอ่ึงทั้ ง 2 วงศ์ โดยใช้ข้อมูลดีเอ็นเอของยีนในไมโทคอนเดรียจ านวน 2 ยีน ได้แก่ ยีน 
cytochrome c oxidase subunit I (COI) จ านวน 522 คู่เบส และยีน 16S rRNA จ านวน 450 คู่เบส จาก
ธนาคารยีน (GenBank) ชุดข้อมูลยีน COI ประกอบด้วย 29 ตัวอย่าง จ านวน 13 สกุล และ 29 สปีชีส์ ชุด
ข้อมูล 16S rRNA ประกอบด้วย 29 ตัวอย่าง จ านวน 12 สกุล และ 29 สปีชีส์ และชุดข้อมูลการรวมยีน (COI 
+16S, จ านวน 972 คู่เบส) ประกอบด้วย 23 ตัวอย่าง จ านวน 12 สกุล และ 23 สปีชีส์ ในการวิเคราะห์ใช้กบ 
(Hoplobatrachus litorails) เป็นตัวก าหนดบรรพบุรุษ และวิเคราะห์ด้วย วิธี Maximum Likelihood ผล
การศึกษาพบว่าค่าแมกซิมัมไลค์ลิฮูด (Maximum likelihood) ระหว่าง สปีชีส์ของยีน (COI +16S)  มีค่าอยู่
ในช่วง 0.11 – 0.26  และพบว่าอ่ึงวงศ์ Megophryidae มีความสัมพันธ์แบบวงศ์วานวิวัฒนาการเด่ียว 
(monophyly) โดยมีค่าสนับสนุนจาก bootstrap สูงสุด คือ 100 ในขณะที่ความสัมพันธ์ของอ่ึงอ่างวงศ์ 
Microhylidae มีค่าสนับสนุนจาก bootstrap เท่ากับ 56 แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการ
ของอ่ึงอ่างยังมีความไม่ชัดเจน การศึกษาในอนาคตควรเพ่ิมจ านวนตัวอย่างและยีนให้หลากหลายเพ่ือสะท้อน
ความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของอ่ึงอ่างให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

 

ค าส าคัญ: Maximum likelihood, ประเทศไทย, ยีนในไมโทคอนเดรีย, วงศ์วานวิวัฒนาการเดี่ยว 
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ABSTRACT 
The burrowing frogs of the family Microhylidae and the Asian toads of the family 

Megophryidae are highly diverse and widely distributed in Southeast Asia. However, the 
taxonomy and phylogenetic relationships of these families are ambiguous. The objective of 
this study was to study the phylogenetic relationship of the two families using DNA data of 
two mitochondrial gene fragments, i.e., cytochrome c oxidase subunit I (COI, 522 bp), and 
16S rRNA gene (16S, 450 bp) from GenBank. The COI dataset consisted of 29 samples of 13 
genera and 29 species,  the 16S rRNA dataset consisted of  29 samples of 12 genera and 29 
species, and the combined dataset (COI +16S) consisted of 23 samples of 12 genera and 23 
species. Hoplobatrachus litorails was used as the outgroup. The result of Maximum 
likelihood shows that the sequence divergence of COI and 16S genes ranged from                     
0.11 – 0.26. The Megophryidae forms a monophyletic group with a strong support (bootstrap 
value = 100). The relationship of the family Microhylidae is still unclear (bootstrap value = 
56). More samples and genes are needed in order to reflect the robust phylogenetic 
relationships of the burrowing frogs. 

 

Keywords: Maximum likelihood, Thailand, mitochondria genes, monophyly 
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ความหลากหลายของโรติเฟอร์และคลาโดเซอแรนในแหล่งน้ำจืดภาคใต้ของประเทศไทยและ 
การจัดทำดีเอ็นเอบาร์โคดเพื่อเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ สยามบรมราชกุมารี 

Diversity of freshwater rotifer and cladoceran in southern Thailand and  
DNA barcodes for reference collections in the PSU museum 

 
พรรณี สอาดฤทธิ์1* และสุปิยนิตย์ ไม้แพ2 

Phannee Sa-ardrit1* and Supiyanit Maiphae2 
1พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมาร ีและศูนยแ์มข่่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  

1Princess Maha Chakri Sirindhorn Natural History Museum and RSPG Southern Region Network Coordinating Center,  
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2Department of Zoology, Faculty of Science, Kasetsart University 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายและการแพร่กระจายของแพลงกต์อนสัตว์กลุ่มโรติเฟอร์และคลา
โดเซอแรนในแหล่งน้ำจืดภาคใต้ของประเทศไทย  และวิเคราะห์หาลำดับนิวคลีโอไทด์ของแต่ละชนิดเพื่อนำมาจัดทำเป็น
ฐานข้อมูล DNA barcode เก็บในพพิิธภัณฑ์ฯ เพื่อใช้ในการเทียบเคียงระบุชนดิของแพลงก์ตอนแต่ละชนิดต่อไป ผลการศึกษา
ในแหล่งน้ำภาคใต้ 27 แหล่ง พบแพลงก์ตอนทั้งสองกลุ่มทั้งสิ้น 133 ชนิด เป็นโรติเฟอร์ 90 ชนิด และคลาโดเซอแรน 43 ชนิด 
โรติเฟอร์ชนิดที่พบแพร่กระจายกว้างที่สุดคือ Lecane bulla (21 แหล่งนำ้) โดยแหล่งน้ำท่ีพบโรติเฟอร์มากที่สุด คือ พรุบ้าน
ในลุ่ม-บ้านกุมแป (34 ชนิด) และพบโรติเฟอร์แพร่กระจายในฤดูฝน มากกว่าฤดูร้อน ในขณะที่คลาโดเซอแรนพบมากที่สุดใน
หนองทุ่งทอง (26 ชนิด) โดยชนิดที่พบแพร่กระจายกว้างที่สุดคือ Macrothrix triserialis (14 แหล่งน้ำ) และคลาโดเซอแรนมี
การแพร่กระจายในฤดูร้อนมากกว่าฤดูฝน อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโรติเฟอร์และคลาโดเซอแรนกับ
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งน้ำ พบว่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำที่ส่งผลต่อการแพร่กระจายของโรติเฟอร์อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ค่าการนำไฟฟ้า ความเค็ม ค่าของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด และอุณหภูมิ แต่ไม่พบความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมกับการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มคลาโดเซอแรน ผลการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ 
ยีน COI ของแพลงก์ตอนสัตว์ดังกล่าว พบว่า DNA barcode ของแพลงก์ตอนสัตว์ที่วิเคราะห์ได้ ประกอบด้วยคู่เบสจำนวน 
630 – 690 คู่เบส ซึ่งจะนำไปใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โคดเก็บในพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป  
 
คำสำคัญ: แพลงก์ตอนสัตว์, ดเีอน็เอบาร์โคด, ยีน COI, ฐานข้อมลูพันธุกรรม 
 

ABSTRACT 
This study aims to study the species diversity and distribution of freshwater rotifers and 

cladocerans from 27 sampling sites in southern Thailand. A total of 133 species was recorded from rotifers 
and cladocerans. Of these, 90 species were rotifers and 43 species were cladocerans. The most common 
species of rotifer was Lecane bulla (21 sampling sites). The highest number of rotifers was recorded from 
Bannailum-Bankumpae (34 species). For cladoceran, Macrothrix triserialis was the most common species 
(14 sampling sites). The highest number of cladocerans was recorded from Nong Thung Thong (26 species). 
Rotifers showed higher species richness during wet season whereas cladocerans showed higher species 
richness during dry season. Conductivity, salinity, total dissolved solids, and water temperature showed 
significantly relation to rotifer community but no correlation founded between environmental factors and 
cladoceran community. The analysis of DNA barcoding from Cytochrome C oxidase subunit I gene showed 
that COI sequence contains 630 – 6 9 0  base pairs. All DNA barcode of zooplankton were registered to 
Princess Maha Chakri Sirindhorn Natural History Museum database for further species identification. 

 
Keywords: Zooplankton, DNA barcode, COI gene, Genetic Database  

การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคสในประเทศไทย ครั้งที่ 10

�e 10th Conference on Taxonomy and Systematics in �ailand
22-24 May 2022, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University

134



 การประชุมวิชาการอนกุรมวิธานและซิสเทมาติกส์ในประเทศไทย คร้ังท่ี 10 
 The 10th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand 
 

22-24 พฤษภาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ความหลากหลายของตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้้า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา จังหวัดนราธิวาส
Diversity of Larval Caddisflies (Insecta: Trichoptera) in Hala-Bala Wildlife Sanctuary, 

Narathiwat Province 
 

ปัทมาพร ราชสุวรรณ1 นาทาษา รอยะ1 ซูไวดา กาโฮง1 และกิติยา ถาวโรฤทธิ์1*  
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1Major in Biology, Faculty of Science and Technology, Princess of Naradhiwas University 

*E-mail: kitiya15@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาความหลากหลายของตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน ้า จากล้าธารต้นน ้า 4 สถานี ได้แก่ น ้าตกสิรินธร น ้าตก

สายรุ้ง น ้าตกศรีทักษิณ และน ้าตกบาเละ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา จังหวัดนราธิวาส เก็บตัวอย่างระหว่างเดือน
มิถุนายนถึงกันยายน 2562 และเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน 2563 เก็บตัวอย่างโดยใช้สวิงปากรูปตัวดีและเก็บด้วยมือ พร้อม
ทั งวัดปัจจัยทางกายภาพและเคมีบางประการของน ้าโดยใช้เครื่องมือวัดในภาคสนาม  ผลการศึกษาพบตัวอ่อนแมลง
หนอนปลอกน ้า 18 วงศ์ 38 สกุล 13,406 ตัว  วงศ์ Hydropsychidae มีความหลากหลายและชุกชุมมากที่สุดพบ 9 สกุล 
(8,922 ตัว) รองลงมาคือวงศ์ Leptoceridae และ Hydroptilidae พบ 5 สกุลเท่ากัน Cheumatopsyche เป็นสกุลที่มีความ
ชุกชุมมาก พบ 6,235 ตัว (ร้อยละ 46.50) การศึกษาครั งนี สกุลเด่นที่มีการกระจายตัวกว้าง พบทุกสถานีและพบเกือบทุกเดือน
ที่ศึกษาคือ Cheumatopsyche  Hydropsyche (วงศ์ Hydropsychidae) และ Chimarra (วงศ์ Philopotamidae) และ
พบว่าสกุล Cheumatopsyche และ Stenopsyche มีความชุกชุมมากในน ้าตกสายรุ้ง ส่วนสกุล Ugandatrichia และ 
Orthotrichia (วงศ์ Hydroptilidae) มีการกระจายตัวแคบ พบจ้านวนตัวน้อยและพบที่น ้าตกสายรุ้งเพียงสถานีเดียว น ้าตก
สายรุ้งพบมีความหลากหลายของตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน ้ามากที่สุด  32 สกุล รองลงมาคือ น ้าตกสิรินธร (24 สกุล) บาเล๊ะ 
(24 สกุล) และศรีทักษิณ (22 สกุล) ตามล้าดับ ผลการศึกษาปัจจัยทางกายภาพและเคมขีองน ้าพบว่า ปริมาณออกซิเจนละลาย
น ้า ของแข็งรวมละลายน ้า การน้าไฟฟ้า ความเป็นกรด-ด่าง ความกว้างของล้าธาร และอุณหภูมิน ้า มีค่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 
ค้าส้าคัญ: การกระจายตัว  ล้าธารต้นน ้า  พื นที่ป่าอนุรักษ ์
 

ABSTRACT 
Diversity of larval caddisflies was investigated at 4 headwater streams of Sirindhorn, Sairung, 

Sritaksin and Bale Waterfalls, Hala-Bala Wildlife Sanctuary, Narathiwat Province. Field samplings were 
collected during June to September 2019 and February to June 2020. Samples were collected using a D-
frame net and hand picking. Some physicochemical parameters of water quality were also measured 
using water quality equipments. Thirteen thousand, four hundred and six larvae were found, included 
thirty-eight genera and eighteen families. Hydropsychidae was the most diverse taxa with 9 genera (8,922 
individuals) follow by Leptoceridae (5 genera) and Hydroptilidae (5 genera). Cheumatopsyche was found 
highly abundant with 8,965 individuals. Results of this study also showed that Cheumatosyche, 
Hydropsyche (Hydropsychidae) and Chimarra (Philopotamidae)  were both dominant and wide spread 
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taxa and found at all sites of collection and almost every month of collection while Cheumatopsyche 
and Stenopsyche were highly abundant in Sairung Waterfall. On the contrary, Ugandatrichia and 
Orthotrichia (Hydroptilidae) were found narrowly distributed and recorded only in Sairung Waterfall. Larval 
caddisflies were found highly diversified in Sairung Waterfall with 32 genera follow by Sirindhorn (24 
genera), Bale (24 genera) and Sritaksin (22 genera), respectively. The results of physicochemical 
parameters of water quality showed that dissolved oxygen, total dissolve solid, electrical conductivity, pH, 
stream width and water temperature were significant different (p<0.05). 

 
Keywords: distribution, headwater stream, protected area 
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บทคดัยอ่ 
วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองถูกนำมาใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับนักวิทยาศาสตร์ในการเก็บข้อมูล 

สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ และติดตามการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม เนื่องจากประเทศไทยยังขาดแคลนนัก
อนุกรมวิธานและนักวิจัยทางด้านฟองน้ำน้ำจืด องค์ความรู้ด้านความหลากหลาย การแพร่กระจาย และนิเวศวิทยาของฟองน้ำ
น้ำจืดในประเทศไทยจึงมีอยู่จำกัด วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อสร้างเครื่องมือสำหรับช่วยนักวิจัยในการเก็บข้อมูลและ
ตัวอย่างฟองน้ำน้ำจืดในภาคสนามโดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง และสร้างเครือข่ายสนับสนุนงานวิจัยด้านฟองน้ำน้ำ
จืดในประเทศไทย ได้ทำการออกแบบฐานข้อมูล แอปพลิเคชัน และการนำเสนอแผนภาพข้อมูลที่ง่ายต่อการใช้งานซึ่ง
ประกอบด้วย สถานที่เก็บตัวอย่าง พิกัดภูมิศาสตร์ วันเวลาเก็บตัวอย่าง ผู้เก็บตัวอย่าง ภาพถ่าย สี ขนาด รูปทรงการเจริญ  
พื้นอาศัย ปัจจัยสิ่งแวดล้อม และข้อมูลทางนิเวศวิทยา นอกจากนี้ได้จัดทำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับฟองน้ำน้ำจืด วิธีการเก็บ
ตัวอย่างและบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นคู่มือการใช้งาน โครงการนี้จะเริ่มอย่างเป็นทางการในการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและ    
ซิสเทมาติกส์ในประเทศไทย ครั้งท่ี 10  

 
คำสำคญั: ฟองน้ำ ฐานข้อมูล แอปพลิเคชัน 

 
ABSTRACT 

Citizen science has been used to promote collaboration between citizens and scientists to 
collect data, create new knowledge for science, and monitor environmental changes. Because of the lack 
of taxonomists and researchers, knowledge of the diversity, distribution, and ecology of freshwater 
sponges in Thailand is still limited. The purposes of this project are to create a tool to assist researchers 
in data and sample collections of freshwater sponges from the field by using the concept of citizen 
science and to create a support network for freshwater sponges research in Thailand. A user-friendly 
database, application, and data visualization were designed, containing the collection site, geographic 
coordinates, collection date and time, collector, photograph, color, size, growth form, substrate, 
environmental factors, and ecological information. In addition, basic information on freshwater sponges 
and a guide to collection and identification were provided as a user manual. This project will be officially 
launched at the 10th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand.  

 
Keywords: sponges, database, application 
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วิจัยสถานภาพของกล้วยไม้ดินสกุลใบหมาก (Spathoglottis Blume.) 

Non-Detriment Finding on Spathoglottis Blume.  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยสถานภาพของกล้วยไม้ดินสกุลใบหมาก (Spathoglottis Blume) ตามแนวทางของ IUCN เพื่อให้เป็นไป

ตามกฎเกณฑ์ของอนุสัญญาไซเตสที่ต้องมีการการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ก่อนออกหนังสืออนุญาต การศึกษา
ครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลของพืชในทุกด้าน ได้แก่ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ นิเวศวิทยา การกระจายพันธุ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งส ารวจจ านวนประชากรในแหล่งธรรมชาติจากทั้งหมด 14 จังหวัด โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจงและ
การดัดแปลงการส ารวจแบบ line transect รวมทั้งสุ่มส ารวจการค้าภายในประเทศ การปลูกเลี้ยง และการขยายพันธุ์เทียม 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562–กันยายน 2564 พบว่า กล้วยไม้ดินสกุลนีม้ีลักษณะเด่น คือ หัวเทียมค่อนข้างกลมหรือแบน ใบเดี่ยว 
มี 2-4 ใบ เรียงเวียน รูปแถบหรือรูปขอบขนาน แผ่นใบพับจีบ ช่อดอกเป็นช่อกระจะ เส้าเกสรไม่มีคาง มีเรณู 8 กลุ่ม ทั่วโลก
พบประมาณ 40 ชนิด ในประเทศไทยมีรายงานการพบ 7 ชนิด แต่การศึกษาครั้งนี้พบเพียง 5 ชนิด ได้แก่ ว่านหัวข้าวเหนียว 
(Spathoglottis affinis) เอื้องบานดึก (S. eburnea) ชมพูพิศมร (S. hardingiana) ว่านจุก (S. plicata) และเอื้องดินลาว 
(S. pubescens) พบกระจายพันธุ์ตามป่าเต็ง ป่ารังผสมสน และเขาหินปูนภาคใต้ โดยชนิดที่พบจ านวนประชากรในถิ่นที่อยู่
อาศัยมากที่สุดได้แก่ ว่านหัวข้าวเหนียว เอื้องดินลาว เอื้องบานดึก ว่านจุก และชมพูพิศมร ตามล าดับ  กล้วยไม้ดินสกุลใบ
หมากจัดอยูใ่นบัญชีท่ี 2 ของอนุสัญญาไซเตส เป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธ์ุพืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จาก
การสุ่มส ารวจการค้าภายในประเทศรวมทั้งหมด 15 แหล่ง พบว่า ชนิดที่ถูกลักลอบน าออกมาเพื่อการค้ามากที่สุด คือ ว่านหัว
ข้าวเหนียว ส่วนข้อมูลการค้าระหว่างประเทศจากสถิติการค้าระหว่างประเทศปี 2553–2563 พบมีการค้า 6 ชนิด โดยชนิดที่มี
การส่งออกสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ว่านหัวข้าวเหนียว ชมพูพิศมร และ S. aurea ตามล าดับ เมื่อพิจารณาสถานภาพของ
กล้วยไม้ดินสกุลใบหมากในประเทศไทยพบว่า ชมพูพิศมรและว่านจุกเหลือง (S. gracilis) มีสถานภาพเป็นพืชหายาก (rare 
species) นอกนั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ าต่อการสูญพันธุ์ นอกจากนี้ ชนิดที่ควรเฝ้าระวังการส่งออกเป็นอย่างยิ่ง คือ 
ชมพูพิศมร และ S. aurea เนื่องจากมีปริมาณการขยายพันธ์ุเทียมน้อย รวมทั้งจ านวนประชากรในแหล่งที่อยู่อาศัยมีน้อยมาก  

 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์ความเสีย่ง พืชอนุรักษ ์กล้วยไม้ดินสกลุใบหมาก พระราชบญัญัติพันธ์ุพืช IUCN, CITES 
 

ABSTRACT 
The study of Non-Detriment Finding on genus Spathoglottis Blume based on IUCN criteria in order 

to conform with CITES regulations, the conserved plants must be assessed before issuing an export 
permit. In this study, morphology, ecology, distribution and the relative regulations in both domestic and 
abroad had been recorded. Additionally, the field surveys in natural habitats were conducted in 14 
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provinces by using purposive sampling as well as modified lines transect methods. On top of that, the 
random surveys were inspected in domestic markets, nurseries and artificial propagation gardens from 
October 2019 to September 2021. The result demonstrates that the distinctive morphology in this genus 
composes of globular or flat psuedobulb, with 2-4 simple leaves, spiral, liner or oblong, plicate, racemose 
inflorescences which emerge from basal of psuedobulb, column without column foot and 8 pollinia. 
Approximately forty species have long been recognized across the globe while seven species are 
recorded in Thailand. However, only five species namely Spathoglottis affinis, S. eburnea, S. hardingiana, 
S. plicata and S. pubescens being found in this study and distributed in dipterocarp, pine-dipterocarp and 
limestone forest in the southern of Thailand. The vast majority of population found in the habitat is S. 
affinis, followed by S. pubescens, S. eburnea, S. plicata and S. hardingiana, respective ely. All species are 
listed in CITES Appendix II and also categorized in the Plants Act, B.E. 2518. After being finished from 
domestic trade surveys in 15 local markets, it can be obviously found that S. affinis is by far the highest of 
species which is traded. According to the annual reports during 2010-2020, six species were reported. 
Interestingly, the top three species exported for illegal trade composed of S. affinis S. hardingiana and S. 
aurea, respectively. Considering the species risked assessment in Thailand, two species are rare plant 
including S. hardingiana and S. gracilis while other species are least concerned. Besides, S. hardingiana 
and S. aurea should be extremely concerned before allowing an export permit due to the fact that these 
species have a few volume of artificial propagation as well as a few numbers of populations in natural 
habitats. 

 
Keywords: Non-Detriment Finding (NDFs), conserved plant, Spathoglottis Blume, Plants Acts, IUCN, CITES 
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ความหลากหลายของพรรณไม้บริเวณเขายายเที่ยง อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
Plant Diversity in Khao Yai Thiang, Sikhio District, Nakhon Ratchasima Province 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาพรรณไม้บริเวณเขายายเที่ยง อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยการสุ่มวางแปลงตัวอย่างจ านวน 24 
แปลง ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้ทราบชนิดและความหลากหลายของพรรณไม้ 
พบไม้ต้นจ านวน 37 วงศ์ 94 สกุล 118 ชนิด ไม้พื้นล่างจ านวน 30 วงศ์ 60 สกุล 62 ชนิด ค่าดัชนีความหลากหลายของไม้ต้น
และไม้พื้นล่าง มีค่าเท่ากับ 3.4029 และ 1.6850 ค่าความสม่ า เสมอในการกระจายตัวของไม้ต้นและไม้พื้นล่าง มีค่าเท่ากับ 
0.7133 และ 0.4083 ตามล าดับ วงศ์ที่พบมากที่สุดคือ วงศ์ถั่ว (Fabaceae) 27 ชนิด รองลงมาคือ วงศ์โมก (Apocynaceae) 
10 ชนิด และวงศ์ชบา (Malvaceae) 9 ชนิด พบพืชที่มีสถานะใกล้ถูกคุกคาม 3 ชนิด พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 4 ชนิด และ
พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ 1 ชนิด ตามบัญชีแดงการประเมินสถานภาพด้านการอนุรักษ์ของสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์
ธรรมชาติ 

 
ค าส าคัญ: ชนิดพืช ความหลากหลาย ไม้ต้น ไม้พื้นล่าง 

 
ABSTRACT 

Plants in Khao Yai Thiang, Sikhio District, Nakhon Ratchasima Province were studied using 24 
sampling plots during June 2019 to May 2020. Plant species and diversity were purposed. The result 
showed 37 families, 94 genera and 118 species of tree and 30 families, 60 genera and 62 species of 
understory plant. Diversity index of tree and understory plant were 3.4029 and 1.6850. Evenness value of 
tree and understory plant were 0.7133 and 0.4083, respectively. The dominant family was Fabaceae (27 
species), followed by Apocynaceae (10 species), and Malvaceae (9 species). According to the conservation 
status assessment of IUCN red list, there are 3 species of near threatened, 4 species of endangered, and 1 
species of vulnerable. 

 
Keywords: plant species, diversity, tree, understory plant 
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อนุกรมวิธานของพืชสกุล Canthium Lam. sensu lato (วงศ์เข็ม: Vanguerieae) ในประเทศไทย 
Taxonomy of the Genus Canthium Lam. sensu lato (Rubiaceae: Vanguerieae) in 

Thailand 
 

ปริมประภา ภูส่งสี1, คณิต แวงวาสิต2, กมลหทัย แวงวาสิต2* 
Primprapa Poosongsee1, Khanit Wangwasit2, Kamolhathai Wangwasit2* 
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1Doctor of philosophy student, 2Lecturer, Department of Biology, Faculty of Science, Mahasarakham University, 

Kantharawichai District, Mahasarakham 44150, Thailand 
*E-mail: kamolhathai.w@msu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

ศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุล Canthium Lam. sensu lato เผ่า Vanguerieae วงศ์เข็มในประเทศไทย จากการ
ส ารวจตัวอย่างในภาคสนามและศึกษาตัวอย่างพรรณไม้แห้งพบพืชกลุ่มนี้จ านวน 19 ชนิด จาก 5 สกุล ประกอบด้วย สกุล 
Canthium s.s. 9 ชนิด สกุล Canthiumera K.M.Wong & Mahyuni 2 ชนิด สกุล Meyna Roxb. ex Link 3 ชนิด สกุล 
Psydrax Gaertn. 3 ชนิด และสกุล Pyrostria Comm. ex A.Juss. 2 ชนิด ผลการศึกษาสามารถแบ่งพืชสกุล Canthium 
s.l. ทีศ่ึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้ลักษณะการมีหนาม คือ กลุ่มที่มีหนาม ได้แก่ สกุล Canthium s.s. และสกุล Meyna และ
กลุ่มที่ไม่มีหนาม ได้แก่ สกุล Canthiumera สกุล Psydrax และสกุล Pyrostria โดยได้สร้างรูปวิธานระบุสกุล และชนิด และ
ให้ข้อมูลการกระจายพันธุ์ 

 
ค าส าคัญ: อนุกรมวิธาน สกุล Canthium Lam. sensu lato วงศ์เข็ม 
 

ABSTRACT 
A taxonomic study of the Genus Canthium Lam. sensu lato, tribe Vanguerieae of Rubiaceae in 

Thailand was studied. Between field exploration and specimen observations of the group, there were 
found 19 species in 5 genera. There are 9 species of Canthium s.s., 2 species of Canthiumera K.M.Wong & 
Mahyuni, 3 species of Meyna Roxb. ex Link, 3 species of Psydrax Gaertn., and 2 species of Pyrostria 
Comm. ex A.Juss. The investigation showed that Canthium s.l. were separated into two major groups 
based on the presence of spine. The spiny group comprises Canthium s.s. and Meyna, while the non-
spiny group includes Canthiumera, Psydrax, and Pyrostria. Key to genera and species, and distributions are 
provided. 
 
Keywords: Taxonomy, Canthium Lam. sensu lato, Rubiaceae 
 
 
 

การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคสในประเทศไทย ครั้งที่ 10

�e 10th Conference on Taxonomy and Syatemantics in �ailand
22-24 May 2022, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University

141



 การประชุมวิชาการอนกุรมวิธานและซิสเทมาติกส์ในประเทศไทย คร้ังท่ี 10 
 The 10th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand 
 

22-24 พฤษภาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
การบ่งชี้ทางสัณฐานวิทยา การคัดแยก และการเพาะเลี้ยงสาหร่ายก่อโรคใบจุดสาหร่าย 

ในพืชท้องถิ่นที่พบในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีวิทยาเขตเขื่องใน 
The Morphological Identification, Isolation and Cultivation of Pathogenic Algae Causing 
Algal Leaf Spot Disease in Local Plants Found in Ubon Ratchathani Rajabhat University, 

Kuangnai Campus 
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1School of Biotechnology, Institute of Agricultural Technology, Saranaree University of Technology 
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บทคัดย่อ 
Cephaleuros เป็นสกุลสาหร่ายสีเขียวที่มีลักษณะการด ารงชีวิตแบบสาหร่ายปรสิ ต (parasitic algae) และ

ก่อให้เกิดโรคใบจุดสาหร่าย (algal leaf spot) ในพืชหลายชนิด อย่างไรก็ตาม รายงานการค้นพบการกระจายของสาหร่ายก่อ
โรคพืชสกุลนี้ในพืชพื้นถิ่นของประเทศไทย รวมถึงการน าไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อยมาก งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะคัดแยกและ
เพาะเลี้ยงสาหร่ายก่อโรคพืชสกุลนี้จากพืชพื้นถิ่นที่พบในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตเขื่องในเพื่อเก็บ
รวบรวมไว้ส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคต ผู้วิจัยสามารถคัดแยกสาหร่ายก่อโรคพืชได้ทั้งหมด 3 ไอโซเลท จากพืชพื้น
ถิ่น 2 ชนิด ได้แก่ เฉียงพร้านางแอ่ (Carallia brachiata) และเดือยไก่ (Madhuca thorelii) จากการศึกษาลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาของทัลลัสและโครงสร้างในการสืบพันธุ์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของสาหร่ายก่อโรคพืชที่เพาะเลี้ยงได้ ด้วยสูตร
อาหาร Bold Basal Medium บ่งช้ีว่าสาหร่ายทั้งสามไอโซเลทอยู่ในสกุล Cephaleuros นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังพบโครงสร้าง
ลักษณะสีส้มแดงภายในเซลล์ที่อาจบ่งช้ีว่าสาหร่ายเหล่านี้มีการสะสมรงควัตถุในกลุ่มแคโรทีนอยด์ การวิจัยเพิ่มเติมจะท าให้
ทราบถึงชนิด และเงื่อนไขในการส่งเสริมการสะสมสารส าคัญของสาหร่ายชนิดนี้  
 
ค าส าคัญ: สาหร่ายปรสติ สาหร่ายสีเขียวสกุล Cephaleuros แคโรทีนอยด์ เฉียงพร้านางแอ่ เดือยไก่ 
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ABSTRACT 
Cephaleuros is a genus of parasitic green algae which cause algal leaf spot disease in many plant 

species. The distribution and utilization of this group of algae in Thailand is not well documented. The 
objective of this work was to isolate this group of plant pathogenic algae from their local plant hosts 
found in Ubon Ratchathani Rajabhat University, Kuangnai campus and cultivate them in laboratory. Three 
algal isolates were obtained from leaves of two local plants species, Carallia brachiate and Madhuca 
thorelii. Morphological observation of the algal thallus and reproductive structure under a microscope of 
the isolates after being cultivated in Bold Basal Medium indicated that all the Three isolates belong the 
algal genus of Cephaleuros. In addition, orange-red inclusion bodies were observed in the algal cells may 
suggest the accumulation of carotenoids. Identification of the high value compounds accumulated and 
the conditions optimization to promote the production of the compounds are the further studies 
required.  
 
Keywords: Parasitic algae, green algal genus Cephaleuros, carotenoids, Carallia brachiate, Madhuca thorelii  
_________________________________________________________________________________________________ 
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องค์ความรู้พื้นบ้านและความหลากหลายระดับชนิดของพืชกินได้ในชุมชน 

โดยรอบสถานีวิจัยส่ิงแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา 
Indigenous knowledge and diversity of edible plant species in the community 
around Sakaerat Environmental Research Station, Nakhon Ratchasima Province 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ความรู้พื้นบ้าน ความหลากหลายระดับชนิด และการใช้ประโยชน์พืชกินได้ของ
ชุมชนในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จ้านวน 9 ชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ้าเภอวังน้้าเขียว
และอ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จ้านวน 216 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พรรณนา ผลการส้ารวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.5 อายุเฉลี่ย 47.89 ปี ส่วนมากประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 56.01 รายได้อยู่ในช่วง 0-50,000 บาท/ปี รองลงมาคือ ช่วง 50,001-100,000 บาท/ปี คิดเป็นร้อย
ละ 59.9 และ 16.5 ตามล้าดับ การส้ารวจการรับรู้และการใช้ประโยชน์พ้ืนกินได้ พบว่า พืชกินได้ทั่วไปที่คนในชุมชนโดยรอบ
พื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชรู้จักและปลูกเป็นพืชสวนครัวอยู่ในปัจจุบัน มีจ้านวน 32 วงศ์ 72 ชนิด ขณะที่พืชป่ากินได้
ที่คนในชุมชนใช้รับประทาน มีจ้านวน 43 วงศ์ 75 ชนิด พืชป่ากินได้ที่คนในชุมชนรู้จักแต่ไม่มีการน้ามาใช้รับประทาน จ้านวน 
34 วงศ์ 63 ชนิด การส้ารวจความต้องการพืชป่ากินได้ที่ชุมชนโดยรอบพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราชอยากปลูก พบว่า มี
จ้านวน 34 วงศ์ 65 ชนิด ได้แก่ ผักหวานบ้าน ผักหวานป่า กระเจียว ผักบุ้ง ผักกูด ขจร บุกอีรอกเขา หน่อไม้ บุก และเพกา 
ข้อมูลการรับรู้และการใช้ประโยชน์พืชกินไดใ้นพื้นที่ชุมชนโดยรอบสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการน้าไปใช้จัดการความหลากหลายของพืชกินได้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในส่วนของความต้องการของชุมชนสามารถเป็น
แนวทางในการส่งเสริมและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราชได้ 

 
ค้าส้าคัญ: พืชกินได้ การรับรู้ ความต้องการ ชุมชน พ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑลสะแกราช  
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study the indigenous knowledge, diversity and utilization 
of edible plants species of 9 communities surrounding to the Sakaerat Environmental Research Station of 
216 people in Wang Nam Khiao and Pak Thong Chai District, Nakhon Ratchasima Province. The data were 
used the questionnaires and interviews. The data were analyzed by descriptive statistics. The results 
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revealed that the most respondents were female, 62.5%, average age 47.89 years, most of them engaged 
in agriculture (56.01%), most earning in the range of 0-50,000 baht/year, followed by 50,001-100,000 
baht/year, representing 59.9%. and 16.5% respectively. The information of perception and utilization of 
edible plants found that common edible plants that people in the communities surrounding the Sakaerat 
Environmental Research Station are known and cultivated as home garden are 32 families and 72 species. 
While, wild edible plants species that people in the community use to eat, there are 43 families, 75 
species and wild edible plants species that people in the community know but are not used for consume 
are 34 families, 63 species. The demand of edible plants that communities surrounding the Sakaerat 
Biosphere Reserve area would like to grow, including with 34 families, 65 species, namely, Star gooseberry, 
Melientha tree, Curcuma flower, Morning glory, Paco fern, Cowslip creeper, Amorphophallus flower (Erok), 
Bamboo, Elephant yam and Indian trumpet flower. The information of perception and use of edible 
plants in community areas surrounding Sakaerat Environmental Research Station can only be used as a 
baseline for edible plant diversity management. However, the demand of the community can be used as 
a guideline for promoting and increasing food security for communities in the Sakaerat Biosphere Reserve. 
 
Keywords: Edible plants, Perception, Demand, Communities, Sakaerat Biosphere Reserve 
 
 

 
Graphical Abstract 
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ความหลากหลายทางชีวภาพของดิสโคไลเคนจากโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์  

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่  
Biodiversity of Discolichen from Inthanon Lady’s slipper orchid conservation Project, 

Doi Inthanon National Park at Chiang Mai Province.   
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บทคัดย่อ 

ดิสโคไลเคน เป็นไลเคนแบบครัสโตส เจริญติดแน่นกับท่ีเกาะอาศัย มีแอโพทีเซียเป็นรูปแผ่นกลมคล้ายจานหรือถ้วย 
กลมนูนหรือเว้า และโดยทั่วไปยกตัวขึ้นเหนือแทลลัส พบแอโพทีเซีย 2 แบบคือ แบบเลซิดีอีน (ไบอะทอรีน) ไม่พบโฟโตไบ
ออนท์ (เซลล์สาหร่าย) ในส่วนขอบดิส ส่วนอีกรูปแบบขอบของแอโพทีเซียสีเดียวกับแทลลัส เรียกเลคานอรีนแอโพทีเซีย พบ
เซลล์สาหร่ายที่ขอบ แอสโคสปอร์ใสไม่มีสีอยู่ภายในแอสคัส โดยมีแอสโคสปอร์แตกต่างกันหลายแบบเช่น แบบกลมมนหรือรี  
ไม่มีผนังกั้น (simple) แบบแบ่งผนังกั้นตามขวาง (septate) และแบบแบ่งผนังก้ันตามขวางและตามยาว (muriform) การ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของดิสโไลเคน ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอิน
ทนนท์ - อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ โดยมีพื้นที่ 21.21 ตารางกิโลเมตร สูงจากระดับน้้าทะเลปานกลางประมาณ 1,350 
เมตร สภาพป่าเป็นป่าดิบเขา ภูมิอากาศโดยทั่วไปจะมีอากาศหนาวเย็นตลอดปีโดย อุณหภูมิสูงสุดและต่้าสุดอยู่ระหว่าง 4 – 
30 องศาเซลเซียส ปริมาณน้้าฝนเฉลีย่ ประมาณ 1,000 – 1,900 มิลลิเมตรต่อปี จากการเก็บตัวอย่างจ้านวน 138 ตัวอย่าง ใน
เดือนกันยายน 25564 จากพืชอิงอาศัย 8 ชนิด และหิน 1 ชนิด ในป่าดิบเขา น้ามาจัดจ้าแนก โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
กายวิภาควิทยา และสารในไลเคน พบ 18 วงศ์ 22 สกุล 41 ชนิด  โดยพบ  Lecanora chlarotera แพร่กระจายมากที่สุด 
รองลงมาคือ Catillaria subviridis และ Haematomma rufidulum ตามล้าดับ ต้นนางพญาเสือโคร่งเป็นพืชที่มีไลเคนอิง
อาศัยมากที่สุด รองลงมาคือต้นสนสามใบ ตามล้าดับ โดยพบครั้งแรกในประเทศไทย 18 ชนิด   

 
ค าส าคัญ: ครัสโตส, อนุกรมวิธาน 
        

ABSTRACT 
Discolichen are referred to as crustose lichens with disc or cup-shape like apothecia often disc 

round, plate, convex or concave and normally raised on the thallus. Two types of apothecia were found. 
In lecideine apothecia (biatorine) there are lacking photobiont cells (algae) in the rim of the disc. On the 
other apothecia type, the margin of an apothecium can be concolorous that have been called lecanorine 
because they typically have algae incorporated with rim, and it will often be delimited by a cortex. 
Ascospores are colourless and produced within the ascus with the distinguished variety of ascospores 
type as simple, septate, submuriform or muriform ascospores. The objective of this research was to study 
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the biodiversity of discolichen from Inthanon Lady's Slipper Orchid Conservation Project, Doi Inthanon 
National Park. The area is one of the Northern provinces of Thailand. The area 21.12 square kilometers. 
About 1,350 meters above sea level, the forest is evergreen forest, the climate is generally cold 
throughout the year. The highest and lowest temperatures are between 4-30 degrees Celsius, the average 
rainfall is about 1,000-1,900 millimeters per year. Total one hundred and thirty-eight specimens were 
collected from September 2021 from eight phorophytes in hill evergreen forest. All specimens were 
identified by morphological, anatomical, and chemical structures into eighteen families twenty-two genera 
and forty-one species. Lecanora chlarotera was a common species followed by Catillaria subviridis and 
Haematomma rufidulum respectively. The Prunus cerasoide D.Don s as phorophyte of the most diverse 
of the discolichen followed by Pinus kesiya Royle ex Gordon., respectively. eighteen species, are new 
record in Thailand. 

 
Keywords: crustose, taxonomy   
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การประเมินความเปนพิษของสียอมคองโกเรดท่ีบำบัดดวยกระบวนการเรงปฏิกิริยาเชิงแสงตอการ

เจริญเติบโตของสาหรายคลอเรลลา 

Toxicity assessment of Congo red dye waste treatment by the photocatalytic process 

on the growth of Chlorella vulgaris  
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บทคัดยอ 

สียอมคองโกเรดไดรับความนิยมในอุตสาหกรรมสิ่งทอจำพวกผาฝาย ผาไหม เน่ืองจากมีราคาถูกและติดทนนาน 

อยางไรก็ตามน้ำเสียจากสียอมอาจสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ำ การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบความเปนพิษ

ของสียอมคองโกเรด และผลกระทบตอการเจริญเติบโตของสาหรายคลอเรลลา โดยเลี้ยงคลอเรลลาในอาหาร Bold’s basal 

medium (BBM) ท่ีมีสียอมดังกลาว ท้ังแบบไมผานการบำบัดและผานการบำบัดดวยกระบวนการเรงปฏิกิริยาเชิงแสงท่ีมี

บิสมัทวานาเดต (BiVO4) เปนตัวเรงปฏิกิริยาเปนระยะเวลา 2 และ 4 ช่ัวโมง ผลการศึกษาพบวาสียอมท่ีไมผานการบำบัดมี

ความเปนพิษมากกวาสียอมท่ีผานการบำบัด 2 และ 4 ช่ัวโมง โดยมีความเขมขนท่ียับยั้งการเจริญเติบโตรอยละ 50 (IC50) ท่ี 

96 ช่ัวโมง เทากับ 4.53, 8.14 และ 9.78 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลำดับ และคลอเรลลาท่ีเลี้ยงในสียอมท่ีผานการบำบัดมีการ

เจริญเติบโตไดดีกวากลุมท่ีเลี้ยงในสียอมท่ีไมผานการบำบัดเมื่อเทียบกับกลุมควบคุม คลอเรลลาท่ีเลี้ยงในสียอมท่ีผานการ

บำบัด 4 ช่ัวโมง มีอัตราการเจริญเติบโตแบบจำเพาะเฉลี่ยสูงท่ีสุด เทากับ 0.271 ตอวัน และมีรอยละการยับยั้งการ

เจริญเติบโตเฉลี่ยต่ำท่ีสุด เทากับรอยละ 45.83 มีคาไมแตกตางทางสถิติจากกลุมควบคุม ซึ่งสัมพันธกับปริมาณคลอโรฟลล เอ 

คลอโรฟลล บี แคโรทีนอยด และน้ำหนักแหง โดยมีปริมาณเฉลี่ยเทากับ 2.759, 1.391, 0.384 ไมโครกรัมตอลิตร และ 0.125 

กรัมตอลิตร ตามลำดับ อยางไรก็ตามคลอเรลลามีความหนาแนนเฉลี่ยนอยกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

มีคาเทากับ 1.12x107 เซลลตอมิลลลิิตร ผลการศึกษาน้ีบงช้ีวา การบำบัดสียอมดวยการเรงปฏิกิริยาเชิงแสงเปนกระบวนการท่ี

มีประสิทธิภาพสามารถชวยลดความเปนพิษของคองโกเรดได 

 

คำสำคัญ: การเรงปฏิกิริยาเชิงแสง สียอมเอโซ การบำบัดน้ำเสีย สาหรายขนาดเล็ก 

 

ABSTRACT 

Congo red dyes are popular in the cotton silk and cotton fabric industries because it is a cheap 

and long-lasting color. However, textile wastewater can affect organisms in aquatic ecosystems. The 

objective of this study is to test the toxicity of congo red dye and the effect of this dye on the growth of 

Chlorella algae. Chlorella was cultured in Bold's basal medium (BBM) containing untreated dye and the 

dye that has been treated by the photocatalytic process in the presence of bismuth vanadate 
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photocatalyst (BiVO4) for 2 and 4 hours. The results showed that the untreated dye was more toxic than 

the dye that has been treated for 2 and 4 hours. Accordingly, the half-maximal inhibitory concentration 

(IC50) values with 96 hours were 4.53 8.14 and 9.78 mg/L, for the untreated and the 2-hr treated and the 

4-hr treated dyes, respectively. Chlorella cultured in the treated dye showed better growth than algae 

cultured in the untreated dye compared to the control group. The Chlorella cultured in the dye treated 

for 4 hours showed the highest mean specific growth rate of 0.271 day-1 and the lowest mean growth 

inhibition percentage of 45.83%. These values related to the content of chlorophyll a, chlorophyll b, 

carotenoids, and dry weight, with the highest mean of 2.759, 1.391, 0.384 µ/L and 0.125 g/L, respectively. 

However, the mean algae density was significantly lower than that obtained from the control group 

(p<0.05) which was 1.12x107 cells/ml. The study indicates that the photocatalytic treatment can 

effectively reduce the toxicity of Congo red dyes. 

 

Keywords: photocatalysis, azo dye, wastewater treatment, microalgae 
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Diversity of fish at Sail Rock and White Rock, Surat Thani Province 
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บทคัดย่อ 

กลุ่มสิ่งมีชีวิตปะการังบนกองหินใต้น ้ามีความส้าคญัเช่นเดยีวกับแนวปะการัง โดยเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ความส้าคญัในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ยว หินใบและหินขาวเป็นแหล่งด้าน า้ลึกท่ีได้รับความนิยมใน
จังหวดัสุราษฏร์ธาน ีการศึกษานี นา้เสนอชนิดของปลาทีพ่บบรเิวณหนิใบและหินขาว โดยใช้วิธีการส้ารวจส้ามะโนประชากร
ปลาด้วยสายตาที่ความลึกเฉลีย่ 9.9 เมตรบริเวณหินใบ และ 8.3 เมตรบรเิวณหินขาว พบปลาทั งสิ น 98 ชนิด จาก 29 วงศ์ 
โดยเป็นปลาที่พบบรเิวณหินใบ 63 ชนิด จาก 23 วงศ ์และบริเวณหนิขาว 77 ชนิด จาก 26 วงศ์ เป็นปลาทีพ่บในทั งสองพื นที่
จ้านวน 42 ชนิด 19 วงศ์ ปลากลุ่มเด่นท่ีพบบรเิวณหินใบเป็นกลุ่มปลากินแพลงก์ตอน ในขณะที่บริเวณหินขาวเป็นกลุ่มปลากิน
เนื อ การศึกษานี ให้ข้อมูลพื นฐานสา้คัญส้าหรับการจัดการกลุม่สิ่งมีชีวิตปะการังในอ่าวไทย 

 
ค าส าคญั: กองหินใต้น ้า ปลา ความหลากหลาย การจัดการ สุราษฎร์ธานี 

 
ABSTRACT 

Coral community on an underwater pinnacle is as important as coral reef. It provides many 
important sources, especially for tourism. Sail Rock and White Rock are the popular dive sites in Surat 
Thani Province. This study presents the species of fish found at Sail Rock and White Rock. The Underwater 
Visual Census method was used at the average depth of 9.9 m at Sail Rock and 8.3 m at White Rock. A 
total of 98 species from 29 families of fish were recorded. Sixty-three species from 23 families were found 
at Sail Rock while 77 species from 26 families were found at White Rock. Moreover, forty-two species from 
19 families were found in both areas. The dominant group at Sail Rock was Planktivorous fish, while 
Carnivorous fish was the dominant group in White Rock. This study provides important baseline data for 
managing coral communities in the Gulf of Thailand. 

 
Keywords: Underwater pinnacle, fish, diversity, management, Surat Thani  
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โครงสร้างกลุ่มสิ่งมีชีวิตปะการังบริเวณหินขาวในจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
Community structure of scleractinian corals on White Rock  

in Surat Thani Province 
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บทคัดย่อ 

หินขาวเป็นจุดดำน้ำลึกบริเวณเกาะเต่าในจังหวดัสุราษฎร์ธานี  มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนที่
ระดับความลึกประมาณ 15 เมตร พบปะการัง 25 ชนิด และปะการังมีชีวิตปกคลุมพื้นที่เฉลี่ยร้อยละ 68.75 ปะการังชนิดเด่น 
ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) ปะการังถ้วยสมอง (Lobophyllia hemprichii) 
ปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora acuta) และปะการังเขากวางแบบโต๊ะ (Acropora hyacinthus) หินขาวมีศักยภาพสูง
สำหรับส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล และยังเป็นบริเวณที่มีความยืดหยุ่นสูง (resilience) 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก การศึกษานี้ให้ข้อมูลพื้นฐานสำคัญเกี่ยวกับกองหินใต้น้ำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
คำสำคัญ: กองหินใต้น้ำ ปะการัง โครงสร้างกลุ่มสิ่งมีชีวิต การจดัการ สุราษฎร์ธานี 
 

ABSTRACT 
White Rock is a SCUBA diving spot in the vicinity of Ko Tao, Surat Thani Province. It is important 

for tourism and local economy. This study provides quantitative data of composition and abundance of 
scleractinian corals on White Rock, using a belt-transect method at about 15 m. in depth. A total of 2 5 
scleractinian coral species were observed and the live coral cover was 68 .75%. The dominant corals were 
Porites lutea, Diploastrea heliopore, Lobophyllia hemprichii, Pocillopora acuta, and Acropora hyacinthus. 
White Rock has high potential for promoting to be a marine ecotourism site. The coral community at 
White Rock shows high resilience to global climate change. This study provides baseline data on 
underwater pinnacles in Surat Thani Province to support marine and coastal resources management 
Keywords: Underwater pinnacle, coral, community structure, management, Surat Thani 
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การเปรียบเทียบความหนาแน่นประชากรหอยตะเภา (Donax scortum) บริเวณหาดปากเมง จังหวัดตรัง

ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2565  
Comparing population density of wedge clam (Donax scortum) at Hat Pak Meng, 

 Trang Province during 2018-2022 
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บทคัดย่อ 

หอยตะเภา (Donax scortum) พบมากบริเวณชายหาดของจังหวัดตรัง เป็นสัตว์น ้าเศรษฐกิจที่มีความส้าคัญใน
ชายฝั่งอันดามันของประเทศไทย งานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความหนาแน่นประชากรของหอยตะเภา 
(D. scortum) บริเวณเขตอนุรักษ์หอยตะเภา หาดปากเมง จังหวัดตรัง ระหว่างปี พ.ศ. 2561 (ก่อนการประกาศเขตอนุรักษ์
หอยตะเภา) กับปี พ.ศ. 2565 (ภายหลังการประกาศเขตอนุรักษ์หอยตะเภา) ความหนาแน่นประชากรหอยตะเภาในปีพ.ศ. 
2565 (ภายหลังการประกาศเขตอนุรักษ์หอยตะเภา) มีความหนาแน่นเฉลี่ย 55.3 ตัวต่อ 1,000 ตารางเมตร  ซึ่งสูงกว่าในปี 
พ.ศ. 2561 (ก่อนการประกาศเขตอนุรักษ์หอยตะเภา) ที่มีความหนาแน่นเฉลี่ย 26.3 ตัวต่อ 1,000 ตารางเมตร และพบหอย
ตะเภาขนาด 2.01-3.0 เซนติเมตรในปี พ.ศ. 2565 มากกว่าในปี พ.ศ. 2561 ด้วย แสดงให้เห็นว่าประชากรหอยตะเภาเพิ่มขึ น
หลังการประกาศเขตอนุรักษ์หอยตะเภา  
 
ค าส าคัญ: หอยตะเภา ความหนาแน่นประชากร การอนรุักษ์ พื นที่คุ้มครอง จังหวัดตรัง 

 
ABSTRACT 

The wedge-clam, (Donax scortum) is found abundantly on the beaches of Trang Province. It is an 
important economic aquatic animal on the Andaman coast of Thailand. The objective of this research was 
to compare the population density of D. scortum in the designation of wedge clam conservation areas, 
Hat Pak Meng, Trang Province during 2018 (prior to the designation of wedge clam conservation areas) 
with the year 2022 (after to the designation of wedge clam conservation areas). The average density of 
D. scortum in 2022 (after to the designation of wedge clam conservation areas) was 55.3 ind/1,000 m2 
which was much higher than in the year 2018 (26.3 ind/1,000 m2). We observed a size of 2.01-3.0 cm of 
the wedge clams in the year 2022 was much higher than year 2018. This study shows that the wedge 
clam population was increasing after the designation of wedge clam conservation areas. 
 
Keywords: Donax scortum, population density, conservation, protected area, Trang Province 

การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคสในประเทศไทย ครั้งที่ 10

�e 10th Conference on Taxonomy and Systematics in �ailand
22-24 May 2022, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University

152



 การประชุมวิชาการอนกุรมวิธานและซิสเทมาติกส์ในประเทศไทย คร้ังท่ี 10 
 The 10th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand 
 

22-24 พฤษภาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ 

สู่การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา : บ้านดงสว่าง อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
Creative Economy Based on Taxonomy and Biodiversity to Enhancing Local Products:     

a Case Study Dong Sawang Village, Na Chalui District, Ubon Ratchathani, Province 
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บทคัดย่อ 

ในปี 2564 ผู้ท ำวิจัยได้ค้นพบผึ้งชนิดใหม่ของโลก เป็นผึ้งเฉพำะถิ่นที่พบได้ในอุทยำนแห่งชำติภูจองนำยอยเท่ำนั้น 
โดยผึ้งกลุ่มนี้ได้รับกำรตั้งช่ือว่ำ ผึ้งหยำดอ ำพันภูจอง (Anthidiellum phuchongensis Nalinrachatakan & Warrit, 2021) 
จัดอยู่ในสกุล Anthidiellum สกุลย่อย Ranthidiellum ผึ้งกลุ่มดังกล่ำวเป็นผึ้งหำยำกที่เคยมีกำรค้นพบก่อนหน้ำเพียง 4 
ชนิดในโลกในเท่ำนั้น เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ให้ตะหนักถึงควำมส ำคัญในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนในท้องถิ่น ผู้วิจัยจึงได้น ำเรื่องรำวของผึ้งหยำดอ ำพันภูจองไปสร้ำงงำนศิลปะโดยน ำลวดลำยของผึ้งประยุกต์เข้ำกับ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้ำนดงสว่ำง อ ำเภอนำจะหลวย จังหวัดอุบลรำชธำนี ได้แก่ ผ้ำฝ้ำยทอมือ เครื่องจักสำนไม้ไผ่ และ เสื่อกก  
เพื่อยกระดับ สร้ำงมูลค่ำและอัตลักษณ์เฉพำะถิ่นให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลควำมเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจฐำนรำกในชุมชน 
พบว่ำ ยอดขำยผลิตภัณฑ์เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 50.22%  มูลค่ำของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 38.06% ผลิตภัณฑ์จำกผ้ำฝ้ำยทอมือย้อมสี
ธรรมชำติที่มีลวดลำยของผึ้งหยำดอ ำพันภูจอง ได้รับควำมนิยมสูงสุด เกิดกำรสร้ำงอำชีพ กระจำยรำยได้ให้กับแรงงำนคืนถ่ินที่
ได้รับผลกระทบจำกสถำณกำร์โควิด -19 ชุมชนตระหนักถึงควำมส ำคัญของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ร่วมอนุรักษ์และหวง
แหนทรัพยำกรธรรมชำติ 
 
ค าส าคัญ: BCG โมเดล อุทยำนแห่งชำติภูจองนำยยอย ผึ้งหยำดอ ำพันภูจอง ผ้ำฝ้ำยทอมือ เศรษฐกิจฐำนรำก 
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ABSTRACT 
In 2021, we discovered new species of wild bees, which are endemic to Phu Chong Na Yoi 

National Park. We named them “Phu Chong’s amber bee”. These bees are in the genus Anthidiellum 
subgenus Ranthidiellum. Bees in this subgenus are rare, and previously only four species were described. 
To raise awareness regarding the importance of conservation and benefits of natural resources to locals, 
we used the story of “Phu Chong’s amber bee” to create artworks by integrating the bees' pictures into 
local products from Ban Dong Sawang, Na Chaluai, Ubon Ratchathani. The products include handwoven 
cotton fabrics, bamboo wickers and reed mats. We aimed to elevate local product value and identity. Our 
project shows that the sales have increased up to 55.22%, and the product values have increased to 
38.06%. The natural dyed handwoven cotton fabrics with the bees' picture have received massive 
attention from customers. Moreover, this project has improved local business during the COVID-19 
pandemic. Finally, the locals nowadays are aware of the importance of biodiversity and are willing to 
conserve their natural resources. 
 
Keywords: BCG model, Phu Chongnayoi National Park, Phu chong resin bee, hand woven cotton, local economy 
_________________________________________________________________________________________________ 
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มหาวิทยาลยั 

กิติยา ถาวโรฤทธิ ์ มหาวิทยาลยันราธวิาสราชนครินทร์ 
กุลชา ชยรพ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
เกศนีย์ กัวพู่ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
แก้วภวิกา รัตนจันทร ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ืช 
คงกระพัน ไชยทองศรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 
คณิต แวงวาสิต ภาควิชาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 
จักรกฤษณ์ ศรีแสง สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
จิตต์มาศ ถินทิพย ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
จิรศักดิ์ สุจริต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จิรัฐิ สัตถาพร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ฉัตรธิดา วิยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
เฉลิมพล สุวรรณภักดี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ชนาธิป อุ่มม ี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ชนิกานต์ เกตุนวม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
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ชลวรรษ ยารังษ ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ชวธัช ธนูสิงห์ Imperial College London 
ช่อทิพย์ กัณฑโชต ิ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
ชาญวฒุิ แสงโพธิ ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ชินวฒัน์ ถาศักดิ ์ สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธาน ี
ฐิติมา พึ่งนา ศูนย์ความเปน็เลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ณัฏฐ์ ทรงวรวิทย ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ณัฐดนัย ลิขิตตระการ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
ณิชารัตน์ สวาสดิพนัธ ์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
ถาวร สุภาพรม มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
ทศพล แซ่ตั้ง กีฏพิชญกุล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ทิพย์วรรณ สรรพสัตย ์ มหาวิทยาลยัพะเยา 
เทียมหทัย ชูพันธ ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 
ธนกฤต  สัมพันธ์แพ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ธนวัฒน์ เชาวสก ู มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ธนากร ค ายอด สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธาน ี
ธรณ์ธันย์ อุุณหะโชต ิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 
ธรรมศักดิ์ ยีมิน ภาควิชาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รามค าแหง  
ธัญญารัตน์ สุดดีพงษ ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ธีรเดช ศรีมณียานน ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ธีระพงค์ สีสมุทร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ธีระวัฒน์ ศรีสุข สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
นพรัตน์ วรรณเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม 
นราธิป จนัทรสวสัดิ ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
นฤมล แสงประดับ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
นันทศักดิ์ ปิน่แก้ว มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
นัยนา เทศนา กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ปา่ไม้ ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้

และพันธุ์พชื กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป์่า และพันธุ์พืช 
นิสิต เรืองสว่าง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
เนตรนภา โพธิ์ศรีทอง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่และพันธุ์พชื 
บวรลักษณ์ มิตรเชื้อชาต ิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
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บังอร กองอิ้ม มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
บัณฑิกา บุทเชอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
บุญช่วง บุญสุข มหาวิทยาลยัพะเยา 
บุญเสฐียร บุญสูง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ปรวีร์ พรหมโชต ิ ภาควิชาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
ประนอม จันทรโณทัย มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ประพันธ์ ไตรยสุทธิ ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 
ประเสริฐ ผางภูเขียว มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
ปราโมทย์ ไตรบุญ ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ปริมประภา ภูสง่ส ี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ปรัชญาพร วนัชัย มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
ปวันรัตน์ บุตรฤทธิ ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รามค าแหง 
ปัทมาพร ราชสุวรรณ มหาวิทยาลยันราธวิาสราชนครินทร์ 
ปิยมาศ นานอก โสภาลดาวัลย์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ปิโยรส ทองเกิด จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
พงศกร คุณาสิทธิ ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พงษ์ศักดิ์ พลเสนา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ืช 
พชรพรรณ วาณิชส าราญ มหาวิทยาลยันเรศวร 
พนม สุทธิศักดิ์โสภณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
พรชัย กลัดวงษ ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พรทิพย์  ศรีเปารยะ  ปรชีา ภาควิชาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
พรเทพ เก้ือกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
พรรณี สอาดฤทธิ์ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
พลอยไพลนิ รังษีธรรมปัญญา กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชวีภาพในทะเล ภาควิชา

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พัชร ดนัยสวัสดิ ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
พันธ์ทิพย์ ทา่นมุข ภาควิชาชีววิทยา  คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
พันธ์วริศ บุญประจันทร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พิชญ์สนิี สรรพโรจน์พฒันา มหาวิทยาลยัมหิดล 
พิมพ์พิศา พระภูจ านงค ์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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พุธิตา จิรานันทส์กุล มหาวิทยาลยัมหิดล 
ไพบูรณ์ เกตวงษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ฟ้าใส วัฒนด ารงสวัสดิ ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ภควัต จารุพันธุ ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ภณิฑดา ศรีค าภา ภาควิชาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 
ภาณุพงศ์ ธรรมโชต ิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ภัทธรวีร์ พรมนัส พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ (BK Herbarium) ส านักคุ้มครอง
พันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร  

ภูมิภัทร ปกป้องมงคล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มณีนุช ทบัทะมาตย ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มณีศิลา  โพธวิัฒนางค์กูร มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มัณนาน มามะ ศูนย์ความเปน็เลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
มาฆมาส สุทธาชีพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รามค าแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 
มาริษา พิศโฉม ภาควิชาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รามค าแหง 
มาริสา ดวงจันทร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ยศเวท สิริจามร มหาวิทยาลยัศิลปากร 
รัชนี มิ่งมา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
รัฐพล ศรีสนไชย สาขาวชิาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
รัตน์มณี  ชนะบุญ มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
ละออศรี เสนาะเมือง มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
วรพงศ์ อัศวศิระมณี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
วรรณวิภา ไชยสงคราม สาขาวชิาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุดรธานี 
วรุฒ ศิริวุฒ ิ มหาวิทยาลยัมหิดล 
วศิน นวเนติวงศ ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
วิเชฏฐ์ คนซื่อ ภาควิชาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
วิภาวรรณ อุ่นคงทอง กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชวีภาพในทะเล ภาควิชา

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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วิภูสินี วรโชติติยานนท ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

วิไลวรรณ กุลพลเมือง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
วิโรจน์ เกษรบัว มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
ศิริพร ยอดทอง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ศิริลักษณ์ รองประโคน กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชวีภาพในทะเล 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ศิวานนท์ ปพฒัน์เมธนิ The Australian National University 
ศุจีภรณ์ อธิบาย มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
สตรีรัตน์ พราหมณ์เกษม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สมราน สดุด ี ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตวป์่า และพนัธุ์พืช 
สมศักดิ์ ปัญหา ศูนย์ความเปน็เลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
สรัลวิชญ์ จนีเเสร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
สโรชา ทวาทศปกรณ ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
สไว มัฐผา สาขาวชิาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุดรธานี 
สัณฐิติ วัฒนราษฎร์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
สันติ วาทิรอยรัมย์ มหาวิทยาลยันครพนม 
สิทธิกร จัตตุพันธ ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สิริภัทร กายแก้ว ภาควิชาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 
สิริยากร สุขเจริญ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
สุดารัตน์ เฟื่องมีคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
สุทธนา ปลอดสมบูรณ ์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
สุนทรี โออินทร ์ ศูนย์ความเปน็เลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
สุภาพร พรไตร มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
สุนิตสรณ์ พิมพะสาล ี มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 
สุปัญญา อันเนตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
สุปิยนติย์ ไม้แพ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สุรเวช สุธีธร หน่วยวิจัยไดโนเสาร์ ภาควิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
สุรสิทธิ์ วงษส์ัจจานนัท์ สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
สุวรรณา ขวาของ ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช 
เสฏฐวุติ ขวัญบุญ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
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เสาวลักษณ์ บุญมา มหาวิทยาลยัพะเยา 
แสงตะวนั ศรีโบราณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
โสภาค จนัทฤทธิ ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
อโณทัย สุขล้อม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
อดุลย์ สมาธ ิ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
อนิษฐาน ศรนีวล มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
อนุวัตร  สาระพนัธ ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
อภิชญา ไชยขันธ ์ มหาวิทยาลยัพะเยา 
อภิชาติ วิทย์ตะ มหาวิทยาลยันเรศวร 
อภิรดา สถาปัตยานนท์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
อรรถพล รุจิราวรรณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
อรัญญา พิมพ์มงคล มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
อัญชลี ฐานวิสัย มหาวิทยาลยันเรศวร 
อัญชลี เอาผล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
อัญมณี ไพรินทร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
อับดุลฮากัม ดูมีแด ภาควิชาจลุชีววิทยาและปรสิตวทิยา คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
อาทิตย์ พลโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
อานิสรา ด าทองด ี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
อิสระ ธาน ี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
อิสราพงษ์ วรผาบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ืช 
เอกชัย จิรัฏฐิติกุล มหาวิทยาลยัมหิดล 
เอกนรินทร์ รัตนกันทา มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
เอ้ืองฟ้า บรรเทาวงษ ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุร ี
Nem Sian Man จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
Sivily LAMXAY คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
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คณะกรรมการจัดการประชุม 

การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเตมาติคส์ในประเทศไทย คร้ังที่ 10 

(The 10th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand) 

22-24 พฤษภาคม 2565 

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์     
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      
3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร      
4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
5. ผู้ช่วยคณบดฝี่ายวิจยัและบริการวิชาการ    
6. ผู้ช่วยคณบดฝี่ายบริหารและกิจการพิเศษ    
7. ผู้ช่วยคณบดฝี่ายพฒันานักศึกษา     
8. รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ   
9. หัวหน้าภาควิชาวทิยาศาสตรช์ีวภาพ    
10. หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์      
11. หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์   
12. หัวหน้าภาควิชาเคมี      
13. รองคณบดีฝ่ายแผนและพฒันาคุณภาพการศึกษา    

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญญา  พิมพ์มงคล 
2. ศาสตราจารย์สมศักดิ์  ปัญหา 
3. ศาสตราจารยป์ระนอม  จัทรโณทัย    
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร  สภุาพรม    
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชิารัตน ์ สวาสดพิันธ์    
6. ผู้ช่วยศาสตราจารยช์่อทิพย์  กัณฑโชติ    
7. นางสาวสุทธนา  ปลอดสมบรูณ์     
8. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุภาพร  พรไตร     
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยช์ิยาภัท  อริยะเชาว์กุล   
10. นายประเสริฐ  ผางภูเขียว     

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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11. รองศาสตราจารย์ปราณี  พฒันพิพิธไพศาล    
12. รองศาสตราจารย์ปารชิาติ  พุ่มขจร    
13. ศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์  รัตนชัยกุลโสภณ    
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กติกา  สระมณีอินทร ์    
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาพร  ค าหลอม    
16. นางสุนทรี  สารางค า 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงัวาลย ์ แก่นโส     
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นารีรัตน์  มูลใจ 
19. รองศาสตราจารย์จันทรพร  ทองเอกแก้ว  
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์  เกษรบัว    
21. นายปรัชญาพร  วันชัย 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารยช์่อทิพย์  กัณฑโชติ    
2. นางวาริณี  พละสาร     
3. นางสาวกรรณิการ์  ประทุมภักดิ์    
4. นางศันสนีย์  สบืสุข     
5. นายปราการ  ภิรมย์กิจ     
6. นางสาววรญา  ทพิย์ธ ารงทรัพย์     
7. นางสาวดุจฤทัย  สหพงษ์  

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 

1. นายสมปอง  เวฬุวนาธร      
2. นางสาวสุทธนา  ปลอดสมบรูณ์    
3. นายกมล  ค าพบิูลย ์     
4. นางสาวสนุิสา  นาครินทร์     
5. นายปรัชญาพร  วันชัย 
6. นายรัชวุฒิ  โคตรลาค า     
7. นายนัฐพงษ์  สบืสุข      

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ปฏิคม และอาหาร 
1. นายทรงอ านาจ  พงษ์สมบูรณ์     
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร  สภุาพรม     
3. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุภาพร  พรไตร    
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชิารัตน ์ สวาสดพิันธ์   

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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5. ผู้ช่วยศาสตราจารยช์่อทิพย์  กัณฑโชติ   
6. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุระ  วุฒพิรหม    
7. นางสาวสุภาพ  ตาเมือง     
8. นางสนุทรี  สารางค า 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพล  ทองปลิว     
10. นางสาวปราณี  ทะบุระกรณ์     
11. นางณัฐมัย  ศุภวรรณาวิวฒัน์     
12. นางสุกัญญา  พิมพ์บุญมา     
13. นายธนศิลป์  ทองไทย      
14. นางเกษมณี  โสภาณเวช 
15. นายวรายุทธ  ทพัซ้าย     
16. นางวรุณี  ไชยกาล      
18. นางปราณี  ไชยกร     
19. นางนงลักษณ์  หอมหวล     
20. นางสาววรญา  ทิพยธ์ ารงทรัพย์     
21. นางวาริณี  พละสาร  

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 

1. นางกุลธรา  มหาดลิกรัตน ์     
2. นางสาวศิรดาภักค์  พิทักษา     
3. นางสาวสนุิสา  นาครินทร์     
4. นางสาวศิริพร  ความสวสัดิ์     
5. นายรัชต์วิภพ  มีทรัพย์รุ่งโรจน์     
6. นางสาวสุตนิทรณ์  อาชญาทา     
7. นางสาวจิราภรณ์  ทองสุด     
8. นางเกษมณี  โสภาณเวช      
9. นางพิกุล  ยิ่งยง  

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

1. รองศาสตราจารย์เชิดศักดิ์  บุตรจอมชัย    
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อชิรญาณป์วริศกร  วัฒนโกศล   
3. นางสาวทัศนีย์  เจียรพสุอนันต์    
4. นางสาวสุพรรณิการ์  ซาเหลา     
5. นางสาวชัญญกานต์  โกกะพนัธ์     
6. นางวรุณี  ไชยกาล      

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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7. นายวิชิต  ค าภูบาล      
8. นายภูมรินทร์  ทองแดง      
9. นายรัชต์วิภพ  มีทรัพย์รุ่งโรจน์     
10. นายนราธปิ  ธรรมเรือง      
11. นายศุภชัย  เชื้อพันธ ์      
12. นายจารุวิทย์  จนัทร์ชนะ     
13. นางปราณี  ไชยกร 
14. นางศศิธร  หล่อเรืองศิลปื 
15. นางพรทิพย์  ทาบทอง      
16. นายประเสริฐ  ผางภูเขียว     
17. นางสาวกรรณิการ์  ประทุมภักดิ์  

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล 

1. นางสาวสุทธนา  ปลอดสมบรูณ์     
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยช์ิยาภัท  อริยะเชาว์กุล   
3. ผู้ช่วยศาสตราจารยช์ิดหทัย  เพชรช่วย   
4. นายอดุลย์เดช  ไศลบาท     
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานตน์ลนิญา  บุญท ี    
6. นางปทุมทิพย์  ผลโยญ     
7. นางสาวยุภารัตน์  เครือวงษา    
8. นางสาวสิริวรัญญา  ศรีษาค ากุลวัฒน์   
9. นางสาวลลติภัทรา  ริมทอง     
10. นางเรไร  กาฬบุตร      
11. นายสมบัติ  หลักบุญ     
12. นางนันทนา  พิมพ์พนัธ ์    
13. นางปราณี  ไชยกร     
14. นางวาริณี  พละสาร      
15. นางสาวอมรรัตน์  วะสุรีย์ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขนุการ 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคสในประเทศไทย ครั้งที่ 10

�e 10th Conference on Taxonomy and Systematics in �ailand
22-24 May 2022, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University

164


