บทคัดย่อ
การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 5
BioD5 plus: “People + Utilization + Sustainability”
10 – 14 กรกฎาคม 2561 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
จัดโดย
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ร่วมจัดโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสวิตา
Fund for Sustainable Education (FUSE)
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

บทคัดย่อ:
การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 5
BioD5 plus: “People + Utilization + Sustainability”
10 – 14 กรกฎาคม 2561 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
จานวนพิมพ์ 500 เล่ม ปีที่พิมพ์ 2561
จัดพิมพ์โดย
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02 644 8150 ต่อ 81846
สนับสนุนการประชุม
มูลนิธิสวิตา : Diamond Sponsor
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
คณะผู้จัดทา
นางรังสิมา ตัณฑเลขา
นางสาวธิติยา บุญประเทือง
นายฉัตรดนัยภากร บุราโส
นางสาวสุนทรีย์ เสือขา
ตรวจทานภาษาอังกฤษ
Prof. Dr. Warren Brockelman
Terry Commins
Dr. Colin Thomas Strine
Dr. Jennifer Luangsa-ard
Dr. Natthawut Wiriyathanawudhiwong
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คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ
การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร. มรกต ตันติเจริญ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ประธานคลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ
นางรังสิมา ตัณฑเลขา
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒ เสนาะเมือง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุกรี หะยีสาเม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป ด้วงแค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร. พงษ์ศักดิ์ พลเสนา
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ดร.ปรีดามน คาวชิรพิทักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ดร. สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.ดุสิต งอประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดร.ชวลิต วิทยานนท์
นักวิชาการอิสระ
นางสาวธิติยา บุญประเทือง
ศูนย์พันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
นายณัฐวุฒิ วิริยะธนาวุฒิวงศ์
ศูนย์พันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
นางสาวยุวนันท์ สันติทวีฤกษ์
ศูนย์พันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
นางสาววิศรา ไชยสาลี
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
นายฉัตรดนัยภากร บุราโส
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
นางสาวสุนทรีย์ เสือขา
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
นายทศวุฒิ วิวัฒนาพรชัย
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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คาขอบคุณ
คณะผู้จัดการประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 5
ขอขอบพระคุณหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดการประชุมครั้งนี้
มูลนิธิสวิตา : Diamond Sponsor
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่เห็นความสาคัญของการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและช่วยสนับสนุนงบประมาณ
จนทาให้การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์
ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง keynote speakers, invited speakers ผู้บรรยายทั้งภาคภาษาไทยและ
ภาคโปสเตอร์ ผู้เสวนา และผู้จัดนิทรรศการทุกท่านที่ทาให้การประชุมเกิดขึ้นได้
ขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านที่ช่วยให้งานประสบความสาเร็จ
สุดท้ายนี้ การประชุมจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงาน
ต่ า งๆ ทั้ ง จากภาครัฐ และภาคเอกชนที่ ไ ด้ ล งทะเบี ย นเข้า ร่ว มการประชุ ม คณะผู้ จั ด การประชุม
ขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริง

คณะผู้จัดการประชุม
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กาหนดการประชุม
“การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5”
BioD5 plus: “People + Utilization + Sustainability”

ระหว่างวันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
จัดโดย
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561
13.00 - 16.30 น. ลงทะเบียน จัดนิทรรศการ และ ติดตั้งโปสเตอร์
Special workshop: How to write paper for international publication
13.00 - 13.30 น. Registration (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน workshop ก่อนล่วงหน้าเท่านั้น)
13.30 - 14.00 น. Tips on how to write various parts on the paper:
Title, Abstract, Introduction, Material and Method, Result,
Discussion, Figures and Tables, and Formatting
By Assoc. Prof. Dr. Anchana Prathep, Prince of Songkla University
14.00 - 14.30 น. Tips & Tricks: Manuscript-to-Paper
By Dr. Supapan Seraphin, Senior Advisor in Thailand
14.30 - 15.00 น. Ethics and guidelines for authorship and how to response
to the editor and reviewers
By Assoc. Prof. Dr. George A. Gale,
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
14.30 - 15.00 น. Discussion of common embarrassing mistakes and how to
avoid them
By Prof. Dr. Saowapa Angsupanich, Prince of Songkla University
15.00 - 15.30 น. Coffee break
15.30 - 16.30 น. Writing clinic (one on one)
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วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียนและติดตั้งโปสเตอร์
09.00 – 10.00 น. พิธีเปิดประชุม โดย ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว ประธาน
คณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ สวทช.
กล่าวต้อนรับ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กล่าวรายงาน โดย ศาสตราจารย์ นพ. ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ประธานคลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กล่าวเปิดประชุม โดย ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว
มอบรางวัล Young BioD Award ปีที่ 3
โดย ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว
การแสดงในพิธีเปิด จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
10.00 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 11.00 น. การบรรยายพิเศษเรื่อง Biodiversity Research & Management in
Singapore
By Prof. Peter Ng Kee Lin, Lee Kong Chian Natural History
Museum, National University of Singapore (NUS)
11.00 – 11.30 น. การบรรยายพิเศษเรื่อง Biodiversity Collection
“Different Vision.....Different Future”
โดย ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญหา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.30 – 11.50 น. การบรรยายพิเศษเรื่อง Biodiversity Hotspots in Peninsular
Thailand
By Assoc. Prof. Dr. Sukree Hajisamae, Faculty of Science and
Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus
11.50 – 12.10 น. การบรรยายโดยผู้ได้รับรางวัล Young BioD Award
12.10 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 16.45 น. parallel sessions 1-3
1. Taxonomy and Systematics Networking
2. Ecosystem Services for Tourism
3. Plants for the Future
16.45 – 18.00 น. Poster & Exhibition
นาเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์ และนิทรรศการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
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18.00 – 21.00 น.

Welcome Dinner: Theme Southern BioD5plus

Parallel sessions 1: Taxonomy and Systematics Networking
ประธาน : ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13.30 – 13.50 น.
13.50 – 14.10 น.

14.10 – 14.30 น.
14.30 – 14.50 น.
14.50 – 15.05 น.
15.05 – 15.20 น.
15.20 – 15.35 น.
15.35 – 15.50 น.

15.50 – 16.05 น.

การบรรยายพิเศษเรื่อง อนาคตที่สดใส ???...ของนักอนุกรมวิธานไทย
โดย ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การบรรยายพิเศษเรื่อง Specimen collections management in
Princess Maha Chakri Sirindhorn, Natural History Museum,
Prince of Songkla University
โดย ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข, พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การบรรยายพิเศษเรื่อง การประเมินสถานภาพนักอนุกรมวิธานใน
ประเทศไทย
โดย ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พักรับประทานอาหารว่าง
Oral 1: รายงานการค้นพบ และอนุกรมวิธานของแมงมุมสกุล
Atmetochilus Simon, 1887 ในประเทศไทย
โดย นายชวกร ขุนเศรษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Oral 2: อนุกรมวิธานของผึ้งในเผ่า Anthidiini
(Hymenoptera Megachilidae) ในประเทศไทย
โดย นายภากร นลินรชตกัญจน์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Oral 3: การจัดทาบัญชีรายชื่อของสัตว์กลุ่ม arachnida ในประเทศไทย
โดย นายวรัตถ์ ศิวายพราหมณ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Oral 4: พันธุศาสตร์เซลล์ของแย้เส้น (Leiolepis belliana)
ในจังหวัดปัตตานี
โดย นายสิทธิศักดิ์ จันทรัตน์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
Oral 5: ความหลากชนิดและความชุกชุมของ salps
ในบริเวณอ่าวไทยตอนใน
โดย นางสาวหัทยา จิตรพัสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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Parallel sessions 2: Ecosystem Services for Tourism
ประธาน : ดร.ยุวนันท์ สันติทวีฤกษ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
13.30 – 13.50 น.

13.50 – 14.10 น.
14.10 – 14.30 น.

14.30 – 14.50 น.

14.50 – 15.10 น.

15.10 - 15.30 น.
15.30 - 15.45 น.

15.45 – 16.00 น.
16.00 – 16.15 น.
16.15 – 16.30 น.
8

การบรรยายพิเศษเรื่อง ต้นทุนทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
กับการท่องเที่ยว
โดย ดร.ยุวนันท์ สันติทวีฤกษ์,
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
การบรรยายพิเศษเรื่อง การท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้า สู่การจัดการท้องถิ่น
โดย นายสุรศักดิ์ ทองสุกดี,
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
การบรรยายพิเศษเรื่อง ฉลามบุก: พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส
เพื่อการท่องเที่ยว
โดย นายทัศพล กระจ่างดารา,
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) กรมประมง
การบรรยายพิเศษเรื่อง การท่องเที่ยวชุมชนอ่าวท้องตมใหญ่ จ.ชุมพร
โดย ว่าที่พันตรี วัชรินทร์ แสวงการ,
ศูนย์ดาน้าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลท้องตมใหญ่
การบรรยายพิเศษเรื่อง Prioritizing zonal planning in
protecting key habitats
under baseline information insufficiency
โดย Mr. Derun Lin, Shantou University
พักรับประทานอาหารว่าง
Oral 1: ศึกษาทรัพยากรชีวภาพเด่นในหุบเขาลาพญาและ
การใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
อย่างยั่งยืนในตาบลลาพะยา จังหวัดยะลา
โดย นายซูไบดี โตะโมะ, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Oral 2: การศึกษามูลค่าของน้าในระบบนิเวศกลุ่มป่าตะวันออก
โดย นายธรรมนูญ เต็มไชย, ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ
จังหวัดเพชรบุรี
Oral 3: เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่นในพื้นที่เกาะหมาก
อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา)
โดย ผศ. ดร.นุกูล ชิ้นฟัก, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Oral 4: ความเหมาะสมของเกาะท้ายเพลาในเขตอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะอ่างทอง เพื่อการเป็นแหล่งดาน้า

บทคัดย่อ : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

16.30 – 16.45 น.

โดย นายสิทธิพร เพ็งสกุล, มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Oral 5: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชาวประมง และโลมาบริเวณ
ท่าเรือเอนกประสงค์ดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี
โดย นางสาวโชติกา พลทองพัท, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Parallel sessions 3: Plants for the future

ประธาน : ดร.พงษ์ศักดิ์ พลเสนา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
13.30 – 13.50 น.
13.50 – 14.10 น.
14.10 – 14.30 น.
14.30 – 14.50 น.

14.50 – 15.05 น.
15.05 – 15.20 น.
15.20 – 15.35 น.
15.35 – 15.50 น.
15.50 – 16.05 น.
16.05 – 16.20 น.

การบรรยายพิเศษเรื่อง "กัญชง พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทย
โดย ดร.วีระชัย ณ นคร, สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
การบรรยายพิเศษเรื่อง Spectacular wild orchids of Thailand
โดย ดร.สันติ วัฒฐานะ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การบรรยายพิเศษเรื่อง ความหลากหลายของพันธุ์ทุเรียนไทย
โดย ผศ.ดร.อุษณีย์ พิชกรรม, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การบรรยายพิเศษเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาสมุนไพรเพื่อสุขภาพของชุมชน
จังหวัดพัทลุงและสงขลา
โดย คุณเบญจวรรณ บัวขวัญ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัย
ทักษิณ (ผู้แทนสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน))
พักรับประทานอาหารว่าง
Oral 1: การสารวจประชากรปรงชัยภูมิ (Cycas elephantipes) ใน
อุทยานแห่งชาติป่าหินงามจังหวัดชัยภูมิ
โดย นางสาวกวิสรา เฮงธนารัฐ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Oral 2: การศึกษาการเสื่อมสภาพและการอนุรักษ์ฟอสซิลไม้กลายเป็นหิน
ในอุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) จังหวัดตาก
โดย นางจิราภรณ์ อรัณยะนาค, มหาวิทยาลัยศิลปากร
Oral 3: พรรณพืชในป่าชุมชนภูประดู่เฉลิมพระเกียรติ:
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
โดย ดร.เทียมหทัย ชูพันธ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Oral 4: การสารวจจานวนและการแพร่กระจายของพลับพลึงธาร
โดย คุณศจี กองสุวรรณ, อีสต์ ฟอรั่ม
Oral 5: การปกปักพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช หม้อข้าวหม้อแกงลิงเสือ
สุราษฎร์ Nepenthes suratensis
โดย ดร.สรายุทธ อ่อนสนิท, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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16.20 – 16.35 น.

Oral 6: การขยายพันธุ์เท้ายายม่อมเพื่อการอนุรักษ์
โดย ดร.สุพินญา บุญมานพ, กรมวิชาการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561
08.30 – 09.00 น.

9.00 – 9.30 น.

09.30 – 10.00 น.
10.00 – 10.20 น.
10.20 – 10.40 น.
10.40 – 11.00 น.
11.00 – 11.20 น.
11.20 – 11.40 น.
11.40 – 12.00 น.
12.00 – 13.30 น.
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การบรรยายพิเศษเรื่อง Baseline status of the Indo-Pacific
humpback dolphin, Sousa chinensis, in the Gulf of Thailand:
What do we know and what will we need?
by Dr. Shiang-Lin Huang, Shantou University, Guangdong
Province, China
การบรรยายพิเศษเรื่อง Distribution and habitat characteristics of
the Indo-Pacific Humpback Dolphin, Sousa chinensis, in the
Northern Beibu Gulf, China
โดย Dr. Haiping Wu, College of Ocean, Qinzhou University,
China
การบรรยายพิเศษเรื่อง ประสบการณ์การศึกษาอนุกรมวิธานจากรุ่นสู่รุ่น
โดย ศ. ดร.เสาวภา อังสุภานิช,
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การบรรยายพิเศษเรื่อง Satun UNESCO Global Geopark :
อุทยานธรณีโลกแห่งแรกในประเทศไทย
โดย นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ, Satun UNESCO Global Geopark
พักรับประทานอาหารว่าง
การบรรยายพิเศษเรื่อง วาระแห่งชาติการวิจัยเสือใหญ่ในประเทศไทย
โดย ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์,
สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) แห่งประเทศไทย
การบรรยายพิเศษเรื่อง สวนสัตว์เพื่อการอนุรักษ์นอกถิ่นอาศัย
โดย น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์,
สานักอนุรักษ์และวิจัย องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
การบรรยายพิเศษเรื่อง An Update on Flora of Thailand Project
โดย ดร.พงษ์ศักดิ์ พลเสนา, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การบรรยายพิเศษเรื่อง อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของไรน้านางฟ้า และ
ความก้าวหน้าการวิจัยแพลงก์ตอนสัตว์ในประเทศไทย
โดย ศ. ดร.ละออศรี เสนาะเมือง, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พักรับประทานอาหารกลางวัน

บทคัดย่อ : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

13.30 – 16.50 น.

18.00 – 20.00 น.

parallel sessions 4-6
4. Mushroom and other microbes
5. Advance in Marine Research and Development
6. Wildlife & Animal Research and Conservation
โปรแกรมศึกษาดูงาน: Program A : firefly study at Bang Bai Mai
Canal วิทยากรโดย ดร.วีระชัย ณ นคร สานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนดูงานเท่านั้น)

Parallel sessions 4: Mushroom and other microbes
ประธาน: ศ.ดร.นิวัฒ เสนาะเมือง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13.30 – 13.50 น.
13.50 – 14.10 น.
14.10 – 14.30 น.
14.30 – 14.50 น.
14.50 – 15.20 น.
15.20 – 15.40 น.
15.40 – 15.55 น.
15.55 – 16.05 น.

16.05 – 16.20 น.

การบรรยายพิเศษเรื่อง 20 ปี การเพาะเห็ดในประเทศไทย
โดย นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต, นายกสมาคมวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศ
ไทย
การบรรยายพิเศษเรื่อง Spawn production technology &
innovation
โดย ศ. ดร.นิวัฒ เสนาะเมือง, นายกสมาคมราวิทยาแห่งประเทศไทย
การบรรยายพิเศษเรื่อง ความก้าวหน้าการศึกษาอนุกรมวิธานของเห็ดและ
เห็ดทรัฟเฟิลไทย
โดย ศ. ดร.สายสมร ลายอง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การบรรยายพิเศษเรื่อง การเพาะเลี้ยงเห็ดฟางจากอดีตถึงปัจจุบัน
โดย นายสมจิตร จันทร์แตน, เกษตรผู้เพาะเลี้ยงเห็ดฟาง จังหวัดนนทบุรี
พักรับประทานอาหารว่าง
การบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาเห็ดฟางแชมป์เปี้ยนส์เห็ดไทย
โดย อ.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Oral 1: ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเห็ดทางการแพทย์สกุล Phellinus
โดย ผศ. ดร.ขวัญเรือน นาคสุวรรณ์กุล, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Oral 2: การตรวจสอบดีเอ็นเอเห็ดระโงกที่กินได้ด้วยไพรเมอร์ที่มี
ความจาเพาะ
โดย ดร.ณัฐวุฒิ วิริยะธนาวุฒิวงษ์,
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
Oral 3: รายงานการพบเห็ดพิษและกลุ่มของพิษจากพื้นที่ป่าดงใหญ่
จังหวัดอานาจเจริญ
โดย นางสาวทักษพร ธรรมรักษ์เจริญ,
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
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16.20 – 16.35 น.
16.35 – 16.50 น.

Oral 4: ผลของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษต่อการ
เจริญของเส้นใยและผลผลิตเห็ดนางรมภูฏาน
โดย ดร.ประภาพรรณ ซอหะซัน, มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
Oral 5: รายงานการพบเห็ดสกุล Hohenbuehelia ที่ย่อยสลายไม้แต่มี
คุณสมบัติจับไส้เดือนฝอยเป็นอาหารได้
โดย นางสาวมณีรัตน์ พบความสุข,
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

Parallel sessions 5: Advance in marine research and development
ประธาน : ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
13.30 – 13.50 น.
13.50 – 14.10 น.

14.10 – 14.25 น.

14.25 – 14.40 น.

14.40 – 14.55 น.
14.55 – 15.15 น.
15.15 – 15.30 น.
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การบรรยายพิเศษเรื่อง A Highlight on marine area-based research
in Hat Yonglam Ko Muk, Hat Chao Mai National Park
โดย ผศ. ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน, มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การบรรยายพิเศษเรื่อง Assessment of genetic diversity in
Porites lutea and its associated microbial communities using
high-throughput sequencing technology
โดย ดร.วิรัลดา ภูตะคาม, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ
Oral 1: การจัดทาแผนที่หญ้าทะเลและทรัพยากรชายฝั่งโดยประยุกต์
หุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็ก บริเวณหาดหยงหลาและเกาะมุก
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
โดย ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร, มหาวิทยาลัยบูรพา
Oral 2: การติดปรสิต Nematopsis sp. ในหอยสองฝาทะเลบางชนิด
ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจบริเวณอ่าวบ้านดอน อาเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย ผศ. ดร.กานดา ค้าชู, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Oral 3: ความหลากชนิดของหอยทะเลบริเวณอ่าวบุญคง อาเภอสิเกา
จังหวัดตรัง
โดย นายณัฐวุฒิ จันทร์เหล็ก, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พักรับประทานอาหารว่าง
Oral 4: ความหลากหลายและการแพร่กระจายของปะการังแข็งบริเวณ
หมู่เกาะมะริด (Myeik Archipelago) ประเทศเมียนมาร์
โดย ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี, มหาวิทยาลัยบูรพา
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15.30 – 15.45 น.

15.45 – 16.00 น.
16.00 – 16.15 น.
16.15 – 16.30 น.
16.30 – 16.45 น.

Oral 5: ผลผลิตปฐมภูมิของปะการังดอกกะหล่า
(Pocillopora damicornis) จากแหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต
โดย นายปฐมพงศ์ พรามณีโชติ, สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Oral 6: ประเมินความสามารถเบื้องต้นของสาหร่ายใบมะกรูด
(Halimeda macroloba) ในการลดคาร์บอนในบรรยากาศ
โดย นางสาวรัชณีย์ แก้วศรีขาว, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Oral 7: การเกิดอาการโรคขาวในปะการังดอกเห็ด Fungia fungites
บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก
โดย นายวัชระ สามสุวรรณ์, มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Oral 8: การอนุรักษ์ความหลากหลายของสัตว์น้าพลอยจับได้บริเวณ
หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด
โดย นายวิชิน สืบปาละ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Oral 9: การแพร่กระจายของหญ้าทะเลและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง
โดย ดร.เอกลักษณ์ รัตนโชติ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Parallel sessions 6: Wildlife & animal research and conservation
ประธาน : ดร.ดุสิต งอประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13.30 – 13.50 น.
13.50 – 14.05 น.

14.05 – 14.20 น.
14.20 – 14.35 น.

“An overview of King Cobra in Thailand”
By Dr. Colin Thomas Strine,
Suranaree University of Technology
Oral 1: Macaques and snakes have large, but variable,
impacts on the nesting success of evergreen forest birds
By Assoc. Prof. Dr. George A. Gale,
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
Oral 2: Diversity of shorebirds in abandoned salt pans in
Phetchaburi Province
By Mr. Thanaphat Klubchum, Chulalongkorn University
Oral 3: Species of migrant shorebirds in Pattani Bay,
Pattani Province
By Dr. Tanakorn Chantasuban,
Prince of Songkla University, Pattani Campus
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14.35 – 14.50 น.
14.50 – 15.05 น.

15.05 – 15.20 น.

15.20 – 15.35 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
Oral 5: Thai biodiversity hotspot identification – Importance of
unpublished data
By Dr. Naruemon Tantipisanuh,
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
Oral 6: Body condition, home range, and activity pattern of
reintroduced banteng (Bos javanicus d’Alton, 1823) in
Salakpra Wildlife Sanctuary, Thailand
By Miss Praeploy Kongsurakan, Mahidol University
Oral 7: Species and distribution of freshwater crabs in the
Three Southern Border Provinces
By Mr. Pun Yeesin, Prince of Songkla University, Pattani
Campus

Special research in Khlong Saeng – Khao Sok Forest Complex
15.55 – 16.10 น.

16.10 – 16.25 น.

16.25 – 16.40 น.

Oral 8: Study of the effects of forest fragmentation on avian
biodiversity in Chiew Larn Reservoir
By Mr. Gregory J. Irving,
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
Oral 9: Distribution, conservation status and the effect of
human disturbance on Galliformes in the lowland forest of
Southern Thailand
By Mr. Tiwa Ong-In,
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
Oral 10: Core versus edge: the status of clouded leopard
(Neofelis nebulosa) in Khlong Saeng - Khao Sok Forest
Complex
By Mr. Wyatt Petersen,
King Mongkut’s University of Technology Thonburi

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
09.00 – 09.20 น. การบรรยายพิเศษเรื่อง แล่นฝ่าฟาร์มหอย “รม แครง แมลงภู่” และหอย
เศรษฐกิจของไทย
โดย ดร.ชวลิต วิทยานนท์,
นักวิชาการอิสระ กรรมการวิชาการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
14
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09.20 – 09.40 น.

การบรรยายพิเศษเรื่อง ผ้าไหมพุมเรียง และการสืบสานต่อยอด
โดย นายธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, รองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
09.40 – 10.00 น. การบรรยายพิเศษเรื่อง check-in จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวจินตนา สุวรรณรัตน์, ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย สานักงานสุราษฎร์ธานี
10.00 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 10.50 น. การบรรยายพิเศษเรื่อง ทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่น เศรษฐกิจ ชุมชนอ่าว
บ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี
โดย นายสมชาย สินมา, รองประธานหอการค้า ด้านการท่องเที่ยว
และกลุ่มชมรมอ่าวบ้านดอน
10.50 – 11.10 น. การบรรยายพิเศษเรื่อง การท่องเที่ยวชมโลมา และแนวคิดการจัดตั้ง
Dolphin Research and Management Center
โดย ดร.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี
11.10 – 11.30 น. การบรรยายพิเศษเรื่อง กรอบการสนับสนุนงานวิจัยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
โดย นางรังสิมา ตัณฑเลขา,
ผู้อานวยการโปรแกรมการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
11.30 – 12.00 น. มอบรางวัลภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ดีเด่น และกล่าวปิดการประชุม
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 19.10 น. โปรแกรมศึกษาดูงาน (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนศึกษาดูงานเท่านั้น)
Program B: Tachang Natural Hot Spring Management
Program C : Local life at Bang Bai Mai Canal
Program D : Community-based tourism at Banthampeung
Program E : Khao Sok National Park / Ratchaprapa Dam
Exclusive Trip : Sea Farming & Lilet Mangrove Forest
วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561
08.00 – 16.30 น. โปรแกรมศึกษาดูงาน (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนศึกษาดูงานเท่านั้น)
Program D : Community-based Tourism at Banthampeung
Program E : Khao Sok National Park / Ratchaprapa Dam
Exclusive Trip : Sea Farming & Lilet Mangrove Forest
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สารบัญ
Baseline status of the Indo-Pacific humpback dolphin,
Sousa chinensis, in the Gulf of Thailand: What do we
know and what will we need?
Shiang-Lin Huang, Suwat Jutapruet*
Distribution and habitat characteristics of the IndoPacific Humpback Dolphin, Sousa chinensis, in the
Northern Beibu Gulf, China

หน้า
34

36

Haiping Wu, Thomas A. Jefferson, Chongwei Peng, Yongyan Liao,
Hu Huang, Mingli Lin, Zhaolong Cheng, Mingming Liu,
Jingxu Zhang, Songhai Li, Ding Wang, Youhou Xu*,
Shiang-Lin Huang*

Prioritizing zonal planning in protecting key habitats
under baseline information insufficiency

37

Derun Lin*, Shiang-Lin Huang, Wenhua Liu

TAXONOMY AND SYSTEMATICS NETWORKING

39

TN-O-01

41

Report and taxonomy on the spider genus Atmetochilus
Simon, 1887 in Thailand (Araneae, Nemesiidae)
Chawakorn Kunsete*, Varat Sivayyapram,
Chaowalit Songsangchote, Natapot Warrit

TN-O-02

Taxonomy of bee tribe Anthidiini (Apoidea:
Megachilidae) in Thailand

43

Pakorn Nalinrachatakan, Natapot Warrit*

TN-O-03

Checklist of arachnids in Thailand

45

Varat Sivayyapram, Prapun Traiyasut, Natapot Warrit*

TN-O-04

Cytogenetics of butterfly lizards (Leiolepis belliana)
from Pattani Province

47

Sittisak Jantaratana

TN-O-05

Diversity and abundance of Salps in the inner gulf of
Thailand

49

Hattaya Jitrapat, Pramot Sojisuporn, Porntep Pannaruk,
Ajcharaporn Piumsomboon*
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TN-P-01

Status of protected insects in Phukieo-Namnao Forest
Complex

51

Nongpanga Pachey*, Kaewpawika Rattanachan,
Marut Khrueahong

TN-P-02

Parasites in striped snake-head fish (Channa striata) at
Khun Thale Swamp, Surat Thani Province

53

Nethnapit Kejornruk*, Kultida Khwankuea, Kanda Kamchoo

TN-P-03

Diversity of zooplankton and water quality in
Huai Tham Khae Reservoir, Ubon Ratchathani Province

55

Parinya Moonsin, Pimwilai Pimsarn, Prakit Samakkha,
Prapun Traiyasut*

TN-P-04

Diversity of fish from a mangrove area in an outer
Songkhla lake

57

Manasawan Saengsakda Pattaratumrong*, Ronachit Nillaphan

TN-P-05

Structural diversity of OB and ODV of BmNPV in Thai
silkworm, Bombyx mori collected from silkworm rearing
sites in Northern and Northeastern Thailand

59

Siripuk Suraporn*, Saralee Kijchareonsakkul

ECOSYSTEM SERVICES FOR TOURISM
ES-O-01

Study on dominant biological resources in Lam Paya
valley in Lam Paya Sub-district, Yala province

63

Subaidee Tohmoh*, Patimoh Ayaekaji,
Muhammadtajudin Bahakheree, Nasree Manae,
Vakin Wuttiwong

ES-O-02

Water yield valuation from Eastern Forest Complex
(EFCOM)

65

Thammanoon Temchai*, Songtam Suksawang

ES-O-03

Local food tourism route in Ko Mak, Pak Phayun District
Phatthalung Province (Songkhla Lake)

67

Nukool Chinfuk*, Woraluck Lalitsasivimol

ES-O-04

Sutiability for developing Ko Taiplao in the Mu Ko
Angthong National Park as a diving hotspot

69

Sittiporn Pengsakun*, Thamasak Yeemmin,
Makamas Sutthacheep, Chainarong Ruangthong,
Supawadee Hamanee, Bancha Lawang
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ES-O-05

The relationship between fisherman and dolphins in
multipurpose pier of Donsak, Surat Thani Province.

71

Chotika Phonthongpat*, Suwat Jutapruet, Siriporn Pradit

ES-P-01

Wireless sensor networks for marine environment
monitoring at Hat Chao Mai National Park

73

Pairot Sena*, Sirirat Somchuea, Krisanadej Jaroensutasinee,
Mullica Jaroensutasinee

ES-P-02

A survey on dolphin tourism in Khanom District, Nakhon
Si Thammarat Province in 2017

75

Laongdow Jungrak*, Thamasak Yeemin, Makamas Sutthacheep

PLANTS FOR THE FUTURE
PL-O-01

Population survey of Cycas elephantipes in
Pa Hin Ngam National Park, Chaiyaphum Province

79

Kawisara Hengtanarat*, Pongthep Suwanwaree

PL-O-02

The study of fossil tree deterioration and conservation
in Petrified Forest Park, Tak Province, Thailand

81

Chiraporn Aranyanak, Nareerat Boonchai*, Seriwat Saminpanya,
Suravech Suteethorn

PL-O-03

Plants in Phu Pra Du Community Forest: conservation
and utilization

83

Thiamhathai Choopan*

PL-O-04

Survey on the quantity and distribution of Water Onion
(Crinum thainum)

85

Sajee Kongsuwan*

PL-O-05

Protection plan for Tiger Surat, Nepenthes suratensis in
genetic conservation area

87

Sarayut Onsanit*, Suraphon Thitithanakul, Yaowapan Sontikul,
Theera Srisawat

PL-O-06

Propagation for conservation of Tacca leontopetaloides
Ktze. Germplasm

89

Suphinya Bunmanop*, Parichart Sangkasa-ad

PL-P-01
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Study of plant community dynamics and carbon
sequestration in forest restoration area for application
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in designing forest restoration methods suitable for
climate change
Prasit Wangpakapattanawong*, Yingluck Ratanapongsai,
Kanlayarat Jantawong, Titinan Pothong, Stephen Elliott

PL-P-02

Investigation of distribution pattern and in vitro
conservation of Calotropis gigantea

93

Thitinun Rianthong, Supanath Kanjanawattanawong*

PL-P-03

Assessment of ex situ and in vitro seed germination of
Mayodendron igneum (Kurz) Kurz. to be used as
material for propagation, conservation and sustainable
use

95

Natthathida Singbumrung, Supanath Kanjanawattanawong*

PL-P-04

Seed dispersal syndrome of tree community in Khon
Kaen University

97

Nattanit Yiamthaisong, Wangworn Sankamethawee*

PL-P-05

Antibacterial activity of closed pitcher fluids from
Nepenthes thorelii (Suratensis)

99

Traithep Sudsamang, Prin Rakcharoen, Theera Srisawat,
Sarayut Onsanit, Patima Permpoonpattana*

PL-P-06

Phenology, floral and fruit morphology and
reproductive success of Remirema bracteata Kerr. in
Mahidol University, Kanchanaburi Campus

101

Nantawan Tiamtan, Pornwiwan Pothasin*

PL-P-07

Tree diameter of Mangosteen (Garcinia mangostana L.)
affecting crown width and numbers of flowers

103

Piyatida Boonsanong*, Krisanadej Jaroensutasinee,
Mullica Jaroensutasinee, Sirirat Somchuea, Pairote Sena

PL-P-08

Intraspecific variation of functional traits of dominant
trees in second-growth forests of Khao Yai National Park

105

Patcharpan Thripob*, Nisachon Petcharakan,
Arisara Buabangding, Wirong Chanthorn

PL-P-09

Mutualistic networks in pollination system of ground
flora in Nam Nao National Park, Petchabun Province

107

Pattraporn Simla, Wangworn Sankamethawee*
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PL-P-10

Diversity of riparian fig trees (Ficus L.) in
Songgaria Watershed Management Unit, Sangklaburi,
Kanchanaburi Province

109

Sinatchaya Sanguanpuerk, Pornwiwan Pothasin*

PL-P-11

Species composition and distribution of macrophytes in
Thale Noi, Phatthalung

111

Sutinee Sinutok*, Siriporn Pradit, Prawit Towatana,
Rotchanatch Darnsawasdi, Ponlachart Chotikarn

PL-P-12

Two species of Cycad in Ban Tak District, Tak Province:
status and utilization

113

Thiamhathai Choopan*, Sunitsorn Pimpasalee

PL-P-13

Scanning electron microscopy study of pollen
morphology of Nepenthes mirabilis var. mirabilis,
N. mirabilis var. globosa and N. thorelii (suratensis)

115

Amornrat Kaewkumpai, Sarayut Onsanit, Yaowaphan Sontikul,
Theera Srisawat, Suraphon Thitithanakul*

PL-P-14

An old-growth – late secondary forest ecotone on the
Mo Singto Plot, Khao Yai National Park

117

Warren Y. Brockelman*, Anuttara Nathalang, Jantima Santon,
Umaporn Matmoon, Rathasart Somnuk, Wirong Chanthorn

PL-P-15

Alpha-glucosidase inhibitory activity of Caesalpinia
sappan L. extracts in the facing area of wild elephants
threat

119

Apaporn Boonmee*, Sunisa Suwancharoen,
Teerapich Kasemsuk, Nuntaporn Moonrungsee,
Poonyanuch Dumrikit, Sakulthip Phuthawan, Atittiya Posan

PL-P-16

Botanical studies of domestic field crops and
Indigenous knowledge in upper Northern of Thailand
(Lampang, Lamphun, Nan and Payao)

121

Udomwit Vaidhayakarn* Kanyarat Champathong

MUSHROOM AND OTHER MICROBES
MM-O-01 Antioxidant activity of the medicinal mushroom
genus Phellinus

125

Chutiporn Ratchata, Piyanate Chantiratikul,
Khwanyuruan Naksuwankul*
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MM-O-02 DNA detection of edible Amanita by using specific
primer

127

Natthawut Wiriyathanawudhiwong*, Sujinda Sommai,
Umpawa Pinruan, Thitiya Boonpratuang

MM-O-03 A report of poisonous mushrooms and their toxicity in
Dong Yai community forest in Amnat Charoen Province,
Thailand

129

Tuksaporn Thummarukcharoen*, Maneerat Pobkwamsuk,
Natthawut Wiriyathannawudhiwong, Rattaket Choeyklin,
Prapapan Sawhasan, Patarachai Chuthamas,
Thitiya Boonpratuang

MM-O-04 Effect of paper sludge from paper industry on growth
and yield of Bhutan oyster mushroom

131

Wipaporn Thepjan, Taworn Vinijsanun, Satanee Sakoolwatana,
Prapapan Sawhasan*

MM-O-05 The report of the genus Hohenbuehelia, a saprobic
Nematode trapping fungus

133

Maneerat Pobkwamsuk, Tuksaporn Thummarukcharoen,
Natthawut Wiriyathanawudhiwong, Pachara Chotjittrakorn,
Pucharapa Puyngain, Atinoot Wiriyageerapipat,
Thitiya Boonpratuang*

MM-P-01

Seven new Ophiocordyceps species and one new record
with superficial perithecia in Thailand

135

Kanoksri Tasanathai*, Donnaya Thanakitpipattana,
Artit Khonsanit, Wasana Noisripoom, Suchada Mongkolsamlit,
Jennifer Luangsa-ard

MM-P-02

New species and new records of puffball fungi from
northern Thailand

137

Jaturong Kumla, Nakarin Suwannarach, Saisamorn Lumyong*
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Baseline status of the Indo-Pacific humpback dolphin, Sousa chinensis, in
the Gulf of Thailand: What do we know and what will we need?
Shiang-Lin Huang1, Suwat Jutapruet2,*
1Marine

Biology Institute, College of Science, Shantou University, Guangdong Province,
515063, China, 2Faculty of Science and Industrial Technology, Prince of Songkla University,
Surat Thani Campus, Muang, Surat Thani, 84000, Thailand
*Correspondence author e-mail suwat.j@psu.ac.th

1. Informed population baselines are essential for population status assessment,
conducting environmental impact assessment, and planning sound conservation
measures. For many marine organisms, particularly marine mammal species, building
information population baselines is frequently challenged by short research histories,
insufficient research resources, incomplete research scopes, and, above all,
disoriented research objectives.
2. We hereby review current population status of the Indo-Pacific humpback dolphin,
Sousa chinensis, in the Gulf of Thailand based on the IUCN Red List Categories and
Criteria version 3.1 (IUCN 2001). Upon the five Criteria available population baselines
can not afford robust status classification. Wide information gaps comprehensively
exist in likely habitat identification, ‘population’ (or community) connectivity,
population size estimates, demographic parameter estimates, and risk assessments.
3. We addressed a systematic framework integrating baseline identification with
conservation measure planning: STEPS with compartments of surrogate selection (S),
threat identification (T), evaluation of population status and risk (E), planning
conservation actions (P) and stakeholder participations (S). Upon STEPS, we highlighted
the needs to systematically collect stranded carcasses for acquiring genetic and life
history baselines, to conduct line-transect based field surveys for distribution and
population size estimates, and to apply above information to species distribution
modeling exercises for identifying critical habitat characteristics and highlight the key
habitats. We proposed the needs to summarize the likely threats and identify the
impacts critical to the humpback dolphin viability over a national-wide scale.
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4. We addressed the need to broaden the scope for the humpback dolphin
conservation physically protecting populations to maintain habitat and ecosystem
connectivity within and between habitats, and from inhibiting explicit lethal impacts
(such as entanglement by fishery activities) to mitigating implicit impacts changing
oceanographic characteristics. The conservation scope should not be restricted to
marine habitats but may need to involve nearby coastal landscapes and river
catchments. Upon this broad scope, the conservation planning and implementation
will require immense and comprehensive coordination and collaboration between
various organizations, from scientific research teams, government (policy authorities),
NGOs/NPOs to different stakeholder groups.
Keywords: Sousa chinensis, Gulf of Thailand, baseline, population status
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Distribution and habitat characteristics of the Indo-Pacific Humpback
Dolphin, Sousa chinensis, in the Northern Beibu Gulf, China
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Laboratory, Sanya Institute of Deep-sea Science and Engineering, Chinese Academy of
Science, Hainan, 572000, China, 5Key Laboratory of Aquatic Biodiversity and
Conservation, Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan 430072,
China, 6Department of Biology, College of Science, Shantou University, Shantou,
Guangdong Pronvince, 515063, China
*Corresponding author e-mail: wuhaipingsky@163.com

Studies on the distribution and habitat characteristics of the Indo-Pacific humpback
dolphin, Sousa chinensis, indicate a general preference toward estuarine
environments. However, quantitative connections between this preference and
estuarine characteristics are seldom investigated. Distribution of the humpback
dolphin in the northern Beibu Gulf, China, was evaluated through systematicallydesigned surveys, and was compared to oceanographic characteristics from on-board
measured and remotely-sensed variables. The dolphins’ core distribution zone,
measured by the 50% kernel density estimate (50% KDE), was confined to the
Dafengjiang River Estuary in a 50.23km2 area, with a steep-edged underwater sandbar
below and locally high chlorophyll-a concentration. The surface salinity distribution
showed an eco-cline environment, in which riverine runoff mixes with seawater in the
50% KDE. We found significant relationships between distribution probability and two
oceanographic variables: water depth and chlorophyll-a concentration. This associates
the distribution preference of humpback dolphins with regional productivity and
biodiversity peaks that may facilitate prey aggregation. As humpback dolphins inhabit
comparable environments in other locations throughout their range, the
oceanographic features of the 50% KDE may help to provide proxies to identify other
key habitats over a broader spatial scale.
Keywords: habitat characteristics, distribution, oceanography, bathymetry,
chlorophyll-a, kernel density estimate, MODIS
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MA-O-10

Prioritizing zonal planning in protecting key habitats
under baseline information insufficiency
Derun LIN*, Shiang-Lin HUANG, Wenhua LIU
Marine Biology Institute, College of Science, Shantou University, Guangdong Province,
P.R. China, 515063
*Corresponding author e-mail: derek09@qq.com,

Effective spatial management is one important compartment contributing to the
effectiveness and efficiency of conservation measures, but usually hindered by
information gaps on identifying critical threats, neglecting spatial heterogeneity of
threat complex, and lacking cumulative impacts of threat complex on conservation
targets, particularly on conservation in coastal and estuarine waters. We applied a
semi-quantitative approach, the Exposure-Sensitivity Analysis (ESA) to the
conservation scheme for the Indo-Pacific humpback dolphin, Sousa chinensis, in the
Pearl River Estuary (PRE), the largest know population inhabiting a habitat impacted
by a variety of anthropogenic activities, as an example to solve above challenge. The
PRE was divided into northern (NLDB), central (CLDB1, CLDB2) and southern (SLDB1,
SLDB2, SLDB3) Lingding Bay and waters off Macau (MC1, MC2). Anthropogenic threats
were summarized into anthropogenic coastal alterations, high speed ferry
transportation, pollution stress, and fishery activities. Information on the humpback
dolphin population (distribution and abundance estimates) and anthropogenic activity
characteristics (locations, area, occurrence time) was collected from authenticated
sources. ESA revealed explicit spatial heterogeneity of threat complex in the PRE,
showing insights to sector-specific spatial management planning. High cumulative
population vulnerability of the humpback dolphin was observed in the sectors SLDB2
and MC2, highlighting the needs for high management priority. This study presented
feasibility to bridge information gaps by applying the semi-quantitative ESA while
planning effective spatial management under baseline information insufficiency. We
encourage applying this approach to environment impact assessments on coastal and
estuarine waters particularly where large-scaled environment development program
becomes immediate.
Keywords: Indo-Pacific Humpback dolphin; Pear River Estuary; Exposure-Sensitivity
analysis (ESA); spatial management;
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TN-O-01

รายงานการค้นพบ และอนุกรมวิธานของแมงมุมสกุล Atmetochilus Simon, 1887
ในประเทศไทย
ชวกร ขุนเศรษฐ์1* วรัตถ์ ศิวายพราหมณ์1 ชวลิต ส่งแสงโชติ2 ณัฐพจน์ วาฤทธิ์1
1ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกีฎวิทยา: ชีววิทยาของผึ้ง ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง และไร
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 2ศูนย์วิจัย Spider planet 49/201
ถนน สุขาภิบาล 5 ซอย 45 แขวงอ่อนเงิน เขตสายไหม กรุงเทพ 10220
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ : dreamchawakorn@gmail.com

แมงมุมสกุล Atmetochilus Simon, 1887 เป็นแมงมุมในวงศ์ Nemesiidae จานวน 1 ใน 3 สกุลที่
พบในประเทศไทย โดยมีรายงานการค้นพบในประเทศอินเดีย และแถบเอเชียตะวันออกเฉีย งใต้
ในส่วนของประเทศไทยนั้นในอดีตมีการรายงานไว้เพียงในระดับสกุลโดยไม่ได้ทาการระบุชนิดและ
ไม่ ไ ด้ มี ก ารรายงานต าแหน่ ง ที่ ค้ น พบอย่ า งละเอี ย ด จนกระทั่ ง จากการออกภาคสนามตั้ ง แต่
พ.ศ. 2558 – 2560 ทางคณะผู้วิจัยได้ค้นพบตัวอย่างแมงมุม Atmetochilus ที่หน่วยจัดการต้นน้า
ซองกาเลี ย และบ้ า นพุ น้ าร้ อ น จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ในเดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. 2558 และได้ ค้ น พบ
กลุ่ ม ประชากรของแมงมุ ม Atmetochilus ในเขตวนอุ ท ยานพระแท่ น ดงรั ง จั ง หวั ด กาญจนบุ รี
ในปี พ.ศ. 2560 จากลั ก ษณะของ posterior sternal sigilla ที่ ร วมอยู่ ต รงกลางของส่ ว นอก
เมื่อนาตัวอย่ างมาเปรีย บเทีย บและศึ ก ษากั บ Atmetochilus ชนิดอื่นๆที่ ได้ มีก ารเขีย นบรรยาย
ลักษณะทางสัณฐานพบว่ามีลัก ษณะแตกต่างจากแมงมุม Atmetochilus ชนิดที่พบในอินโดนิเซีย
อินเดีย และพม่า อย่างไรก็ตามแมงมุมที่พบในพื้นที่วนอุทยานพระแท่นดงรังและจากบ้านพุน้าร้อนมี
ความคล้ายคลึงกั นมาก แต่ยังมีความแตกต่างจากลัก ษณะของ scopula โดยแมงมุมที่พบในวน
อุทยานพระแท่นดงรังมีการปรากฏของ scopula บน metatarsus ของขาคู่ที่ 2 ในขณะที่แมงมุมที่
พบในหน่ ว ยจั ด การต้ น น้ าซองกาเลี ย นั้ น ไม่ มี ก ารปรากฏของลั ก ษณะส่ ว นนี้ จากผลการศึ ก ษา
คณะผู้วิจัย ได้รายงานตาแหน่งที่พบแมงมุม Atmetochilus ที่พบในประเทศไทยและทาการสกัด
สารพั น ธุ ก รรมจากแมงมุ ม ที่ พ บในแต่ ล ะพื้ น ที่ เ พื่ อ เก็ บ ไว้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ส าหรั บ ใช้ ใ นการศึ ก ษาด้ าน
วิวัฒนาการเชิงโมเลกุลในอนาคต
คาสาคัญ : Mygalomorphae, Wishbone spider, กาญจนบุรี
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TN-O-01

Report and taxonomy on the spider genus Atmetochilus Simon, 1887
in Thailand (Araneae, Nemesiidae)
Chawakorn Kunsete1*, Varat Sivayyapram1, Chaowalit Songsangchote2,
Natapot Warrit1
1Center of Excellence in Entomology and Department of Biology, Faculty of Science,
Chulalongkorn University, Bangkok 10330 2Spider Planet Research Center, 49/201
Sukhapiban 5 Soi 45 Rd., Orngean, Saimai district, Bangkok 10220
*Corresponding author e-mail : dreamchawakorn@gmail.com

The genus Atmetochilus Simon, 1887 is one of the three genera of the family
Nemesiidae (Arachnida; Araneae) found in Thailand. These spiders are widely
distributed in India and South-East Asia regions. In Thailand, Atmetochilus was
previously reported from the northeastern and western parts of the country, however,
the species was not identified. During a field expedition from 2015 – 2017, we found
specimens of Atmetochilus at the Songkhalia upstream management unit and Phu
Nam Ron Village, Kanchanaburi province in October 2015, and discovered a
population of Atmetochilus in Phra Thean Dong Rang Forest Park, Kanchanaburi
province in 2017. Spiders collected from these two areas are morphologically distinct
from other previously described species. However, the specimens from both places
are superficially similar, but can be differentiated by the presence of scopula on the
metatarsus of the 2nd leg. We also extracted genomic DNA from specimens collected
from both areas for future use in phylogenetic analyses.
Keywords: Mygalomorphae, Wishbone spider, Kanchanaburi
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TN-O-02

อนุกรมวิธานของผึ้งในเผ่า Anthidiini (Hymenoptera Megachilidae)
ในประเทศไทย
ภากร นลินรชตกัญจน์, ณัฐพจน์ วาฤทธิ์*
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: natapot.w@chula.ac.th

ผึ้ ง ในเผ่ า Anthidiini ในวงศ์ Megachilidae ที่ มี ก ารด ารงชี วิ ต แบบโดดเดี่ ย ว ประกอบไปด้ ว ย
ผึ้งเก็ บยางไม้และผึ้งเก็บขน ซึ่งผึ้งในเผ่านี้มีลักษณะเด่นได้แก่ การมี stigma บนปีก สั้น และส่วน
tibia ของขาหลังไม่มีแผงขนเก็บเกสร ในปัจจุบันมีรายงานการค้นพบผึ้งเผ่านี้ในประเทศไทยทั้งหมด
5 สกุ ล อย่างไรก็ ตามการศึก ษาผึ้งเผ่า นี้ใ นอดี ตยังมีปั ญหาทางด้า นอนุก รมวิธานอยู่ม าก ข้อมูล
ภาพประกอบที่ชัดเจนและรูปวิธานยังมีอยู่น้อย รวมทั้งการเก็บตัวอย่างในธรรมชาติที่มีอยู่น้อย ทาให้
ผู้วิจัยได้ทาการทบทวนอนุกรมวิธานของผึ้งในเผ่า Anthidiini ในประเทศไทยโดยอาศัยตัวอย่างที่เก็บ
รักษาอยู่ในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่รวบรวมจากการเก็บตัวอย่าง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจ จุบัน รวมไปถึงการเก็ บ ตั วอย่ างภาคสนามในช่ว งเดือ นมกราคมปี
พ.ศ. 2560 รวมเป็นจานวน 63 ตัวอย่าง (34♀, 29♂) โดยตัวอย่างทั้งหมดถูกนามาศึกษาลักษณะ
สัณฐานวิทยา และโครงสร้างอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้อย่างละเอียด ซึ่งทาให้พบว่าผึ้งในเผ่า Anthidiini
ในประเทศไทยมี จ านวนอย่ า งน้ อ ย 9 ชนิ ด จากทั้ ง หมด 5 สกุ ล รวมไปถึ ง ชนิ ด ใหม่ ใ นสกุ ล
Anthidiellum จากจังหวัดพิษณุโลกที่ยังไม่เคยมีรายงานการค้นพบมาก่อน โดยสามารถแยกจาก
ชนิดอื่นจากขนาดตัวที่ใหญ่ (121–138 มิลลิเมตร) ส่วนท้องที่มีสีดา มีจุดสีเหลืองอ่อนขนาดเล็ก
ด้านข้างของ tergite ที่ 1 และ 2 และส่วนของ mandibles มีส่วนปลายกว้างและมีสีหม่น โดยผู้วิจัย
ได้ทาการเขียนคาบรรยายและแสดงภาพประกอบของลักษณะสาคัญในการระบุชนิดและโครงสร้าง
สืบพันธุ์เพศผู้อย่างชัดเจน รวมทั้งรายงานพื้นที่การกระจายตัวและสร้างรูปวิธานสาหรับจาแนกผึ้งใน
เผ่า Anthidiini ในประเทศไทย ผลของการศึกษาในครั้งนี้ในแง่ของลักษณะสัณฐานที่สาคัญ การ
กระจายตัว และข้อมูลการค้นพบผึ้งในเผ่า Anthidiini ชนิดใหม่ จะสามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
สาหรับการศึกษาชีววิทยาของผึ้งในเผ่า Anthidiini ต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ : ผึ้งเก็บยางไม้ การบรรยายลักษณะ สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่
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TN-O-02

Taxonomy of bee tribe Anthidiini (Apoidea: Megachilidae)
in Thailand
Pakorn Nalinrachatakan, Natapot Warrit*
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, 10330
*Corresponding author e-mail: natapot.w@chula.ac.th

Bees from the Tribe Anthidiini (Megachilidae) consist of solitary bees commonly known
as the resin bees and wool-carder bees. Anthidiine bees have short pterostigma and
no hind tibia scopa. In Thailand, five genera have been reported, though the
taxonomic information of the group is incomplete, lacking an identification key to
species and reliable characters. Also, the group is difficult to find in the field. Here,
we revise a taxonomic study of the anthidiine bees in Thailand by examining
specimens deposited at the Chulalongkorn University Museum of Natural History
collected from 2003–present and from specimens collected in the field from various
areas during January 2017. Sixty-three specimens (34♀, 29♂) were thoroughly
examined for their morphological characters and male genitalia. We identified nine
anthidiine bee species from five genera, including a new species from Phitsanulok
province. The new anthidiine species can be differentiated from other congeneric by
its large body (121–138 mm), black metasoma with pale small yellow mark on lateral
surface of T1 and T2, dull mandible with apex wider than base. In addition, diagnostic
characters, male genitalia, distribution data, and identification key to species of nine
anthidiine species in Thailand are provided. This preliminary work on the taxonomy
of Thai anthidiine bees will be of most importance to future studies of anthidiine
biology and pollination ecology.
Keywords: resin bee, description, new species
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TN-O-03

การจัดทาบัญชีรายชื่อของสัตว์กลุ่ม arachnida ในประเทศไทย
วรัตถ์ ศิวายพราหมณ์1* ประพันธ์ ไตรยสุทธิ2์ , ณัฐพจน์ วาฤทธิ์*1
1ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 10330 2สาขาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดราชภัฎอุบลราชานี 34000
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: Natapot.W@chula.ac.th

Arachnida เป็นกลุ่มของสัตว์ขาข้อใน Phylum Arthropoda ที่มีลัก ษณะแตกต่างจากสัตว์ขาข้อ
กลุ่มอื่นๆ คือ ลาตัวแบ่งเป็นสองส่วน รยางค์คู่แรกเปลี่ยนเป็นอวัยวะสาหรับกัดเรียกว่า chelicerae
และมีขาเดินทั้งหมดสี่คู่ ในปัจ จุบันมี arachnids ที่ได้รับการจาแนกชนิดแล้วประมาณ 100,000
ชนิด ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มของสัตว์ที่มีความหลากหลายเป็นอันดับสองรองจากกลุ่มของแมลงเท่านั้น
อย่ า งไรก็ ต ามในปั จ จุ บั น การศึ ก ษาสั ต ว์ ใ นกลุ่ ม Arachnida ยั ง คงมี อ ยู่ ไ ม่ ม ากนั ก ส าหรั บ
ในประเทศไทยยังไม่เคยมีก ารรวบรวมข้อ มูลของสัตว์ ในกลุ่ม นี้ ในการศึก ษานี้ได้รวบรวมข้ อ มู ล
รายงานการค้นพบและจัดทาแผนที่การกระจายตัวของสัตว์กลุ่ม Arachnida (ยกเว้นกลุ่มของไร)
ที่เคยมีรายงานการค้นพบในประเทศไทย โดยผลการศึกษาพบว่าในประเทศไทยเคยมีรายงานการ
ค้ น พบของสั ต ว์ ใ นกลุ่ ม Arachnida แล้ ว ทั้ ง สิ้ น 690 ชนิ ด ใน 8 orders ได้ แ ก่ Amblypygi
(2 families, 2 genera, 4 species), Araneae (46 families, 166 genera, 520 species),
Opiliones (75 species) Palpigradi (2 famlies, 3 genera, 8 species), Pseudoscorpiones
(13 families, 33 genera, 48 species), Schizomida (1 family, 1 genus, 1 species),
Scorpiones (7 families, 10 genera, 25 species) แ ล ะ Uropygi (1 family, 4 genera,
9 species) โดยสัตว์ในกลุ่ม Arachnida ส่วนใหญ่ที่พบในประเทศไทยมักมีรายงานเพียงครั้งเดีย ว
ในการศึกษาครั้งแรกที่มีการบรรยายชนิดไว้เท่านั้น ทาให้ยังมีความเป็นไปได้ว่า arachnid เหล่านี้
อาจจะมี ข อบเขตการกระจายตั ว มากกว่ า ที่ เ คยมี ร ายงานเอาไว้ และอาจยั ง มี arachnids อี ก
หลายชนิดที่ยังไม่ถูกค้นพบในประเทศไทย
คาสาคัญ: ความหลากหลายทางชีวภาพ ฐานข้อมูล การค้นพบ
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TN-O-03

Checklist of arachnids in Thailand
Varat Sivayyapram1, Prapun Traiyasut2, Natapot Warrit1*
of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University Bangkok, 10330
2Program in Biology, Faculty of Science, Ubon Ratchatani Rajabhat University,
Ubon Ratchatani Province, 34000
*Corresponding author e-mail: Natapot.W@chula.ac.th

1Department

Arachnids are group of jointed-leg animals in the Phylum Arthropoda. They differ from
other arthropods by several unique characters e.g., body consists of two tagmata, the
first pair of appendage developed into chelicerae, and possess four pairs of walking
legs. There are currently approximately 100,000 described arachnids, making
Arachnida the second most diverse group of organisms on earth (insects are the most
diverse group). However, the information about arachnids is still incomplete; hence
more intensive studies are needed. In Thailand, there is no comprehensive review of
arachnids. In this study, we reviewed scientific records of arachnids, except Acari sensu
lato, in Thailand and provide detailed distribution map for most taxa. 690 arachnid
species from seven orders are recorded in Thailand consisting of Amblypygi (2 families,
2 genera, 4 species), Araneae (46 families, 166 genera, 520 species), Opiliones
(75 species), Palpigradi (2 famlies, 3 genera, 8 species), Pseudoscorpiones (13 families,
33 genera, 48 species), Schizomida (1 family, 1 genus, 1 species), Scorpiones (7 families,
10 genera, 25 species) and Uropygi (1 family, 4 genera, 9 species). Interestingly, most
of the recorded species have been reported only once in the original publication
suggesting the actual distributions of many species are still unknown.
Keywords: Biodiversity, Data base, Records
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TN-O-04

พันธุศาสตร์เซลล์ของแย้เส้น (Leiolepis belliana) ในจังหวัดปัตตานี
สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: sitthisak.j@psu.ac.th

การศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์ของแย้เส้น (Leiolepis belliana) ในจังหวัดปัตตานี เตรียมโครโมโซม
โดยวิธีตรงจากไขกระดูก ย้อมแถบสีโครโมโซมแบบธรรมดา ผลการศึกษาพบว่าจานวนโครโมโซม
ดิพลอยด์ของแย้เส้น เท่ากั บ 36 แท่ง มีจานวนโครโมโซมชุดใหญ่ และจานวนโครโมโซมชุดเล็ก
เท่ากับ 12 – 24 แท่ง มีจานวนโครโมโซมพื้นฐานเท่ากับ 24 ทั้งเพศผู้และเพศเมีย ไม่สามารถจาแนก
ความแตกต่างของโครโมโซมเพศได้ โครโมโซมชุดใหญ่เป็นชนิดเมทาเซนทริกทั้งหมด แยกตามขนาด
ได้เป็นขนาดใหญ่ 4 แท่ง ขนาดกลาง 6 แท่ง และขนาดเล็ก 2 แท่ง ขนาดของโครโมโซมระยะ
เมทาเฟสพบว่าโครโมโซมชุดใหญ่คู่ที่ 1 ซึ่งเป็นคู่ที่ใหญ่ที่สุดมีขนาดประมาณ 7 ไมโครเมตร และ
โครโมโซมชุ ด เล็ ก มี ข นาดประมาณ 0.7 – 1.5 ไมโครเมตร การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น ประโยชน์
ในการช่วยจัดจาแนกทางอนุกรมวิธาน การศึกษาวิวัฒนาการ การอนุรักษ์ และเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการศึกษาพันธุศาสตร์ในอนาคต
คาสาคัญ: แย้เส้น โครโมโซม
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TN-O-04

Cytogenetics of butterfly lizards (Leiolepis belliana)
from Pattani Province
Sittisak Jantaratana
Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani campus,
Pattani Province 94000
Corresponding author e-mail: sitthisak.j@psu.ac.th

A cytogenetic study of butterfly lizards (Leiolepis belliana) from Pattani province was
performed. Chromosomes were directly obtained from bone marrow tissues followed
by conventional staining techniques. The results showed that the diploid number of
Leiolepis belliana was 36. Their macrochromosomes and microchromosome consist
of 12 – 24. The fundamental numbers (NF) were 24 in both males and females. There
are no odd size chromosomes related to sex. The karyotype has the presence of all
metacentric. Size is 4 large chromosomes, 6 medium chromosomes and 2 small
chromosomes. The size of the metaphase chromosome found that the first large pair
of chromosomes, which is the largest pair about 7 µm and the small size is about 0.7
– 1.5 µm This research has advanced our knowledge, providing cytogenetic
information for further study on taxonomy and evolutionary relationships. Moreover,
this study provides useful basic information for genetic studies in the future.
Keywords: butterfly lizards, chromosome, Thailand
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TN-O-05

ความหลากชนิดและความชุกชุมของ salps ในบริเวณอ่าวไทยตอนใน
หัทยา จิตรพัสตร์1, ปราโมทย์ โศจิศุภร1,2, พรเทพ พรรณรักษ์2, อัจฉราภรณ์ เปีย่ มสมบูรณ์1,2,*
1ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล และ 2สถาบันวิจย
ั ทรัพยากรทางน้้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
กรุงเทพฯ, 10330
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: ajcharaporn.p@g.chula.edu

Salps เป็นแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มเจลาตินัสที่มีความสามารถในการเพิ่มจานวนได้อย่างรวดเร็ว หาก
salps มีความชุกชุมสูงจะส่งผลต่อผลผลิตเบื้องต้นและการหมุนเวียนอินทรียสารในทะเล ประกอบ
กับจานวนและการกระจายของ salps มีการแปรผันสูงและไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ดังนั้นการศึกษา
ความหลากชนิดและความชุกชุมของ salps ในระบบนิเวศทางทะเลของประเทศไทยจะเป็นข้อมูล
สาคัญเพื่อการจัดการต่อสถานการณ์การเพิ่มจานวนของ salps ได้ ทาการเก็บตัวอย่าง salps จาก
บริเวณอ่าวไทยตอนในในเดือนมิถุนายน (ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้) และเดือนตุลาคม (ปลายฤดู
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้) ปี 2560 ผลการศึกษาพบ salps สองชนิด คือ Thalia democratica และ
Iasis cylindrica ซึ่งพบทั้งในระยะ oozooid (ระยะสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ) และ blastozooid
(ระยะสืบพันธุ์แบบอาศัย เพศ) ช่วงปลายมรสุมตะวันตกเฉีย งใต้พบ salps ชุก ชุม (3–249 ตัวต่อ
ลูกบาศก์เมตร) โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยตอนใน ขณะที่ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้พบ salps หนาแน่นสูงสุดเพียง 25 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ที่บริเวณชายฝั่งตะวันตกของอ่าวไทยตอน
ใน ความชุก ชุมของ salps มีความสัมพั น ธ์อย่ างมีนัย ส าคัญ ทางสถิ ติกั บ ความลึก (P<0.01) และ
ปริมาณออกซิเจนละลายน้า (P<0.05) ขณะที่ความขุ่น ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ และความชุกชุมของ
แพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มอื่นๆ มีแนวโน้มแสดงความสัมพันธ์ในเชิงลบกับความชุกชุมของ salps
คาสาคัญ : การกระจายตัว, ปัจจัยสิง่ แวดล้อม, Iasis cylindrica, Thalia democratica
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TN-O-05

Diversity and abundance of Salps in the inner gulf of Thailand
Hattaya Jitrapat1, Pramot Sojisuporn1,2, Porntep Pannaruk2,
Ajcharaporn Piumsomboon1,2,*
1Department of Marine Science and 2Aquatic Resources Research Institute,
Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok, 10330
*Corresponding author e-mail: ajcharaporn.p@g.chula.edu

Salps, a member of gelatinous zooplankton, can aggregate and form a swarm in the
ocean. A bloom of Salp puts pressure on marine primary production and organic cycle
in the ocean. Due to the spatial variability of Salps, knowledge of their distribution
pattern is crucial for mitigating Salp bloom. Sample collection in the Inner Gulf of
Thailand was conducted in June 2017 as representative of southwest monsoon and
October 2017 as representative of post-southwest monsoon. Two species of Salp were
recorded: Thalia democratica and Iasis cylindrica. Both oozooid (asexual reproduction
form) and blastozooid (sexual reproduction form) stages were presented. The
abundance of Salps was concentrated in the eastern part of the gulf during postsouthwest monsoon with the abundance of 3–249 ind./ m3, while in southwest
monsoon only 25 ind./m3 of Salps were collected mostly in the western part of the
gulf. The abundance of Salps was significantly related to water depth (P<0.01) and
dissolved oxygen (P<0.05) while turbidity, chlorophyll a concentration, and the density
of non-gelatinous zooplankton showed negative trend in correlation to Salp
abundance.
Keywords: distribution, environment factors, Iasis cylindrica, Thalia democratica,
zooplankton
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TN-P-01

สถานภาพของแมลงคุม้ ครองในพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว-น้าหนาว
นงพงา ปาเฉย*, แก้วภวิกา รัตนจันทร์, มรุต เครือหงษ์
ส้านักวิจยั การอนุรักษ์ปา่ ไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ืช กรุงเทพฯ 10900
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ : 99chey@gmail.com

การสารวจแมลงคุ้มครองในพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว-น้าหนาว ดาเนินการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 7 แห่ง
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ น้าหนาว อุทยานแห่งชาติตาดหมอก อุทยานแห่งชาติภูเรือ อุทยานแห่งชาติ
ไทรทอง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และอุทยานแห่งชาติตาดโตน ตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2559 ดาเนินการทดลอง 2 วิธี ได้แก่ การใช้กับดัก แสงไฟ
และการเดินสารวจในเส้ นทางศึก ษาธรรมชาติ จากการสารวจพบแมลงคุ้มครองจานวน 7 ชนิด
131 ตัว การจัดเรียงสถานภาพของแมลงคุ้มครอง โดยใช้ค่าระดับการปรากฏ พบว่าแมลงคุ้มครองใน
พื้นที่กลุ่มป่าภูเขียวน้าหนาวมีค่าการปรากฏใน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่หายากมาก กลุ่มที่หายาก และ
กลุ่มที่พบได้น้อย จานวน 2 4 และ 1 ชนิด ตามลาดับ
คาสาคัญ: แมลงคุ้มครอง กลุ่มป่าภูเขียว-น้าหนาว ความหลากหลาย
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TN-P-01

Status of protected insects in Phukieo-Namnao Forest Complex
Nongpanga Pachey*, Kaewpawika Rattanachan, Marut Khrueahong
Forest and Plant Conservation Research Office, Department of National Parks,
Wildlife, and Plant Conservation, Bangkok 10900
*Coresponding author e-mail : 99chey@gmail.com

The status of Protected Insects in Phukieo-Namnao Forest complex was studied in
7 National parks consisting of Namnao National Park, Tatmok National Park, Phureu
National Park, Saithong National Park, Phukradeung National Park, Pahinngam National
Park and Tatton National Park. Data was collected from July 2013 to September 2016.
All stations were surveyed by two methods comprising light trap and survey on nature
trail by hand picking. Total of 131 individuals of protected insects and status analysis
of protected insects to 3 levels including 2 very rare species, rare 4 species, and
uncommon 1 species.
Keywords : Protected insects, Phukieo-Namnao forest complex, diversity, Thailand
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TN-P-02

ปรสิตในปลาช่อน (Channa striata) บริเวณบึงขุนทะเล
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เนตรนภิศ เขจรรักษ์1*, กุลธิดา ขวัญเกื้อ1, กานดา ค้้าชู2
1สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารเกษตร และ 2สาขาวิ ช าทรั พ ยากรประมงและชายฝั่ ง
คณะวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีอุ ต สาหกรรม, มหาวิทยาลัย สงขลานคริน ทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธ านี ,
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: 5740310218@psu.ac.th

การศึกษาปรสิตในปลาช่อน (Channa striata) บริเวณบึงขุนทะเล จังหวัดสุราษฏร์ธานี ระหว่าง
เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาความหลากหลายของ
ปรสิตและความชุกการติดเชื้อในปลาช่อน โดยดาเนินการรวบรวมตัวอย่างปลาจานวนทั้งหมด 76 ตัว
ตรวจสอบปรสิตภายนอก ได้แก่ ผิวลาตัว เกล็ด เหงือก และครีบ ตรวจสอบปรสิตภายใน ได้แก่
หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลาไส้ ตับ และถุงน้าดี ผลการวิจัยพบการติดเชื้อปรสิตในปลาช่อน
มี ค่ า ความชุ ก เป็ น ร้ อ ยละ 75 (57/76) พบปรสิ ต ภายนอกบริ เ วณเหงื อ ก 3 ชนิ ด ได้ แ ก่
ซิลิเอตโปรโตซัว 1 ชนิด คือ Epistylis sp. โมโนจีน 1 ชนิด คือ Trianchoratus sp. อาร์โทรโปดา
1 ชนิด คือ Lamproglena sp. ปรสิตภายในพบบริเวณกระเพาะอาหาร 1 ชนิด คือ Spinitectus
sp. พบบริเวณลาไส้ 7 ชนิด ได้แก่ พยาธิใบไม้ Unknown Trematode พยาธิตัวตืด Senga sp.
พยาธิหัวหนาม Pallisentis sp. พยาธิตัวกลม ได้แก่ Ascaridia sp., Camallanus sp., Spinitectus
sp. และ Unknown Nematode นอกจากนี้ ยั ง พบตั ว อ่ อ นพยาธิ ตั ว ตื ด (Proteocephalus sp.)
บริ เ วณผนั ง ของอวั ย วะภายใน เช่ น กระเพาะอาหาร ล าไส้ และตั บ โดยปรสิ ต ดั ง กล่ า วมี ก าร
แพร่กระจายตามแหล่งน้าธรรมชาติซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพปลา
คาสาคัญ: ปรสิต, ปลาช่อน, บึงขุนทะเล
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TN-P-02

Parasites in striped snake-head fish (Channa striata) at Khun Thale
Swamp, Surat Thani Province
1Department

Nethnapit Kejornruk1*, Kultida Khwankuea1, Kanda Kamchoo2
of Agricultural Science and Technology, and 2Department of Fishery and
Coastal Resources, Faculty of Science and Industrial Technology,
Prince of Songkla University, Surat Thani Campus, Surat Thani 84000
*Corresponding author e-mail: 5740310218@psu.ac.th

The investigation of parasite infection in Striped Snake-head Fish (Channa striata) at
Khun Thale Swamp, Surat Thani Province was performed during January to March
2018. This research aims to determine the diversity and prevalence of parasite
infection in these fish. Seventy-six fish samples were collected for parasite
examination. Ectoparasites were observed from the body surface, scale, gill and fin.
Endoparasites were observed from the esophagus, stomach, intestines, liver and gall
bladder. The prevalence of parasite infection was 75% (57/76). Three species of
ectoparasite were found from the gill, such as ciliate protozoa (Epistylis sp.),
monogenetic trematode (Trianchoratus sp.) and arthropoda (Lamproglena sp.). For
endoparasite, one species (Spinitectus sp.) was found from stomach; seven species
were found from the intestines i.e. digenetic trematode (Unknown Trematode),
cestoda (Senga sp.), acanthocephala (Pallisentis sp.), Nematoda (Ascaridia sp.,
Camallanus sp., Spinitectus sp., and Unknown Nematode). In addition, the larval
cestode (Proteocephalus sp.) was found on the wall of internal organs such as
stomach, intestine and liver. These parasites are widely distributed in the natural water
sources and they can have a detrimental effect on fish growth and health.
Keywords: parasite, striped snakehead fish (Channa Striata), Khun Thale Swamp,
Thailand
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ความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์และคุณภาพน้าในอ่างเก็บน้าห้วยถ้าแข้
จังหวัดอุบลราชธานี
ปริญญา มูลสิน1, พิมวิไล พิมสาร1, ประกิต สมัครค้า1, ประพันธ์ ไตรยสุทธิ1,2*
์
1สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
2ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
*อีเมลล์ผู้รับผิดชอบบทความ: punpun.marine@gmail.com

การศึ ก ษาความหลากหลายของแพลงก์ ต อนสั ต ว์ แ ละคุ ณ ภาพในอ่ า งเก็ บ น้ าห้ ว ยถ้ าแข้
อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ดาเนินการสารวจตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2555 ถึงเดือน
กันยายน 2556 ทาการเก็บตัวอย่างน้า 3 ฤดูกาล ทั้งหมด 10 จุด โดยทาการวัดปัจจัยทางกายภาพ
และ เคมี ได้แก่ ค่าความเป็นกรดด่าง ค่าการนาไฟฟ้า ปริมาณ DO, BOD ค่าความเป็นด่างในรูปของ
CaCO3 ปริมาณไนเตรทและออร์โธฟอสเฟต และ ด้านชีวภาพได้แก่ วิเคราะห์คลอโรฟิลล์ เอ โคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย พบแพลงก์ตอนสัตว์ทั้งหมด 3 อาณาจักร 5 ชั้น 10 อันดับ 17 วงศ์ 18 สกุล พบ
แพลงก์ตอนสัตว์ อันดับ Cladopoida มีจานวนตัวมากที่สุด รองลงมาคือ อันดับ Podocopida และ
อันดับ Cyclopoida ตามลาดับ ผลการศึก ษาคุณ ภาพน้ามีค่าเฉลี่ยดังนี้ อุณ หภูมิอากาศ 29.9 °C
อุณหภูมิน้า 28.3 °C ค่าความเป็นกรด-ด่าง 6.74 ค่า DO 8.01 mg/l ค่า BOD 2.66 mg/l ค่าความ
ลึกที่แสงส่องถึง 105.2 cm ค่าการนาไฟฟ้า 54.65 µs/cm ค่าความเป็นด่างในรูปของ CaCO3 8.41
mg/l ปริ ม าณคลอโรฟิ ล ล์ เอ 34.11 µg/l ปริ ม าณฟอสเฟตที่ ล ะลายในน้ าทั้ ง หมด 0.041 mg/l
ปริมาณไนเตรท 0.031 mg/l ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ทั้งหมด 514 MPN/100 ml ปริมาณ
ฟี คั ล โคลิ ฟ อร์ ม แบคที เ รี ย 399 MPN/100 ml คุ ณ ภาพน้ าพบว่ า อ่ า งเก็ บ น้ าห้ ว ยถ้ าแข้
อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีถึงปานกลาง และ
จัดเป็นแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 2
คาสาคัญ: คุณภาพน้า, แพลงก์ตอนสัตว์, อาเภอตระการพืชผล
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TN-P-03

Diversity of zooplankton and water quality in Huai Tham Khae Reservoir,
Ubon Ratchathani Province
Parinya Moonsin1, Pimwilai Pimsarn1, Prakit Samakkha1, Prapun Traiyasut1,2*
in Biology, Faculty of Science, Ubon Ratchathani Rajabhat University, 34000,
2Department of Biology, Faculty of Science, Chiangmai University, 50200, Thailand
*Corresponding author e-mail: punpun.marine@gmail.com

1Program

Diversity of zooplankton and the quality of the Huai ThamKhae Reservair, Trakan
Phuet Phon District Ubon Ratchathani Province was conducted from December 2012
to September 2013. The water sample were collected from 3 seasons in 10 stations.
The water were analyzed some water quality parameters such as pH, conductivity,
DO, BOD, alkalinity, nitrate, total dissolved phosphate. Biological question analysis of
Chlorophyll a Coliform bacteria. Find zooplankton all 3 Phylum 5 Class 10 Order 17
Family 18 Genus. The zooplankton a number of the most Order Cladopoida,
Podocopida, Cyclopoidarespectively. The most common in the winter. The results
showed that the water qualities had the average of each parameter as followed; air
temperature 29.9 °C water temperature 28.3 °C, pH 6.74, DO 8.01 mg/l, BOD 2.66 mg/l,
Secchi depth 105.2 cm, Conductivity 54.65 µs/cm, alkalinity 8.41 mg/l as CaCO3,
Chlorophyll a 34.11 µg/l, TDP 0.041 mg/l, Nitrate 0.031 mg/l, Total Coliform bacteria
514 MPN/100 ml, Fecal Coliform bacteria 399 MPN/100 ml. The water quality was
found in HuaiThamKhae Reservair, TrakanPhuetPhon District UbonRatchathani
Province. Which in moderate or Oligotrophic to mesotrophic status, category 3-4 of
standard surface water.
Keywords: water quality, zooplankton, TrakanPhuetPhon District
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TN-P-04

ศึกษาความหลากหลายของปลาบริเวณแนวป่าชายเลนในทะเลสาบสงขลาตอนนอก
มนัสวัณฏ์ แสงศักดา ภัทรธ้ารง1*, รณชิต นิลพันธ์2
1สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรุงเทพฯ 10210
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: manasawan.s@psu.ac.th

ป่าชายเลนทางด้านทิศตะวันตกของทะเลสาบสงขลาตอนนอกบริเวณอาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
มีลักษณะเป็นแนวแถบแคบขนานไปตามแนวชายฝั่งทิศเหนือ -ใต้ เป็นป่าชายเลนที่มีลาพูเป็นไม้เด่น
เนื่ อ งจากได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลของน้ าจื ด จากคลองภู มี แ ละคลองรั ต ภู มิ การศึ ก ษานี้ ท าการส ารวจ
ความหลากหลายของปลาบริเวณแนวป่าชายเลนในทะเลสาบสงขลาตอนนอกบริเวณอาเภอควนเนียง
ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2558 โดยเก็ บตัวอย่าง 6 สถานีตามแนวความยาวของ
ป่าชายเลนด้วยวิธีการวางลอบ 2 วันติดต่อกันในวันน้าขึ้นสูงสุดตามตารางน้า พบปลาทั้งสิ้น 73 ชนิด
31 วงศ์ 4,702 ตั ว ปลาชนิ ด เด่ น ที่ พ บมากที่ สุ ด และพบตลอดปี คื อ ปลาขี้ จี น Ambassis
macracanthus (Bleeker, 1849) คิ ดเ ป็ น ร้ อ ย ละ 48.2 ร อ ง ลง มา คื อ ปลาแ ป้ น จ มู ก สั้ น
Nuchequula gerreoides (Bleeker, 1851) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 23.2 และพบว่ า ปั จ จั ย ของฤดู ก าล
มีผลต่อชนิดของปลา คือ ปลาขี้จีนเป็นปลาชนิดเด่นในฤดูมรสุม (เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม) และ
ปลาแป้นจมูกสั้นเป็นปลาชนิดเด่นในฤดูร้อน (เดือนมกราคมถึงมิถุนายน) จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า
ปลาในบริเวณแนวป่าชายเลนด้านทิศตะวันตกของทะเลสาบสงขลาตอนนอกส่วนใหญ่เป็นปลาน้าจืด
และมีปลาชนิดเด่นซึ่งความสาคัญทางเศรษฐกิจ
คาสาคัญ: ความหลากหลาย, ปลา, ทะเลสาบสงขลา

56

บทคัดย่อ : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

TN-P-04

Diversity of fish from a mangrove area in an outer Songkhla lake
Manasawan Saengsakda Pattaratumrong1,*, Ronachit Nillaphan2
and Coastal Resources Institute, Prince of Songkla University, Songkhla
2The Forest Resource Conservation and Recovery, Mangrove Conservation Office,
Department of Marine and Coastal Resources, Bangkok 10210
*Corresponding author e-mail: manasawan.s@psu.ac.th
1Marine

In the western coast, mangroves of an outer Songkhla lake, Khuan Niang District, form
a near-continuous narrow strip along the coastline. Sonneratia caseolaris is the
dominant mangrove species related to the discharge from Phu Mee canal and
Rattaphum canal. A study of fish diversity was conducted between January and
December 2015 at six stations situated on the western coast of an outer Songkhla
lake. Samples were taken monthly on two consecutive days every spring tide.
A total of 4,702 fish, belonging to 31 families and 73 species were caught at
six stations in the mangrove area. The most abundant species was estuarine glass
perchelt Ambassis macracanthus (Bleeker, 1849) (48.2%) followed by decorated
ponyfish Nuchequula gerreoides (Bleeker, 1851) (23.2%). Difference in diversity of fish
species among seasons was recorded. The Ambassis macracanthus (Bleeker, 1849)
was dominant species during monsoon season (August to December), while
Nuchequula gerreoides (Bleeker, 1851) was dominant species during dry season
(January to June). This study demonstrated that the western coast mangrove of an
outer Songkhla lake is a habitat for freshwater fish which are of economic value.
Keywords: diversity, fish, Songkhla lake, Thailand
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TN-P-05

ความหลากหลายทางโครงสร้างผลึกโปรทีนและอนุภาคไวรัสของ BmNPV ที่เก็บจาก
หนอนไหมที่เลี้ยงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทย
สิริภัค สุระพร1*, สราลี กิจเจริญศักดิ์กลุ 2
1ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และ 2ศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม 44150
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: siripuk_s@yahoo.com

ปัญหาที่สาคัญในการเลี้ยงไหมในประเทศไทยคือโรคแกรสเซอรี่ มีสาเหตุจากไวรัส Bombyx mori
nucleopolyhedrovirus (BmNPV). โครงสร้ า งของ BmNPV ประกอบด้ ว ยผลึ ก โปรที น (OB)
ที่บรรจุอนุภาคไวรัส (ODV) การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึก ษาความหลากหลายทางโครงสร้าง
ของ OB และ ODV ที่ เ ก็ บ จากหนอนไหมที่ เลี้ ย งในประเทศไทย ท าการเก็ บ ตั ว อย่ างหนอนไหม
ที่ แ สดงอาการโรคแกรสเซอรี่ ใ นหนอนไหมวั ย 4 และวั ย 5 จากพื้ น ที่ ที่ มี ก ารเลี้ ย งไหม
ในภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ ได้แก่ อุดรธานี เลย อุบลราชธานี ชัย ภูมิ ศรีสะเกษ นครราชสี ม า
สุรินทร์ ร้อยเอ็ด สกลนคร ขอนแก่น อานาจเจริญ บุรีรัมย์ มหาสารคาม บึงกาฬ ภาคเหนือ ได้แก่
ตาก พะเยา พิ ษ ณุ โ ลก เชี ย งราย เพชรบู ร ณ์ ก าแพงเพชร สุ โ ขทั ย ท าการแยกผลึ ก โปรที น
และอนุ ภ าคไวรั ส BmNPV ให้ บ ริ สุ ท ธิ์ ใ นห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ศึ ก ษาความหลากหลายทางโครงสร้าง
ของผลึกโปรทีนและอนุภาคไวรัสของ BmNPV โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด
และแบบส่องผ่าน ผลการศึกษาพบว่าสัณฐานวิทยาของ OB มี 4 แบบด้วยกัน ได้แก่ แบบสี่เหลี่ยม
หกเหลี่ยม แปดเหลี่ยม และทรงกลม โครงสร้างที่พบมากที่สุดได้แก่ แบบหกเหลี่ยม และแบบทรง
กลม รองลงมาคือแบบสี เ หลี่ย ม และแปดเหลี่ย ม คิดเป็ นร้อยละ 100.00, 100.00, 84.61, และ
73.03 ตามลาดับ ของพื้นที่ที่ทาการเก็บตัวอย่าง ขนาดของ OB มีความแปรผันตั้งแต่ 1.12 + 0.10
× 1.26 + 0.03 นาโนเมตร -4.57 + 0.00 × 5.44 + 0.00 นาโนเมตร จากพื้นที่ เลยและเชียงราย
ตามลาดับ พบรูปแบบของอนุภาคไวรัส มี 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบ single embedded nucleocapsid
(SBmNPV) และแบบ multiple embedded nucleocapsid (MBmNPV). การศึก ษาในครั้งนี้พบ
รู ป แ บ บ MBmNPV ม า ก ที่ สุ ด คื อ ร้ อ ย ล ะ 61.5 แ ล ะ พ บ รู ป แ บ บ SBmNPV
ร้ อ ยละ 38.4 ของพื้ น ที่ ท าการเก็ บ ตั ว อย่ า ง ODV มี ข นาดตั้ ง แต่ 20 + 0.00 × 180 + 17.88
นาโนเมตร -40 + 0.00 × 256 + 14.96 นาโนเมตร ซึ่งการศึก ษาจะทาการเปรีย บโครงสร้างกับ
BmNPV ที่เก็บจากพื้นทีที่มีการเลี้ยงไหมในภาคกลางและภาคใต้เป็นลาดับต่อไป
คาสาคัญ : โรคแกรสเซอรี่ นิวคลีโอโพลี่ฮีโดรไวรัส หนอนไหม
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TN-P-05

Structural diversity of OB and ODV of BmNPV in Thai silkworm, Bombyx
mori collected from silkworm rearing sites in Northern and Northeastern
Thailand
Siripuk Suraporn1,*, Saralee Kijchareonsakkul2
1Department of Biology, Faculty of Science, and 2Silk Innovation Center,
Mahasarakham University, Mahasarakham 44150
*Corresponding author e-mail: siripuk_s@yahoo.com

A major problem of sericultural practice in Thailand is diseases of silkworm, Bombyx
mori. The most destructive disease is grassery caused by Bombyx mori
nucleopolyhedrovirus (BmNPV). BmNPV composed of occlusion body (OB) and
occlusion derived virus (ODV) which was packed into OB. Here, we investigated the
diversity of morphology and structure of OB and ODV, respectively. BmNPV were
collected from infected silkworm of the 4th and the 5th instar larva from various
locations in Thailand based on silkworm rearing in the farms. The grassery infected
silkworm were collected from the Northeast (NE); Udonthani, Loei, Ubonratchathani,
Chaiyaphom, Sisaket, Nakhon Ratchasima, Surin, Roi Et, Sakon Nakhon, Khon Kaen,
Amnat Charoen, Burriram, Maha Sarakham, Bueang Kan, and from the North (N); Chiang
Rai, Payao, Pitsanuloke, Tak, Sukhothai, Petchabun, Kamphaeng Phet. BmNPV were
isolated in the laboratory. Morphology and structure of OBs and virions were observed
under Electron Microscope; SEM & TEM. The morphology of OBs were 4 shapes;
tetragonal, hexagonal, octagonal and globular. The hexagonal and globular shape
were found 100% of silkworm collected from all areas, whereas the tetragonal and
octagonal were 84.61 % and 73.07%, respectively. The OBs exhibited wide variation
in size. The smallest and biggest size was 1.12 + 0.10 × 1.26 + 0.03 nm -4.57 + 0.00 ×
5.44 + 0.00 nm which were collected from Loei and Chiang Rai, respectively. ODVs
were observed into 2 forms; single embedded nucleocapsid (SBmNPV) and multiple
embedded nucleocapsid (MBmNPV). MBmNPVs were found in higher number more
than in SBmNPVs form; 61.53% and 38.46% of sample collection areas, respectively.
The virus particle was rod shape and varied from 20 + 0.00 × 180 + 17.88 nm -40 +
0.00 × 256 + 14.96 nm. Further study will be investigated and aligned with the BmNPV
collected from silkworm rearing sites in the Central and in the South of Thailand.
Keywords: Grassery, nucleopolyhedrovirus, Bombyx mori
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ES-O-01

ศึกษาทรัพยากรชีวภาพเด่นในหุบเขาลาพญาใน
ตาบลลาพะยา จังหวัดยะลา
ซูไบดี โตะโมะ1,*, พาตีเมาะ อาแยกาจิ1, มูฮ้าหมัดตายุดิน บาฮะคีรี1, นัสรี มะแน1, เวคิน วุฒิวงศ์2
1ศูนย์วิจัยความหลากหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ และ
2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา 95000
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: Subaidee.t@yru.ac.th

การศึกษาทรัพยากรชีวภาพเด่นในตาบลลาพะยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา
การตั้ ง ชื่ อ พื้ น เมื อ งและการใช้ ป ระโยชน์ ผ่ า นกระบวนการจั ด เวที ป ระชาคม การสั ม ภาษณ์
เก็ บ ตั ว อย่ า งและเก็ บ ข้ อ มู ล สภาพแวดล้ อ มจากทรั พ ยากรชี ว ภาพเด่ น 3 ชนิ ด คื อ พื ช เศรษฐกิ จ
พื ช อาหารหรื อ สมุ น ไพรและปลากั ด ผลการศึ ก ษาพบว่ า พื ช เศรษฐกิ จ คื อ ทุ เ รี ย นพั น ธุ์ พื้ น เมือง
(Durio zibethinus) ที่มีลักษณะโดดเด่น ส่วนใหญ่มีรสชาติหวานมัน เมื่อนาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
จะมีสีสวย เช่น ทุเรียนหนามแดง ทุเรียนที่รูปร่างแปลก เช่น ทุเรียนหอยโข่ง ทุเรียนที่เหมาะกับการ
ใช้เป็นตอพันธุ์ให้ทุเรียนพันธุ์ดี เช่น ทุเรียนลาโพง การตั้งชื่อทุเรียนท้องถิ่นมาจากลักษณะเฉพาะตัว
เช่น ทุเรียนที่มีลักษณะหนามคล้ายอวัยวะเป็ด ชื่อ ทุเรียนตีนเป็ด มาจากหนามมีแฉกเหมือนตีนเป็ด
ทุเรียนปลวก มาจากต้นที่ขึ้นอยู่บนจอมปลวก ทุเรียนฯ พื้นเมืองถูกนาใช้ ประโยชน์ด้านอาหาร โดย
กินเนื้อจากผลสุกและนามาทาขนมต่างๆ เช่น ข้าวเหนียวทุเรียน ทุเรียนบวชชี และแปรรูปโดยการ
กวน ไม่นิยมนามาทอดเนื่องจากเนื้อบาง เละง่ายกว่าทุเรียนพันธุ์อื่นๆ พืชอาหารเด่นคือ บอนส้ม
(Homalomena rostrata Griff.) เด่ น ในด้ า นกระจายพั น ธุ์ นิ ย มน ามาบริ โ ภคและเป็ น สมุ น ไพร
ส่วนพืชสมุนไพรเด่นคือ ปลาไหลเผือก (Eurycom longifolia Jack.) หรือตุงกัตอาลี เป็นสมุนไพร
ที่มีความคุณสมบัติเด่นด้านถ่ายพิษต่างๆ ออกจากร่างกายและบารุงกาลัง ทรัพยากรเด่นชนิดสุดท้าย
คือปลากัด พบปลากัดปักษ์ใต้หรือกัดมาเลย์ (Betta imbellis Ladiges, 1975) พบตามนาข้าวและ
พรุ เป็นสายพันธุ์ที่มีครีบและหางสี สัน สวยงาม นิย มนามาเลี้ย งไว้ทาพันธุ์และแข่งขัน ในท้ อ งถิ่ น
ปัจจุบันแหล่งที่อยู่ของทรัพยากรทั้ง 3 ประเภทถูกคุกคามและถูกทาลายเปลี่ยนไป โดยเฉพาะทุเรียน
พื้นเมือง เนื่องจากมีการนาทุเรียนการค้าเข้ามาปลู กทดแทนทุเรียนพื้นเมือง ส่งผลใก้เกิดความเสี่ยง
ต่อการสูญพันธุ์ของทุเรียนพื้นเมืองได้ หากไม่มีการวางแผนและดาเนินการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นเมือง
อย่างจริงจัง
คาสาคัญ : พืชเศรษฐกิจ, พืชอาหาร, ปลาน้าจืด, ทุเรียนพื้นเมือง, พืชสมุนไพร
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ES-O-01

Study on dominant biological resources in Lam Paya valley in Lam Paya
Sub-district, Yala province
Subaidee Tohmoh1,*, Patimoh Ayaekaji1, Muhammadtajudin Bahakheree1,
Nasree Manae1, Vakin Wuttiwong2
Biodiversity Center, Rajaphat University Yala 95000
Corresponding author e-mail: Subaidee.t@yru.ac.th

This study of biological resources in Lam Pha Ya Sub-district aims to study the
morphology, local names and uses of 3 dominant biological resources; economic
crops, food and herbal plants, and fighting fish, through community forums, interviews,
and collection of samples and environmental data. The study indicated that
economic crops are native Durians (Durio zibethinus), which have distinctive
characteristics. Most have sweet taste, and give a beautiful color of product after
processing, such as Nam Dang (red spiny) Durian. Some durian has strange shape, such
as Hoi Khong (nautilus) Durian. Lam Phong Durian is suitable for using as a stock for
grafting. Local Durian are named based on their unique character such as Teen Ped
(duck foot) durian that looks like duck foot, or Pluag (Termite) Durian that grow on
anthill. Local durians are used as eating fruit or an ingredient of desserts such as durian
and sticky rice, durian in coconut milk. They are mainly processed by stirring, not by
frying because of their thin fruit pulp. A dominant food plant is Homalomena rostrata
Griff., widely distributed and popularly used for consumption and herbs. Prominent
herbal plant is Eurycom longifolia Jack. (Tung Kut Ali.), which has special properties in
energy nourishing and elimination of toxins. The prominent fish is Malayan fighting fish
(Betta imbellis Ladiges, 1975), usually found in rice fields and swamps. This species
has colorful fins and tail, popularly bred for fighting competition in the local area.
Currently, the habitats of these three resources are threatened and being destroyed.
Of some concern, the commercial durian has been imported to replant native durian.
Native durians are at risk of extinction if there is no serious planning and conservation
of native durian.
Keywords: economic crops, food plants, freshwater fish, native durian, herb, Durio
zlbethinus, Thailand
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ES-O-02

การศึกษามูลค่าของน้าในระบบนิเวศกลุ่มป่าตะวันออก
ธรรมนูญ เต็มไชย*, ทรงธรรม สุขสว่าง
ส้านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ืช, กรุงเทพฯ 10900
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ : dhamma57@gmail.com

การศึกษาครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อประเมินปริมาณและมูลค่าของน้าท่าที่ได้รับจากระบบนิเวศในพื้นที่
อนุรักษ์ในกลุ่มป่าตะวันออก เพื่อสร้างคุณค่าสาหรับการจัดการกลุ่มป่า โดยใช้โมเดลประเมินปริมาณ
น้ าท่ า ในชุ ด โปรแกรม InVEST ผลการศึ ก ษา พบว่ า ปริ ม าณน้ าท่ า จากระบบนิ เ วศของกลุ่ ม ป่ า
ตะวันออก ซึ่งเป็นบริก ารจากระบบนิเวศประเภทหนึ่ง หรืออาจหมายถึงต้นทุนทางธรรมชาติ มี
ปริมาณ 1,756 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 17,560 ล้านบาทต่อปี ในจานวน
นี้มีปริมาณน้าที่ไหลผ่านเขื่อนและอ่างเก็ บน้าโดยรอบกลุ่มป่ าเป็น ปริมาณไม่น้อยกว่า 754 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี
คาสาคัญ : นิเวศบริการ ทุนธรรมชาติ กลุ่มป่าตะวันออก
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ES-O-02

Water yield valuation from Eastern Forest Complex (EFCOM)
Thammanoon Temchai*, Songtam Suksawang
National Parks Office, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation,
Bangkok 76120
*Corresponding author e-mail : dhamma57@gmail.com

This study aimed to assess the water yield in the Eastern Forest Complex (EFCOM)
ecosystem. The InVEST tool was utilized to carry out this assessment. The results
showed that the water yield in the EFCOM is 1,756 million cubic meters per year, with
an annual value of 17,560 million baht. A portion of the water yield (754 million cubic
meters per year) flows through the dams and reservoirs surrounding the forest
complex.
Keywords : natural capital, water yield, InVEST mode, Thailandl
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ES-O-03

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่นในพื้นที่เกาะหมาก อาเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง (ลุม่ น้าทะเลสาบสงขลา)
นุกูล ชิ้นฟัก1,*, วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล2
1คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา
*อีเมลล์ผู้รับผิดชอบบทความ: nukool@hu.ac.th

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่นในพื้นที่เกาะหมาก อาเภอปาก
พะยูน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา งานวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดย
การสนทนากลุ่ ม การสัมภาษณ์เชิ งลึ ก และการสารวจพื้ น ที่ จากผู้รู้ด้านอาหาร ประวัติศ าสตร์
ประเพณีและวัฒนธรรม ผลการศึกษา พบว่า เกาะหมากมีทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่สาคัญ
ประกอบด้วย แหล่งกุ้งหัวมัน กุ้งก้ามกราม ปลาขี้ตัง ปลากด ปลาดุกทะเล จานวนมาก ที่อาศัยอยู่ใน
ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา ส่วนอาหารหวานและขนม เช่น ข้าวเกรียบปากหม้อ น้าตาลสด ขนมโค ขนม
ดู ขนมตาล มะพร้าวน้าหอม สาหรับการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวที่สาคัญ ประกอบด้วย ไหว้พระ
หลวงปู่อินทร์ วัดภัทราราม อ่าวท่ายาง ดูวิถีชุมชนชาวเล ประมงพื้นบ้าน เกาะสี่ เกาะห้า และชิม
อาหารตามเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน สาหรับนักท่องเที่ยวที่หาซื้อของฝาก เช่น กุ้งแก้ว ปลาแมว
แห้ง ไข่ในหิน กุ้งหัวมัน และปลาสดที่แพปลา เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่ นอีก
ช่องทางหนึ่ง
คาสาคัญ: เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น เกาะหมาก ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
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ES-O-03

Local food tourism route in Ko Mak, Pak Phayun District Phatthalung
Province (Songkhla Lake)
1Faculty

Nukool Chinfuk1*, Woraluck Lalitsasivimol2
of Political Science and 2Hatyai Business School, Hatyai University,
Songkhla Province 90110
*Corresponding author e-mail: nukool@hu.ac.th

This research aimed to study the local food tourism route in Ko Mak amphoe Pak
Phayun, Pattalung province, which is an area of Songkhla Lake Basin. This qualitative
research collected data from focus group, in-depth interviews and explored the area
from the historic food traditions and culture. The results found that Ko Mak had the
resources of the tourism food that contains the source of yellow shrimps, giant
freshwater prawns, kitang fish, catfish, and plotosus living in Songkhla Lake Basin. The
desserts and sweets such as Thai steamed rice – skin dumplings, palm juice, kanom
ko, kanom do, kanom tan, fragrant coconut for the major attractions program include
wai phra Luang Pu Indra in Wat Phattharam, Ao Tha Yang, see the way of the chaolay
community, fishery, Ko See Ko Ha, and taste the food along according to the tourism
route in the community. For the tourists to buy community souvenirs such as prawn
glass, the fish dry cat, eggs in the rock. These are promoted along the local food
tourism route in one channel.
Keywords: Local Food Tourism Route, Ko Mak, Songkhla Lake Basin, Thailand

Abstract of the 5th National Meeting on Biodiversity Management in Thailand
July 10 – 14, 2018 at Diamond Plaza Hotel, Surat Thani Province

67

ES-O-04

ความเหมาะสมของเกาะท้ายเพลาในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
เพื่อการเป็นแหล่งดาน้า
สิทธิพร เพ็งสกุล1,*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน1, มาฆมาส สุทธาชีพ1, ชัยณรงค์ เรืองทอง2,
สุภาวดี ฮะมะนี3, บัญชา ลาวัง1
1กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง กรุงเทพฯ 10240
2ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 1 จังหวัดชุมพร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพ
์ ืช
กรุงเทพฯ 10900 3คณะบริหารธุกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ 10900
*ผู้รับผิดชอบบทความ : marine_ru@hotmail.com

เกาะท้ายเพลาเป็นแหล่งดาน้าตื้นที่ได้รับความนิยมของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง การศึกษานี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเหมาะสมของแนวปะการังเกาะท้ายเพลาสาหรับการใช้ประโยชน์เพื่อ
การท่องเที่ยวดาน้าตื้น ผลการศึกษาพบว่าแนวปะการังบริเวณเกาะท้ายเพลามีความกว้างประมาณ
100 เมตร ความลึกสูงสุดประมาณ 4 เมตร พบปะการังมีชีวิตปกคลุมพื้นที่ร้อยละ 31.3 และปะการัง
ตายร้อยละ 59.1 โดยแนวปะการังในระยะ 0–20 เมตรจากแนวชายฝั่ง มีระดับน้าลึกน้อยกว่า 0.5
เมตร พบเพียงตัวอ่อนปะการังลงเกาะบนพื้นหิน โดยมีชนิดเด่น คือ ปะการังโขด (Porites spp.)
ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) และปะการังสมอง (Platygyra
sp.) ระยะ 20–50 เมตรจากแนวชายฝั่ง มีระดับน้าลึกประมาณ 0.5–1.0 เมตร พบปะการังที่มีโคโลนี
ขนาดใหญ่และมีการตายของเนื้อเยื่อส่วนบน โดยมีสาหร่ายขนาดใหญ่ปกคลุมบนโคโลนี ปะการั ง
ชนิดเด่นที่พบได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) และปะการังสมอง (Platygyra sinensis) ระยะ
50-70 เมตรจากแนวชายฝั่ง มีระดับน้าลึกประมาณ 1.0–2.0 เมตร พบปะการังมีชีวิตปกคลุมพื้นที่
มากที่สุด ปะการังชนิดเด่นที่พบ ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea
heliopora) ปะการังดอกกะหล่า (Pocillopora spp.) และปะการังสมอง (Platygyra sinensis)
สาหรับระยะ 70–100 เมตรจากแนวชายฝั่ง มีระดับน้าลึกประมาณ 2.0–4.0 เมตร ปะการังชนิดเด่น
ที่พบ ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites abdita) ปะการังดอกไม้
(Goniopora columna) และปะการังสมอง (Platygyra sinensis) ลักษณะของแนวปะการังเกาะ
ท้ายเพลาอาจไม่เหมาะสาหรับการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ย วดาน้าตื้น เนื่องจากแนว
ปะการังส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับความลึกของน้าน้อยกว่า 2 เมตร และในที่ลึกนักท่องเที่ ยวจะไม่สามารถ
มองเห็นปะการังได้ชัดเจน เพราะความขุ่นของน้าทะเลสูง ดังนั้นแนวปะการังบริเวณเกาะท้ายเพลา
ควรอนุรักษ์ไว้เพื่อให้บริการของระบบนิเวศในด้านอื่นๆ เช่น แหล่งอนุบาลสัตว์น้าวัยอ่อน และการ
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
คาสาคัญ : แนวปะการัง การท่องเที่ยว หมู่เกาะอ่างทอง
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ES-O-04

Sutiability for developing Ko Taiplao in the Mu Ko Angthong National Park
as a diving hotspot
Sittiporn Pengsakun1,*, Thamasak Yeemmin1, Makamas Sutthacheep1,
Chainarong Ruangthong2, Supawadee Hamanee3, Bancha Lawang1
1Marine Biodiversity Research Group, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University,
Bangkok 10240 2Marine National Park Operation Center Chumphon, Department of
National Park, Wildlife and Plant Conservation, Bangkok 10900 3School of Business
Administration, Sripatum University, Phaholyothin Road, Bangkok 10900
*Corresponding author e-mail : marine_ru@hotmail.com

Located in Mu Ko Angthong National Park, Ko Taiplao is a diving hotspot which has
been popular for snorkeling. In this study, we analyzed the suitability of coral reefs at
Ko Taiplao for snorkeling. The results illustrated that coral communities at
Ko Taiplao was about 1 0 0 m. wide, found at the maximum depth of 4 m. The coral
communities consisted of 31.3% of live corals and 59.1% of dead corals. The reefs
within 20 m. from the shorelines were less than 0.5 meters deep, only juvenile corals
dominated by Porites spp., Favites sp., Favia sp., and Platygyra sp. were recruited on
rocky substrate. At the distance between 20–50 m. from the shoreline, the depth was
about 0 . 5 –1 . 0 m., large coral colonies of Porites lutea and Platygyra sinensis were
dominant. Partial mortality with algal cover was found on the top of the coral
colonies. At the distance between 5 0 –7 0 m. from the shoreline, the depth reached
1.0–2.0 m. where dominant corals such as P. lutea, Diploastrea heliopora, Pocillopora
spp. and Platygyra sinensis were generally found. At the distance between 70–100 m.
from the shoreline, the depth ranged from 2.0–4.0 m. the coral communities in this
area were dominated by P. lutea, Favites abdita, Goniopora columna, and Platygyra
sinensis. The coral reefs at Ko Taiplao may not be suitable for snorkeling since most
coral reefs are generally found in shallow areas with the depth of less than 2m., while
snorkelers may not see coral reefs clearly in deeper areas due to high turbidity. We
suggest that the coral reefs at Ko Taiplao should be reserved for continuing to provide
other types of ecosystem services such as nursery ground for juvenile organisms and
coastal protection.
Keywords: coral reef, tourism, Mu Ko Angthong, Thailand
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ES-O-05

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชาวประมงและโลมาบริเวณท่าเรืออเนกประสงค์ดอนสัก
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
โชติกา พลทองพัท*1, สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์2, ศิริพร ประดิษฐ์3
1สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 2สาขาทรัพยากรประมง คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 3
สถานวิจยั สมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ : Porntorng@gmail.com

คลองดอนสัก อาเภอดอนสัก เป็นพื้นที่ตั้งเลียบชายฝั่งอ่าวไทย ติดกับแผ่นดินใหญ่บริเวณพื้นที่ลุ่ม
น้าป่าชายเลน ประกอบไปด้วยเกาะต่างๆ ได้แก่ เกาะแรต เกาะนกเภา และหมู่เกาะเชือก และเป็น
ศูนย์กลางท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ของภาครัฐและเอกชน ความอุดมสมบรูณ์ของธรรมชาติทาให้เกิ ด
อาชีพประมงท้องถิ่น ซึ่งคุ้นเคยกับการพบเห็นโลมาบ่อยครั้ง (ร้อยละ 88 ของจานวนวันที่สารวจ)
งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ไ ด้ ท าการส ารวจบริ เ วณท่ า เที ย บเรื อ อเนกประสงค์ ด อนสั ก วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ หา
ความสั ม พั น ธ์ ร ะว่ า งชาวประมงและโลมาบริ เ วณท่ า เรื อ อเนกประสงค์ ด อนสั ก ระหว่ า งเดื อ น
พฤศจิกายน 2559 – ตุลาคม 2560 โดยบันทึกข้อมูลการพบเห็นโลมา พฤติกรรมของโลมา การทา
ประมงปลากระบอก วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างน้าหนักปลากระบอก (กิโลกรัม/ชั่วโมง) ในช่วง
เวลาที่มีและไม่มีโลมาโดยใช้สถิติ Chi-square และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนโลมา (ตัว)
ต่ อ น้ าหนั ก ปลากระบอก (กิ โ ลกรั ม ) โดยการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอย ( Regression analysis) ผล
การศึกษาพบว่า น้าหนักของปลากระบอกสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่พบเห็นโลมาอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (P<0.05) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนโลมาต่อน้าหนักปลากระบอกพบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์กันทางสถิติ (P>0.05) แสดงให้เห็นว่าชาวประมงจับปลากระบอกได้มากขึ้นเมื่อ พบ
โลมา ซึ่งจานวนโลมาไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อน้าหนักปลากระบอกที่จับได้ของชาวประมง ดังนั้นการพบ
โลมาสามารถเป็นตัวชี้วัดจานวนของสัตว์น้าและช่วยส่งเสริมชุมชนชาวประมงในการท่องเที่ยวชม
โลมา ทาให้ชุมชนตระหนักถึงความสาคัญของโลมาอย่างยั่งยืน นาไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลอันทรงคุณค่าของประเทศไทยได้ต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ : โลมาชายฝั่ง, ความสัมพันธ์, ชาวประมง
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ES-O-05

The relationship between fisherman and dolphins in multipurpose pier of
Donsak, Surat Thani Province.
Chotika Phonthongpat*, Suwat Jutapruet, Siriporn Pradit
Marine and Coastal Resources Management, Marine and Coastal Resources Institute Prince
of Songkla University, Hat Yai Campus, Songkhla, 90110
*Corresponding author e-mail: Porntorng@gmail.com

Donsak River, Donsak District is located on the coast of the middle Gulf of Thailand
and is adjacent with the wetland of mangrove area including Rat Island, Nok Ta Pao
Island and Chuek Islands. There are ferry transportation piers of private companies
and government organizations. The abundance of natural marine resources attracts
the local fishing communities who are familiar with the appearance of dolphins (88%
of survey days). This research was carried out at Ferry Transportation Pier of Donsak
Municipality. The objective of this investigation was to determine the relation among
fishermen, dolphins and fishing activities in this area. The appearance of dolphins,
their behavior and effect on mullet fish fishing activities were recorded during
November 2016 – October 2017. Following this, the difference in the weight of mullet
fish (Kg/Hrs.) when fishermen were fishing while they sighted and not sighted dolphin
was analyzed by Chi-square and defined the relation of number of dolphin and the
weight of mullet fish (Kg) by regression analysis. The results showed that the weight
of mullet fish related to the period of dolphin occurrences, statistical significance.
(P<0.05). The relation between dolphin number and mullet fish weight found that
were not statistical relation (P>0.05). It is indicated that the fishermen catch more
mullet fish when they saw dolphin in the study area, but the dolphin number are not
the factor that related to weight of mullet fish. In addition, the occurrence of dolphin
indicates the number of fish in the study area. Furthermore, the occurrence of dolphin
can be promoted through dolphin watching tourism and can help to motivate the
fishermen’s awareness for Thailand’s valuable marine resources, sustainable
conservation and management in the future.
Keywords: Coastal dolphin, Symbiosis, Fishermen, Thailand
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ES-P-01

เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสาหรับการติดตามระบบนิเวศทางทะเล
บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
ไพโรจน์ เสนา*, ศิริรัตน์ สมเชื้อ, กฤษณะเดช เจริญสุธาสิน,ี มัลลิกา เจริญสุธาสินี
ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ส้านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบหลัก: preawsena@gmail.com

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมครอบคลุมพื้นที่อาเภอสิเกาและอาเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประกอบด้วย
ป่าชายเลน เกาะ หญ้าทะเลหาดทรายสีขาวตามแนวชายฝั่งมีธรรมชาติที่สวยงาม ทีมวิจัยได้ติดตั้ง
ระบบคลาวด์ เ ฝ้ า ติ ด ตามระบบนิ เ วศน์ ข องหญ้ า ทะเลและแนวปะการั ง แบบผสมผสาน
ที่อุทยานแห่งชาติห าดเจ้าไหมและเกาะมุก ระบบได้พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการสาหรับ
ชุมชนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ นักท่องเที่ยว และนักวิจัยที่จะดาเนินการเพื่อจัดการระบบนิเวศ ซึ่งเป็นที่รู้
กันดีว่าระบบนิเวศทางทะเลมีความสาคัญยิ่งในด้านต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยว, การฟื้นฟูและป้องกัน
สภาพแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีระบบคลาวด์เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลเซ็นเซอร์แบบเรียลไทม์
นอกจากนี้ ข้ อ มู ล ระยะยาวยั ง จ าเป็ น ส าหรั บ การตรวจสอบผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศต่าง ๆ เช่น หญ้าทะเลและแนวปะการัง ระบบประกอบด้วยเครือข่าย
CTD เซ็นเซอร์ 2 ชุด ใช้วัดปริมาณการนาไฟฟ้า อุณหภูมิ ความลึก และความเค็มก็สามารถคานวณ
ได้ TD เซ็นเซอร์ 4 ชุด ใช้วัดอุณหภูมิและความลึก อีกทั้งมีสถานีวัดอากาศที่เก็บรวบรวมปริมาณ
น้าฝน ความเร็วลม ทิศทางลม รังสีอาทิตย์ อุณ หภูมิของอากาศ และข้อมูลความดันบรรยากาศ
ข้ อ มู ล อนุ ก รมเวลายั ง สามารถแจ้ ง ให้ ท ราบถึ ง ความต้ อ งการในการดู แ ลรั ก ษาชุ ด อุ ป กรณ์
ข้อมูลน้าทะเลบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม
2561 พบว่ า ลั ก ษณะทางกายภาพของน้ าทะเล โดยมี อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย 29.40 องศาเซลเซี ย ส
ความลึกเฉลี่ย 1.15 เมตร ค่าการนาไฟฟ้าเฉลี่ย 2.81 S/m น้าทะเลมีความเค็มค่อนข้างต่าเนื่องจาก
เซ็นเซอร์ติดตั้งอยู่ใกล้ปากแม่น้า
คาสาคัญ : ระบบคลาวด์, ระบบนิเวศ, ข้อมูลอนุกรมเวลา
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ES-P-01

Wireless sensor networks for marine environment monitoring at
Hat Chao Mai National Park
Pairot Sena*, Sirirat Somchuea, Krisanadej Jaroensutasinee, Mullica Jaroensutasinee
Centre of Excellence for Ecoinformatics, School of Science, Walailak University,
Nakhon Si Thammarat 80161
*Corresponding author e-mail: preawsena@gmail.com

Hat Chao Mai National Park covers the area of Sikao district and Kantang district of
Trang and consists of mangroves, seagrass islands, white sandy beaches along the
length of the land. We have installed a cloud based monitoring system in a mixed
ecosystem of sea grass and coral reefs at Hat Chao Mai National Park and Koh Mook
Island. The system has been developed to respond to requirements for local
communities, authorities, tourists and researchers to execute in order to manage these
ecosystems. It has been known that marine ecosystems are of paramount importance
for various fields, e.g. tourism, environmental restoration and protection so sensor
data are needed. With cloud based technology it is possible for them to complete
near real time synchronization that will generate timely measures. Moreover, long
term data is also needed for monitoring of climate change effects on these
ecosystems - seagrass and coral reefs. The system is a network of 2 CTD sensors,
measuring the amount of conductivity, temperature, depth and computed salinity, 4
TD sensors and a weather station that collects rainfall, wind speed, wind direction,
solar radiation, air temperature and atmospheric pressure data. The time series data
can also inform us about the needs for site maintenance. Sea water at Hat Chao Mai
National Park during December 2017 to March 2018 showed that the physical
characteristics had an average temperature of 29.40 °C, average depth of 1.15 m,
average conductivity of 2.81 S/m. The salinity is relatively low due to the proximity of
the sensors location near the estuary.
Keywords: cloud based, ecosystem, time series data, environmental monitoring,
Thailand
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ES-P-02

การสารวจการท่องเที่ยวชมโลมาในอาเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในปี พ.ศ. 2560
ละอองดาว จงรักษ์*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน, มาฆมาส สุทธาชีพ
กลุ่มวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง
กรุงเทพฯ 10240
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: Laongdow8853@gmail.com

โลมาจั ด เป็ น ทรั พ ยากรสั ต ว์ น้ าหายาก และมี ค วามส าคั ญ ในระดั บ สากล ซึ่ ง สามารถบ่ ง ชี้ ถึ ง
ความอุดมสมบูรณ์ของทะเลและชายฝั่ง ปัจจุบันโลมามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเกิดจาก
หลายปั จ จั ย เช่ น ผลกระทบจากเครื่ องมื อ ประมง ท าให้ เ กิ ด การบาดเจ็บ หรือตาย การศึ ก ษานี้
ได้ ด าเนิ น การส ารวจร่ ว มกั บ เยาวชนในพื้ น ที่ โดยการสอบถามข้ อ มู ล จากชาวประม งพื้ น บ้ า น
และชาวประมงที่ทาธุรกิจล่องเรือชมโลมา บริเวณอาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาเนินการ
ส ารวจและรวบรวมข้ อ มู ล จากท่ า เรื อ 4 แห่ ง ได้ แ ก่ แหลมประทั บ แขวงเภา เขาออก
และอ่ า วท้ อ งโหนด ระหว่ า งเดื อ นมกราคมถึ ง เดื อ นธั น วาคม 2560 ผลการศึ ก ษาพบว่ า ในรอบ
หนึ่ ง ปี ที่ ผ่ า นมา ท่ า เรื อ แหลมประทั บ มี ก ารออกเรือ ชมโลมามากที่ สุ ด ถึ ง 249 วั น รองลงมาคือ
อ่าวท้องโหนด 233 วัน เขาออก 221 วัน และแขวงเภา 218 วัน ตามลาดับ ซึ่งเดือนที่พบเห็ น
โลมามากอยู่ในเดือนมีนาคม และเดือนพฤษภาคม โดยโลมาที่พบเห็นบ่อย คือ โลมาอิรวดี (Orcaella
brevirostris) รองลงมาคือโลมาสี ชมพู (Sousa chinensis) โลมาปากขวด (Tursiops aduncus)
แ ล ะ โ ล ม า หั ว บ า ต ร ห ลั ง เ รี ย บ ( Neophocaena phocaenoides) ต า ม ล า ดั บ
ผลการศึกษานี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่บ่งชี้การแพร่กระจายและการอยู่อาศัยของประชากรโลมา เพื่อ
นาไปสู่การอนุรักษ์โลมาและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
คาสาคัญ: การท่องเที่ยว โลมา นครศรีธรรมราช
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ES-P-02

A survey on dolphin tourism in Khanom District,
Nakhon Si Thammarat Province in 2017
Laongdow Jungrak*, Thamasak Yeemin, Makamas Sutthacheep
Marine Biodiversity Research Group, Department of Biology, Faculty of Science,
Ramkhamhaeng University, Bangkok 10240
*Corresponding author e-mail: Laongdow8853@gmail.com

Dolphins are rare and internationally important marine mammals. Their occurrence
usually indicates a fertile marine and coastal environment. Currently dolphin
populations have declined due to various causes, for example fishing activities
resulting in injury or death. Incooporation with local youth, we gathered data by
interviewing local fishers and the fishers who operate dolphin tourism businesses in
Kanom District, Nakhon Si Thamarat Province. The surveys were conducted at four
main piers, including Laem Pratap, Khwang Phao, Khao Ok, and Ao Thong Nod, during
January–December 2017. The results reveled that in 2017, Laem Pratap Pier was the
busiest pier where dolphin tourism had operated for 249 days per year, followed by
Ao Thong Nod Pier (233 days), Khoa Ok Pier (221 days), and Khwang Phao Pier (218
days). The high occurrences of dolphins were recorded in March and May. Irrawaddy
dolphin (Orcaella brevirostris) was most frequently seen, followed by Indo-Pacific
humpback dolphin (Sousa chinensis) bottlenose dolphin (Tursiops aduncus) and
finless porpoise (Neophocaena phocaenoides). This research provides baseline data
on the distribution of dolphins and their habitats for conserving dolphins and
promoting sustainable tourism.
Keywords: tourism, dolphin, Nakhon Si Thammarat
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PL-O-01

การสารวจประชากรปรงชัยภูมิ (Cycas elephantipes) ใน
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ
กวิสรา เฮงธนารัฐ*, พงศ์เทพ สุวรรณวารี
สาขาวิชาชีววิทยา ส้านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 30000
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ : siribuln@hotmail.com

ปรงชัยภูมิ (Cycas elephantipes) เป็นพืชเฉพาะถิ่นและใกล้สูญพันธุ์ของจังหวัดชัยภูมิมีจานวน
ประชากรลดลงเนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตช้ามากและถูกลักลอบขุดไปจาหน่าย การศึกษาครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจการแพร่กระจายและลักษณะประชากรของพืชชนิดนี้ในอุทยานแห่งชาติป่า
หินงาม จังหวัดชัยภูมิ โดยได้สารวจในพื้นที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ระหว่างเดือนเมษายนถึง
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ทาการวัดพิกัดทางภูมิศาสตร์ของต้นปรงที่พบทุกต้น จากนั้นได้แบ่งช่วงอายุ
ของปรงออกเป็นปรงต้นโตเต็มวัย ต้นหนุ่ม และต้นอ่อน วัดความสูงของลาต้น เส้นรอบวงของลาต้น
ความสูงของเรือนยอด และรัศ มีของทรงพุ่มของต้นโตเต็มวัย และวัดความยาวของใบที่ยาวที่สุด
จานวน 3 ใบ ของทุกช่วงอายุ ผลการศึกษาพบต้นปรงชัยภูมิจานวนทั้งสิ้น 107 ต้น ที่ระดับความสูง
827-870 เมตรจากระดับน้าทะเล ส่วนมากพบบริเวณหน้าผา และป่าเต็งรัง และพบเพียงเล็กน้อยใน
ทุ่งกระเจียว ปรงต้นอ่อนพบจานวนมากที่สุด (ร้อยละ 63.6) รองลงมาเป็นต้นโตเต็มวัย (ร้อยละ
32.7) และต้นหนุ่ม (ร้อยละ 3.7) ต้นโตเต็มวัยส่วนใหญ่ที่พบเป็นต้นไม่ทราบเพศ 21 ต้น รองลงมา
เป็นต้นเพศเมีย 8 ต้น และต้นเพศผู้ 6 ต้น ต้นโตเต็มวัยมีค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลา
ต้น ความสูงของลาต้นเฉลี่ย ความสูงของเรือนยอดเฉลี่ย และขนาดของทรงพุ่มเฉลี่ย คือ 19.0±4.1
เซนติเมตร 125.0±60.6 เซนติเมตร 134.7±23.8 เซนติเมตร และ 5.5±2.6 ลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ
นอกจากนี้ต้นโตเต็มวัยยังมีค่าเฉลี่ยของขนาดความยาวของใบที่ยาวที่สุด มีค่ามากที่สุด (139.6±22.4
เซนติเมตร) รองลงมาคือต้นหนุ่ม (126.2±21.1 เซนติเมตร) และต้นอ่อน (46.8±13.9 เซนติเมตร)
ตามลาดับ โดยสรุปการศึก ษาครั้งนี้พบว่า ปรงชัย ภูมิ ในอุทยานแห่ง ชาติป่ าหิ นงามมีพื้ น ที่ใ นการ
แพร่กระจายที่จากัดมากซึ่งพบเฉพาะบริเวณหน้าผาเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ปรงเหล่านี้ได้รับการดูแล
รักษาเป็นอย่างดีเนื่องจากอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวและอยู่ใกล้ที่ทาการอุทยานแห่งชาติป่าหินงามด้วย
คาสาคัญ: ปรงเท้าช้าง, ลักษณะของประชากร, ชัยภูมิ
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PL-O-01

Population survey of Cycas elephantipes in Pa Hin Ngam National Park,
Chaiyaphum Province
Kawisara Hengtanarat*, Pongthep Suwanwaree
School of Biology, Institute of Science, Suranaree University of Technology, Nakhon
Ratchasima 30000
*Corresponding author e-mail: siribuln@hotmail.com

Cycas elephantipes, an endemic and endangered plant in Chaiyaphum province, has
been reduced because it has very slow growth and has been removed for sale. The
purpose of this study was to survey the distribution and characteristics of this plant
in Pa Hin Ngam National Park. The survey was conducted from April to May 2016. The
geographical coordinates of all cycads were recorded. Cycad age classes were
classified into adult, young and seeding. stem height, stem circumference, canopy
height, and canopy radius of adult cycads were measured. The three longest leaf
lengths of all cycads were also recorded. The results showed that a total of 107
cycads were found at elevation of 827- 870 m, mostly near the cliff and dipterocarp
forest, only a few were found in a Siam Tulip field. The majority age class was seedling
(63.6%), followed by adult (32.7%), and young (3.7%). For adults, most were unknown
gender (21), followed by female (8) and male (6). The average stem diameter, stem
height, canopy height and canopy size were 19.0±4.1 cm, 125.0±60.6 cm, 134.7±23.8
cm and 5. 5±2. 6 m3, respectively. Adult cycads had the highest average longest leaf
length (139.6±22.4 cm), followed by young (126.2±21.1 cm) and seedling (46.8±13.9
cm), respectively. In summary, the cycads in this site had a very limited habitat, found
only at the cliff areas. However, they are well protected because their locations are
close to the tourist attractions and Pa Hin Ngam National Park main office.
Key words: cycads, population characteristics, Thailand
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PL-O-02

การศึกษาการเสื่อมสภาพและการอนุรักษ์ฟอสซิลไม้กลายเป็นหิน
ในอุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) จังหวัดตาก
จิราภรณ์ อรัณยะนาค1, นารีรัตน์ บุญไชย2,*, เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา3, สุรเวช สุธีธร2,4
1บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ 10170, 2ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวิน, มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, จังหวัดมหาสารคาม 44150, 3ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป,
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ 10110, 4ภาควิชาชีววิทยา,
คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, จังหวัดมหาสารคาม 44150
*อีเมล์ผู้รบั ผิดชอบบทความ: nareeratboonchai@gmail.com

ไม้กลายเป็นหินขนาดใหญ่ (22 – 69 เมตร) อย่างน้อย 7 ต้น ถูกพบและขุดเปิดหน้าดินออกทั้งหมด
ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2548 ณ วนอุทยานไม้ก ลายเป็นหิน จังหวัดตาก แต่ก าลังเผชิญปัญหา
ไม้กลายเป็นหินเสื่อมสภาพ แตกหัก และผุพัง หากไม่อนุรักษ์อย่างถูกวิธีจะทาให้สูญเสียทรัพยากร
ฟอสซิลพืชที่มีคุณ ค่าซึ่งไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ คณะผู้วิจัยแบ่งการดาเนินงานเป็น 4 กลุ่ม
ได้ แ ก่ การศึ ก ษาพรรณไม้ ดึ ก ด าบรรพ์ การวิ เ คราะห์ แ ร่ ที่ พ บในฟอสซิ ล วิ เ คราะห์ ส าเหตุ การ
เสื่อมสภาพเพื่อหาแนวทางอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพ และการใช้เทคโนโลยีการสแกนด้วยเครื่องมือ
สแกนวัตถุสามมิติกั บเทคนิคการรังวัดภาพถ่ายเพื่อเก็ บข้อมูลลักษณะโครงสร้างไม้กลายเป็นหิน
ผลการวิจัย เบื้องต้ น พบว่ า มีพรรณไม้มากกว่ า สองชนิ ด ส่วนใหญ่อยู่ใ นวงศ์ Fabaceae บางต้ น
อาจเป็นชนิดใหม่ซึ่งอยู่ในระหว่างการจาแนก แร่หลักที่พบในไม้กลายเป็นหิน คือ ควอตซ์ โดยมี
สารประกอบของเหล็ก ฯลฯ ปนอยู่ด้วย สาเหตุที่ทาให้ฟอสซิลเสื่อมสภาพมีหลายอย่าง ที่สาคัญที่สุด
คือ สภาพแวดล้อม (อุณหภูมิ ความชื้น ฯลฯ) เพราะอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานก่อนจะมีการทยอย
สร้างหลังคาชั่วคราวหรืออาคารถาวรมาคลุม แต่สิ่งก่อสร้างดังกล่าวยังไม่มีประสิทธิภาพเพีย งพอ
ในการควบคุมสภาพแวดล้อมและอนุรัก ษ์ การอนุรักษ์ไม้ก ลายเป็นหินต้องมีการศึก ษาวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง มีการวางแผนที่ครอบคลุม สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามสภาพแวดล้อมและติด ตามผล
ในระยะยาว
คาสาคัญ: ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก การอนุรักษ์
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PL-O-02

The study of fossil tree deterioration and conservation in
Petrified Forest Park, Tak Province, Thailand
Chiraporn Aranyanak1, Nareerat Boonchai2,*, Seriwat Saminpanya3,
Suravech Suteethorn2,4
1Faculty of Architecture and Graduate School, Silapakorn University, Bangkok 10200,
2Palaeontological Research Centre, Mahasarakham University, Maha Sarakahm Province
44150, 3Department of General Science, Faculty of Science, Srinakharinwirot University,
Bangkok 10110, 4Department of Biology, Faculty of Science, Mahasarakham University,
Maha Sarakahm 44150
*Corresponding author e-mail: nareeratboonchai@gmail.com

At least seven giant petrified trees (2 2 – 6 9 meters in length) were discovered and
excavated during 2 0 0 3 – 2 0 0 5 in Petrified Forest Park (currently transitioning to a
national park), Tak Province, Thailand. Unfortunately, the fossils have undergone
extensive deterioration. Thus, it is imperative that we perform proper conservation
techniques in order to save a precious natural resource. Our team focused on four
research areas: 1) study of the paleoflora, 2) mineral analysis, 3) conservation planning
process to find the most efficient method for this site, 4 ) using 3 D scanning and
photogrammetry techniques to collect photographs and additional information of
petrified wood surface structure. Preliminary results indicate that majority of the
paleoflora belong to Family Fabaceae, with more than two species and some are
probably novel taxa. Further identification is in progress. Fossil wood samples at this
locality are mainly permineralized with quartz. Insignificant iron compounds and other
minerals are present. While there are many factors influencing deterioration rates of
the petrified wood, environmental conditions (temperature, humidity, etc.) are the
most important. The fossils had been exhibited outdoors before they were protected
by temporary or permanent shelters. However, these shelters were not designed for
environmental stabilization and conservation functions. To properly conserve petrified
wood, there must be well planned long term study, to monitor and adjust to changes
in the environment.
Keywords: petrified wood, Tak Province, conservation
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PL-O-03

พรรณพืชในป่าชุมชนภูประดู่เฉลิมพระเกียรติ : การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
เทียมหทัย ชูพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: thiamhathai@yahoo.com

ป่ า ชุ ม ชนภู ป ระดู่ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ อ าเภอครบุ รี จั ง หวั ด นครราชสี ม า เป็ น อี ก รู ป แบบหนึ่ ง ของ
การอนุรัก ษ์ป่าในท้องถิ่น มีกิ จ กรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ในพื้ น ที่ ได้ แ ก่ การส ารวจพรรณพื ช การจั ด ค่ า ยเพื่ อ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ป่ า
การปลูกป่าทดแทน การสร้างฝายชะลอน้า และการสร้างแนวกันไฟ ผลจากการสารวจพรรณพืช
ด้ ว ยการสุ่ ม วางแปลงตั ว อย่ า งขนาด 20×20 เมตร จ านวน 52 แปลง และเดิ น ตามเส้ น ทาง
ศึก ษาธรรมชาติ พบพรรณพืช จานวน 69 วงศ์ 205 สกุ ล 258 ชนิด พืชวงศ์ที่พบมากที่สุด คือ
วงศ์ Fabaceae รองลงมาคื อ วงศ์ Malvaceae และ วงศ์ Rubiaceae ตามล าดั บ โดยให้ มี
การใช้ประโยชน์จากป่าในด้านพืชอาหาร ได้แก่ ผักหวานป่า ติ้ว อีรอก กระเจียว ไผ่ ส้มอ๊อบแอ๊บ
ไส้ตัน กระโดน ไชหิน เปราะป่า มันเทียน กลอย กระบก มะกอกเกลื้อน และผลผลิตจากป่า ได้แก่
เห็ดชนิดต่าง ๆ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
คาสาคัญ : ป่าชุมชน ชนิดพืช การใช้ประโยชน์
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PL-O-03

Plants in Phu Pra Du Community Forest: conservation and utilization
Thiamhathai Choopan
Faculty of Science and Technology, Nakhon Ratchasima Rajabhat University,
Nakhon Ratchasima 30000
Corresponding author e-mail: thiamhathai@yahoo.com

Phu Pra Du Community Forest, Khon Buri District, Nakhon Ratchasima Province is a
prime example for forest conservation by local communities. Several activities were
conducted for conservation criteria, i.e., plant survey, forest conservation camp,
reforestation, dam construction, fire protection trail. Fifty-two of 20×20 metre
sampling plots and natural trails survey were used. The study found 69 families 205
genera and 258 species. The dominant families were Fabaceae, Malvaceae, and
Rubiaceae, respectively. Mostly utilization consisted of edible plants such as
Melientha suavis Pierre, Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp.
formosum, Amorphophallus sp., Curcuma spp., Bambusa sp. Cissus hastata Miq.,
Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton, Careya arborea Roxb.,
Droogmansia godefroyana (Kurz) Schindl., Kaempferia marginata Carey ex Roscoe,
Dioscorea glabra Roxb., Dioscorea hispida Dennst., Irvingia malayana Oliv. ex A.W.
Benn., Canarium subulatum Guillaumin, and forest productivities; mushrooms, which
based on sustainable use.
Keywords: Community Forest, Plant species, Utilization
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PL-O-04

การสารวจจานวนและการแพร่กระจายของพลับพลึงธาร
ศจี กองสุวรรณ
โครงการฟื้นฟูพลับพลึงธารพืชอาศัยถิ่นเดียวในโลกที่ใกล้สูญพันธุ์จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา,
จังหวัดระนอง 85120
อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ : k_sajee@hotmail.com

พลับพลึงธารเป็นพืชเฉพาะถิ่น (Endemic species) กระจายพันธุ์อยู่ในระบบนิเวศเฉพาะ การศึกษา
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) สารวจปริมาณและการแพร่กระจายพลับพลึงธาร 2) เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในฟื้นฟูพลับพลึงธารโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการประยุก ต์ใช้ก ารสารวจแบบมีส่วนร่วม
ด้วยวิธีก าร 1) ฝึก อบรมเชิงปฏิบัติก ารแบบมี ส่ ว นร่ วมวิธี ก ารรวบรวมข้อมู ล ปัจ จัย แวดล้อ มและ
การประเมินจานวนต้นพลับพลึงธาร 2) การปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลปัจจัยแวดล้อม
ของแหล่งที่อาศัย 3) ประเมินจานวนของต้นพลับพลึงธารด้วยการนับและสุ่มตัวอย่างแบบวางแปลง
4) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลปัจจัยแวดล้อม ปริมาณและ
การแพร่กระจายพลับพลึงธาร จานวนทั้งสิ้น 20 คลองครอบคลุมคลองในอาเภอกะเปอร์ อาเภอ
สุขสาราญ จังหวัดระนองและอาเภอคุระบุรี อาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา พบว่าปริมาณพลับพลึงธาร
รวมทั้งสิ้น 23,828 กอ ลาคลองที่พบพลับพลึงธารส่วนใหญ่น้าใสแสงส่องลงจนถึงพื้นท้องน้า ดินเป็น
ดินตะกอนที่ท้อ งน้ าเป็ นดิ นร่ ว นปนทราย ดินทรายหยาบดิ นร่ว นเหนีย วปนทรายและดิ น ทราย
ละเอีย ดปนโคลนเล็ก น้อย มีค่าความเป็ นกรด-ด่ าง (pH) ระหว่าง 6 – 7 แสดงว่าพลับพลึ ง ธาร
ขึ้นในแหล่งน้าบริสุทธิ์มีค่า pH ที่เป็นกลาง อุณ หภูมิข องน้า 25 – 27 ความลึก ของน้า 0 – 153
เซนติเมตร ความเร็วการไหลในคลองระหว่าง 0 – 0.98 เมตรต่อวินาที
คาสาคัญ: พลับพลึงธาร, พืชเฉพาะถิ่น, ใกล้สูญพันธุ์, พิกัดภูมิศาสตร์, สภาพแวดล้อม
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PL-O-04

Survey on the quantity and distribution of
Water Onion (Crinum thainum)
Sajee Kongsuwan
Project of Restoration of Water Onion (Crinum thainum), an Endangered Endemic Species
of Ranong and Phang Nga Province, Ranong Province 85120
Corresponding author e-mail: k_sajee@hotmail.com

Water Onion (Crinum thainum) is an endangered endemic species distributed in
a specific ecosystem in Ranong and Phangnga. The purpose of this research was to:
1) survey the quantity and distribution of Water Onion (Crinum thainum) and 2) apply
this database for restoration of Water Onion through a community participation
process. The survey method applied 1) a participatory action workshop on data
collection methods for environmental factors and assessment of the quantity of
Water Onion, 2) field surveys aimed to collect environmental factors of its habitats, 3)
assessment of the quantity of Water Onion using counting and quadrat sampling
methods, and 4) analyzing the data on environmental factors and the quantity and
distribution of Water Onion together with the general data on land use condition. This
survey covered 20 habitats of Water Onion in Kapoe and Suksamran districts, Ranong
province as well as Khuraburi and Takuapa districts, Phangnga province. The results
showed that 23,828 clusters of Water Onion were counted. The Water Onion’s habitat
surveys indicated that the canals have clear water with sunlight passing through to
the canal bed. The soil profiles consist of alluvial soil (canal bed covered by sandy
loam), coarse sand, sandy clay loam and very fine sand with clay. The water pH ranged
from 6 to 7. This demonstrates that Water Onion can grow in clear water with neutral
pH. The water temperature should be 25 to 27 degrees Celsius at the depth of
approximately 0 – 153 centimeters and the flow rate between 0 – 0.98 meter per
second
Keywords: Water Onion (Crinum thainum), Endangered Species, Endemic Species
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PL-O-05

การปกปักพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช หม้อข้าวหม้อแกงลิงเสือสุราษฎร์
Nepenthes suratensis
สรายุทธ อ่อนสนิท1,*, สุรพล ฐิติธนากุล2, เยาวพรรณ สนธิกุล2, ธีร ศรีสวัสดิ2์
1สาขาวิชาทรัพยากรประมงและชายฝั่ง, และ 2สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี,
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
*ผู้รับผิดชอบบทความ: onsanit_m@hotmail.com

ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง Nepenthes suratensis เป็นพืชถิ่นเดีย วมีประชากรต้นพันธุ์เหลือ อยู่ ใน
ธรรมชาติเป็นแหล่งสุดท้ายใน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ภายใต้การดูแลของเรือนจาชั่วคราวทุ่ง
เขน และเรือนจาสุราษฎร์ธานี โดยมีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เดิมเพื่อขยายพื้นที่เรือนจากลางจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี จึงมีการปลูกย้ายต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงชนิดนี้ทั้งหมดจานวน 505 ต้น ปลูกในพื้นที่ปก
ปักซึ่งมีต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงชนิดนี้เติบโตอยู่ได้ โดยมีการดูแลพื้นที่รักษาต้นพันธุ์จนสามารถฟื้นคืน
ได้ 417 ต้นหลังจากย้ายปลูกได้ 3 ปี คิดเป็นอัตรารอดร้อยละ 82.57 ต้นพันธุ์ทั้งหมดสามารถเติบโต
ออกดอกและมีการผสมข้ามต้นเป็นปกติ 4 ครั้งต่อปี การผสมติดฝักเกิดขึ้นได้ดีขึ้นเนื่องจากระยะห่าง
ระหว่างต้นประมาณ 1.5 เมตร เมล็ดพันธุ์ที่ร่วงกระจายในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมสามารถเติบโตเป็น
ต้ น อ่ อ นได้ ดี ถื อ เป็ น ความประสบผลส าเร็ จ ในการช่ ว ยอนุ รั ก ษ์ แ ละเพิ่ ม จ านวนต้ น พั น ธุ์ ข อง
หม้อข้าวหม้อแกงลิงชนิดนี้ให้อยู่รอดได้เองในธรรมชาติ นอกจากนี้ทีมวิจัยได้มีการศึกษาวิจัยกลุ่ม
ประชากรของ N. suratensis ในด้านการเก็ บรัก ษาละอองเกสร การแยกเพศต้นกล้าวัย รุ่ น ด้ ว ย
เทคนิคโฟลว์ไซโตเมทรี การเพาะเมล็ดแบบปลอดเชื้อในห้องปฏิบัติก าร การอนุบาลต้นอ่อนใน
โรงเรือน การกระตุ้นการงอกของต้นอ่อนด้วยฮอร์โมน เพื่อเพาะขยายพันธุ์จนสาเร็จและมีต้นกล้า
เพื่อจุดประสงค์การนากลับไปปลูกเสริมเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมของหม้อข้าวหม้อแกงลิง
ชนิดนี้ในพื้นที่ปกปักอนุรักษ์พันธุกรรมต่อไป
คาสาคัญ: หม้อข้าวหม้อแกงลิงเสือสุราษฎร์ การย้ายปลูก อนุรักษ์พันธุกรรม
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PL-O-05

Protection plan for Tiger Surat, Nepenthes suratensis in genetic
conservation area
Sarayut Onsanit1,*, Suraphon Thitithanakul2, Yaowapan Sontikul2, Theera Srisawat2
of Fisheries and Coastal Resources, and 2Department of Agricultural Science
and Technology, Faculty of Science and Industrial Technology, Prince of Songkla
University, Surat Thani campus, Surat Thani Province 84100
*Corresponding author e-mail: onsanit_m@hotmail.com

1Department

A pitcher plant named Tiger Surat, Nepenthes suratensis, is a unique local plant and
endemic to in Kanchanadit district, Surat Thani province. They are grow in the arid
meadow area belonging to Thung Khen prison controlled area. Three years ago, the
government owner was granted budget to construct a new prison and offices in this
area. An emergency transplant project was implemented. Five hundred and five
rootstock of plants were transferred and planted individually about 1.5m distance in
a new protection area. Recently, the surviving number of 417 plants or 82.57% of N.
suratensis were recovered. The transplanted-pitcher plant was found to be flowering
4 times/year and successfully cross-bred within thef gene pooled population in the
protection area. The seed pods were blossoming and seedlings of young pitcher plants
could be grown and distributed in this area as well. In addition, the research team
also focused on work to promote N. suratensis conservation including pollen
preservation, sex identification of young pitcher plants by flow cytometry techniques,
seeding culture in aseptic room and hormonal treatment for germination in order to
increase the number of N. suratenesis. Accordingly, the objective of enhancing the
gene pool variety of N. suratensis population in the conservation area and beyond
was achieved.
Keywords: Nepenthes suratensis, Transplant, Genetic conservation, pitcher plant,
Thailand
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PL-O-06

การขยายพันธุ์เท้ายายม่อมเพื่อการอนุรักษ์
สุพินญา บุญมานพ*, ปาริฉัตร สังข์สะอาด
กลุ่มวิจยั พัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์พืชและจุลินทรีย์ ส้านักวิจยั พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร
กรุงเทพฯ 10900
*ผู้รับผิดชอบบทความ : bsupinya@hotmail.com

เท้ายายม่อมเป็นพืชล้ มลุกฤดูเดียว โดยธรรมชาติมีเจริญเติบโตระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปจาก
เมล็ ด จึ ง น ามาใช้ ป ระโยชน์ ในการท าแป้ ง และติ ด เมล็ ด ท าให้ เ สี่ ย งต่ อ การสู ญ พั น ธุ์ ไ ด้ จึ ง ได้
ทาการศึกษาการขยายพันธุ์เท้ายายม่อมเพื่อการอนุรักษ์ พบว่า การขยายพันธุ์เท้ายายม่อมในสภาพ
ปลอดเชื้อสามารถทาได้โดยใช้ชิ้นส่วนของตาแหน่งบริเวณพื้นที่ใบที่ติดเส้นกลางใบเจริญเติบโตเป็น
ต้นและขยายได้ปริมาณเพิ่มมาขึ้นได้ ชิ้นส่วนของเท้ายายม่อมที่อายุ 7 วันในสภาพปลอดเชื้อ มี
เปอร์เซ็นต์การรอดแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ ตาแหน่งบริเวณพื้นที่ใบมีเปอร์เซ็นต์การ
รอดชีวิตสูงสุด คือ 88 % ซึ่งเกิดปุ่มขาวบริเวณปลายตัดเส้นใบของชิ้นส่วนใบที่อายุ 14 วันหลังการ
ย้ า ยชิ้ น ส่ ว นลงอาหารสู ต รสั ง เคราะห์ MS + BA 0.5 mg/L + 2,4 – D 0.05 mg/L ตรงต าแหน่ ง
บริเวณพื้นที่ใบเกิดจานวนยอดเฉลี่ยสูงสุดอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (3.4 ยอด ) และความยาวของ
ต้นเท้ายายม่อมใหม่เฉลี่ยที่อายุ 30 วันสูงสุดอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (3.2 ซม.) ต้นเท้ายายม่อมที่
เจริญเติบโตเต็มที่ในสภาพปลอดเชื้อใช้ระยะเวลา 8 เดือนพร้อมออกปลูกในโรงเรือนทดลองได้มี
เปอร์เซ็นต์การรอด 60 % และการขยายพันธุ์เท้ายายม่อมโดยวิธีเพาะเมล็ด พบว่า เมล็ดเท้ายายม่อม
ที่อายุ 1–3 ปี มีความชื้นเมล็ด 6.5–7.0% และเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ย 57.8–59.2 % ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ : เท้ายายม่อม, การขยายพันธุ์, สภาพปลอดเชื้อ, เมล็ด
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PL-O-06

Propagation for conservation of
Tacca leontopetaloides Ktze. Germplasm
Suphinya Bunmanop*, Parichart Sangkasa-ad
Genebank Research and Development Group, Biotechnology Research and Development
Office, Department of Agriculture, Bangkok, Thailand 10900
*Corresponding author e-mail: bsupinya@hotmail.com

Tacca leontopetaloides Ktze. (Arrowroot) is a single-season plant. Naturally, it takes
at least 3 years to cultivate this species from seed. It is used to make flour and
produce seeds, hence leading to the risk of extinction. Therefore, this study has been
carried out on the propagation of arrowroot for conservation. It was found that in in
vitro propagation of arrowroot can be done using explants derived from the area
around the center of leaves, which can develop into embryos and plantlets. Sevenday-old explants showed significantly different percentages of survival. The leaf
explants showed the highest survival rate of 88%. White globular embryos were
observed at the edge of leaf blade after being sub-cultured on media containing MS
+ BA 0.5 mg/l + 2,4–D 0.05 mg /l for 14 days. The leaf explants also revealed the
significantly highest number of embryos (3.4 embryos) with the significantly highest
length of plantlets (3.2 cm) after 30 days. The plantlets were grown in vitro for 8
months before being transplanted into greenhouses with a survival rate of 60%.
Moreover, the seed propagation of 1–3 year old plants having the seed moisture of
6.5–7% exhibited the insignificant difference of the germination rates with the average
germination rate of 57.8-59.2 %.
Keywords: Tacca leontopetaloides Ktze., propagation, in vitro, seed, Arrowroot,
Thailand
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PL-P-01

การศึกษาพลวัตรของสังคมพืชและการเก็บกักคาร์บอนในพื้นที่ฟนื้ ฟูป่าเพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบวิธีการฟื้นฟูป่าที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์1*, ยิ่งลักษณ์ รัตนผ่องใส1, กัลยารัตน์ จันต๊ะวงศ์2, ฐิตินันท์ โพธิ์ทอง2
สตีเฟน เอลเลียต3
1ภาควิชาชีววิทยา, 2หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, และ 3หน่วยวิจัยการฟื้นฟูปา่
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: prasitwang@yahoo.com

การฟื้นฟูป่าด้วยวิธีพรรณไม้โครงสร้างนั้นช่วยเร่งกระบวนการการแทนที่ของป่าโดยธรรมชาติเพื่อ
เพิ่มชีวมวล โครงสร้างและระบบนิเวศป่า การศึกษาครั้งนี้ทาการเก็บข้อมูลความหลากหลายกล้าไม้
และปริมาณคาร์บอนที่สะสม ในแปลงฟื้นฟูป่าอายุต่างกัน 3 ปี , 14ปี, อายุ 10 ปี, และอายุ 5-6 ปี
และทาการศึกษาสร้างสมการอัลโลเมตริกในป่าดิบเขาทุติยภูมิ ผลการศึกษาความหลากหลายและ
พลวัตรชนิดกล้าไม้ในป่าฟื้นฟูพบว่า ชนิดพันธุ์ต้นไม้ที่ไม่พบกล้าไม้ในแปลงฟื้นฟูป่านั้น คิดเป็น 49%
ส่วนชนิดพันธุ์ที่พบเป็นกล้าไม้ขึ้นในป่าฟื้นฟูทั้ง 3 อายุปี คิดเป็น 51% การศึกษาโครงสร้างต้นไม้ใน
ป่าฟื้นฟูแสดงการฟื้นคืนสภาพใกล้เคียงป่าธรรมชาติภายใน 6 ปี โครงสร้างต้นไม้ระดับล่างซับซ้อน
มากขึ้นภายใน 10 ปี สอดคล้องกั บปริมาณแสงและร่มเงาที่ก ล้าไม้ได้รับในพื้นที่ ผล Soil Field
Capacity ชี้ว่าความสามารถเก็บกักความชื้นของดินในแปลงฟื้นฟูยังคงต่าและมีสภาพดินที่แน่นอยู่
ในส่วนไม้ยืนต้นในพื้นที่ฟื้นฟูป่าพบว่า ต้นทองหลางป่ามีเปอร์เซ็นต์การสะสมคาร์บอนสัมพัทธ์เพิ่มขึ้น
มากที่สุด คือ 38% ต่อปี และยังมีการสะสมคาร์บอนมากที่สุดเมื่อเทียบกับชนิดอื่นๆคือ 135.23 KgC
เมื่อมีอายุ 14 ปี การศึกษาการปรับปรุงสมการอัลโลเมตริกป่าดิบเขาทุติยภูมิพบว่ามวลชีวภาพเหนือ
พื้นดินมีความสัมพันธ์อย่างมากกับตัวแปร เส้นผ่านศูนย์กลางระดับอก ความสูง และความหนาแน่น
เนื้อไม้
ค าส าคั ญ : สมการอั ล โลเมตริ ก , การสะสมคาร์ บ อน , การฟื้ น ฟู ป่ า , พลวั ต รของป่ า ,
การกลับมาของกล้าไม้, การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
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PL-P-01

Study of plant community dynamics and carbon sequestration in forest
restoration area for application in designing forest restoration methods
suitable for climate change
Prasit Wangpakapattanawong1*, Yingluck Ratanapongsai1, Kanlayarat Jantawong2,
Titinan Pothong2, Stephen Elliott3
1Department of Biology, 2PhD Program in Environmental Science, and 3Forest Restoration
Research Unit (FORRU), Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University
*Corresponding author e-mail: prasitwang@yahoo.com

Deforestation and global climate change are among the most important
environmental problems in Thailand and many other tropical countries. Restoring
forest ecosystems can provides habitat for endangered wildlife species and is
recognized for enhancement of carbon stocks. This research was aimed to study trees
species recruitment, trees dynamics, light factor and soil field capacity. Aboveground
carbon of 11 framework tree species will project the capability of restoration forest as
carbon storage. The data of seedling diversity and tree carbon sequestration were
collected in the restoration plot 14, 10, and 5-6 years old. Moreover, new allometric
equations to estimate biomass were developed using a destructive method. Tree
biomass was collected by harvesting 136 individual trees from 23 species with a DBH
ranging from 1 to 31 cm. The results of tree seedlings reveal capability of R forests to
accumulate 107 species or 51%. Seedling recruitment rate was about 30-40% per year.
Tree structure of the R forest could recover tree density and complexity similar to the
DSF forest within 6-10 years of restoration. Soil field capacity of R forests indicates low
capacity and a dense top soil layer. Furthermore, Erythrina subambran showed the
highest percentage of relative rates of carbon accumulation, 38% per year. E.
subambran of age 14 years also showed the highest carbon sequestration when
compared to other framework tree species (135.23 KgC). The developed allometric
equations showed that above-ground biomass was strongly related to DBH, H, and
WD. Including WD in the model was found to improve the accuracy of the aboveground biomass estimation.
Keywords: allometric equations, carbon sequestration, forest restoration, forest
dynamics, seedling recovery, climate change, Thailand
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PL-P-02

การศึกษาลักษณะการกระจายพันธุ์และการอนุรักษ์รักษาพันธุ์ตน้ รักในสภาพปลอดเชื้อ
ฐิฏินันท์ เหรียญทอง, ศุภณัฏฐ์ กาญจนวัฒนาวงศ์*
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ้านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
อ้านาจเจริญ 37000
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: supanath.kan@mahidol.edu

ต้นรัก (Calotropis gigantea (L.) นอกจากจะใช้ดอกร้อยมาลัยแล้ว ทุกส่วนของต้นรักยังมีสรรพคุณ
ทางยามากมาย เช่น รัก ษาโรคหอบหืด กลากเกลื้อน แก้ ไข้ และริดสีดวง เป็นต้น แต่ในปัจ จุบัน
เกษตรกรไม่นิยมปลูกทาให้ปริมาณต้นรักลดลงอย่างมาก เห็นได้จากดอกรักสดมีราคาค่อนข้างสูง
เฉลี่ย 80 บาท/ลิตร และบางช่วงสูงถึง 200 บาท/ลิตร ปัจจุบันจึงนิยมใช้ดอกรักพลาสติกแทน ทาให้
ต้นรักมีโอกาสที่จะสูญพันธุ์ได้ในอนาคต จึงได้ศึกษาลักษณะการกระจายพันธุ์โดยสารวจปริมาณและ
ท า แ ผ น ที่ ร ะ บุ ต า แ ห น่ ง ที่ พ บ ต้ น รั ก ใ น ศู น ย์ ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด อ า น า จ เ จ ริ ญ พ บ ว่ า
ในพื้นที่ 1.2 ตารางกิโลเมตร มีต้นรักเพียง 65 ต้น และสังเกตได้ว่า มีการกระจายพันธุ์เป็นกลุ่มๆ
ในบริ เ วณแคบเท่ า นั้ น จึ ง น ามาสู่ ก ารศึ ก ษาการเก็ บ รัก ษาและอนุ รัก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ชที่ มี คุ ณ ค่านี้
ในสภาพปลอดเชื้ อ โดยน าเมล็ ด รั ก มาเพาะในอาหารเหลวและแข็ ง สู ต ร MS (Murashing and
Skoog, 1962) ที่เติม 6-benzyladenine (BA) ที่ความเข้มข้น 0, 2 และ 4 มิลลิกรัม/ลิตร หลังจาก
เพาะ 2 สัปดาห์ พบว่า มีเพียงเมล็ดที่เพาะในอาหารเหลวและแข็งที่เติม BA 4 มิลลิกรัม/ลิตร เท่านั้น
ที่งอก (100%) นอกจากนี้ได้ศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้อาหารชะลอการเจริญเติบโตสูตรต่างๆ
เพื่อเก็บรักษาพันธุ์รักในสภาพปลอดเชื้อ โดยพบว่า อาหารกึ่งแข็งสูตร ½ MS ที่เติม แมนนิทอล 30
กรัม/ลิตร มีผลให้ต้นรักมีการเจริญเติบโตต่าที่สุด
คาสาคัญ : รัก การเก็บรักษาในสภาพปลอดเชื้อ การอนุรักษ์

92

บทคัดย่อ : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

PL-P-02

Investigation of distribution pattern and in vitro conservation of
Calotropis gigantea (L.)
Thitinun Rianthong, Supanath Kanjanawattanawong*
Program of Agricultural Science, Mahidol University, Amnatcharoen Campus,
Amnatcharoen Province 37000
*Corresponding author email: supanath.kan@mahidol.edu

Crown flower (Calotropis gigantea (L) is not only used to make garlands, but also has
many medicinal properties such as use for treatment of asthma, ringworm, fever and
hemorrhoids. Unfortunately, its cropping is not favorable, resulting in a greatly
reduced amount of available crown flowers. Of these, the fresh crown flower price is
relatively high at about 80 bath/liter on average and sometimes reaches 200
bath/liter. Thus, the crown flower distribution pattern and location mapping were
studied in 1.2 square kilometers of the Government Centre of Amnatcharoen province.
A total of 65 crown flower trees were found to be distributed in very narrow areas.
Therefore, it was contributing to the conservation study of this valuable plant in in
vitro condition. The crown flower seeds were cultured in liquid and semi-solid MS.
Medium added was 6-benzyladenine (BA) at 0, 2 and 4 mg/l. After culture for 2 weeks,
the seed germinations were only observed in liquid and semi-solid medium added
with 4 mg/l BA with 100% germination rate. In addition, the different slow-growth
media for in vitro preservation of crown flower were preliminarily investigated. The
result showed that the crown flower seedlings cultured on ½ MS media added
mannitol 30 g/l displayed the lowest growth rate.
Keywords : Crown flower, in vitro preservation, conservation, Thailand
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PL-P-03

การประเมินการงอกของเมล็ดปีบทอง (พืชสมุนไพร) นอกถิน่ อาศัยและในสภาพปลอดเชื้อ
สาหรับเป็นวัสดุเริ่มต้นเพื่อการขยายพันธุ์ การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ณัฏฐธิดา สิงห์บ้ารุง, ศุภณัฏฐ์ กาญจนวัฒนาวงศ์*
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ้านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
จังหวัดอ้านาจเจริญ 37000
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ : supanath.kan@mahidol.edu

ปีบทอง (Mayodendron igneum) เป็นไม้ยืนต้นที่ มีดอกสวยงาม และใช้เป็นพืชสมุน ไพรรั ก ษา
อาการต่าง ๆ เช่น ท้องเสีย ท้องเดิน โรคเรื้อน รักษาการเกิดพิษต่อตับจากพาราเซตามอล มีฤทธิ์ต้าน
เซลล์มะเร็งปากมดลูกและยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 reverse transcriptase ได้อีกด้วย จึงเป็นพืชที่มี
ศักยภาพสูงในการนามาใช้ประโยชน์ แต่ยังไม่มีการศึกษาและนามาใช้แพร่หลายนัก อีกทั้งยังพบการ
กระจายพันธุ์ไม่มากนัก จึงควรค่าแก่การขยายพันธุ์เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป จึง
เริ่มต้นด้วยการประเมินการงอกของเมล็ดในสภาพปลอดเชื้ อ โดยนาเมล็ดที่แก่เต็มที่ มาฟอกฆ่าเชื้อ
ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เข้มข้นร้อยละ 1.5 นาน 30 นาที แล้วเลี้ยงบนอาหารแข็งและเหลวสูตร
Murashige and Skooge (1962) (MS) ร่ ว มกั บ การเติ ม /ไม่ เ ติ ม Plant Preservative Mixture
(PPM) 400 ไมโครลิตรต่อลิตร ทา 5 ซ้าๆ ละ 20 เมล็ด หลังเพาะเลี้ยง 2 สัปดาห์ พบว่า มีเพียง
อาหารเหลวที่เติม PPM สูตรเดีย วที่ไม่มีเชื้อปนเปื้อน และมีเมล็ดงอกร้อยละ 35 นอกจากนี้ยัง
เปรียบเทียบการงอกในวัสดุปลูก 4 ชนิด คือ ขุยมะพร้าว พีทมอส ดินปลูก และแกลบดา พบว่า การ
เพาะในแกลบดามีอัตราการงอกสูงสุดคือ ร้อยละ 20 จึงสรุปว่า การเพาะเมล็ดปีบทองในสภาพปลอด
เชื้อด้วยอาหารเหลวที่เติม PPM สามารถช่วยป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อได้ และเมล็ดมีอัตราการ
งอกสูงกว่า อีกทั้งต้นอ่อนมีการเจริญเติบโตดีกว่าการเพาะภายนอก
คาสาคัญ : ปีบทอง, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, พืชสมุนไพร
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PL-P-03

Assessment of ex situ and in vitro seed germination of Mayodendron
igneum (Kurz) Kurz. to be used as material for propagation, conservation
and sustainable use
Natthathida Singbumrung, Supanath Kanjanawattanawong*
Program of Agricultural Science, Mahidol University, Amnatcharoen Campus,
Amnatcharoen Province 37000
*Corresponding author email : supanath.kan@mahidol.edu

Tree jasmine (Mayodendron igneum) is a perennial tree with beautiful flowers and
can be used as a medicinal plant to treat diarrhea, leprosy, hepatotoxicity from
paracetamol, anti-cervical cancer cells and inhibit HIV-1 reverse transcriptase.
Although tree jasmine seems to have high potential for medical application, there are
only a few reports providing any information on this plant. Due to its utilization and
limited distribution, the propagation and conservation of this valuable plant for further
study in use and application was performed. First, tree jasmine seed germination was
evaluated in tissue culture conditions. The mature seeds from SUT (Nakhon
Ratchasima province) were sterilized with 1.5% hydrogen peroxide solution for 30
minutes, then transferred and cultured on semi-solid and liquid (MS) media
with/without Plant Preservative Mixture (PPM) 400 microliter/liter addition. Five
replications of 20 seeds were performed in each treatment. After 2 weeks of culture,
only the seeds cultured in liquid MS medium with added 400 µl/L PPM were
presented 100% uncontaminated seeds. Of these, the percentage of germination rate
was averaged at 35%. On the other hand, the seed germination was compared to ex
situ conditions including 4 planting materialss (coconut dust, peat moss, mixture soil,
and rice husk charcoal) were used for seed germination. After 3 weeks, seedlings
appeared and showed the highest germination rate (20%) on rice husk charcoal. In
summary, the using of PPM at 400 µl/L in liquid MS media prevented the
contamination of tree jasmine seed in in vitro culture also showed the highest
germination rate and seedling growth than ex situ conditions.
Keywords: Mayodendron igneum, tissue culture, medicinal plant, Thailand
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PL-P-04

รูปแบบการกระจายเมล็ดพรรณไม้ในสังคมไม้ยนื ต้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณัฐนิช เยีย่ มไธสง1, วังวร สังฆเมธาวี1*
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ : swangworn@gmail.com

การกระจายเมล็ ด พื ช เป็ น กระบวนการที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ วงชี วิ ต ของพื ช มี เ มล็ ด ทุ ก ชนิ ด ซึ่ ง ส่ ง
ผลกระทบต่ อ กระบวนการทดแทนตามธรรมชาติ ใ นแต่ ล ะสั ง คมพื ช งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อศึก ษาสัดส่วนของรูปแบบการกระจายเมล็ดของพรรณไม้ยืนต้นในในมหาวิทยาลัย ขอนแก่ น
โดยทาการรวบรวมข้อมูลและทบทวนเอกสารตรวจสอบลักษณะสัญฐานของผลและเมล็ดเพื่อจาแนก
รู ป แบบการกระจายเมล็ ด ของพื ช แต่ ล ะชนิ ด พบว่ า ไม้ ยื น ต้ น ทั้ ง หมดในมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
มี จ านวนชนิ ด ที่ ก ระจายเมล็ ด โดยสั ต ว์ ม ากที่ สุ ด 104 ชนิ ด (ร้ อ ยละ 48) รองลงมา คื อ ชนิ ด
ที่กระจายเมล็ดโดยลม 72 ชนิด (ร้อยละ 33) และการแตกระเบิดของผลแห้ง 22 ชนิด (ร้อยละ 10)
เมื่อวิเคราะห์เฉพาะพรรณไม้พื้นถิ่นดั้งเดิมในธรรมชาติ 107 ชนิด พบว่ามีชนิดที่กระจายเมล็ดโดย
สั ต ว์ ม ากที่ สุ ด 56 ชนิ ด (ร้ อ ยละ 52) รองลงมา คื อ กระจายเมล็ ด โดยลม 41 ชนิ ด
(ร้อยละ 38) และเมื่อวิเคราะห์จากปริมาณต้นของแต่ละชนิดโดยคานวณความหนาแน่นของต้นไม้ใน
พื้ น ที่ ห ย่ อ มป่ า ธรรมชาติ พบว่ า มี จ านวนต้ น ที่ อ าศั ย ลมในการกระจายเมล็ ด มากที่ สุ ด โดยมี
ความหนาแน่ น 208 ต้ น /เฮกแตร์ (ร้ อ ยละ 44) รองลงมา คื อ ชนิ ด ที่ มี ก ารกระจายเมล็ ด
โดยการแตกระเบิ ด มี ค วามหนาแน่ น 157 ต้ น /เฮกแตร์ (ร้ อ ยละ 33) ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า สั ง คมพื ช
ป่าผลัดใบ ที่มีลักษณะของโครงสร้างเป็นป่าโปร่งและมีชั้นเรือนยอดเปิด เอื้อให้พืชที่มีลักษณะของ
ผลหรือเมล็ดที่มีปีกประสบความสาเร็จในการครอบครองพื้นที่ได้มากกว่าพืชผลสดที่ต้องการสัตว์
ในการกระจายเมล็ด ปัจจุบันสัตว์ขนาดใหญ่ที่สามารถกระจายเมล็ดพืชขนาดใหญ่ได้หายไปจากพื้นที่
คงเหลือเพียงเฉพาะกลุ่มนกซึ่งมีข้อจากัดในการกระจายเมล็ดหรือผลขนาดขนาดใหญ่ บ่งชี้ให้เห็นว่า
อนาคตของพรรณไม้ที่มีผลสดขนาดใหญ่ควรได้รับความสนใจศึกษาให้มากขึ้น เพื่อเป็นการวางแผน
ฟื้นฟูประชากรให้ยังคงอยู่ต่อไป การศึกษานี้ชี้ให้เห็ นถึงวิวัฒนาการและการปรับตัวของพืชในการ
กระจายเมล็ดของป่าผลัดใบ ซึ่งจะเป็นองค์ความรู้พื้นฐานใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึก ษาด้าน
นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพต่อไป
คาสาคัญ: ป่าผลัดใบ, รูปแบบการกระจายเมล็ดพืช, สังคมไม้ยืนต้น, ประเทศไทย
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PL-P-04

Seed dispersal syndrome of tree community in Khon Kaen University
Nattanit Yiamthaisong, Wangworn Sankamethawee*
Department of Environmental Science, Faculty of Science, Khon Kaen University,
Khon Kaen Province 40002
*corresponding author e-mail: swangworn@gmail.com

Seed dispersal is a very important process in the life cycle of all seed plants which
directly influences the regeneration process of plant community. The objective of this
study was to investigate the proportion of seed dispersal syndromes of the tree
community in Khon Kaen University by reviewing any available documents on tree
species in the campus. All trees were examined for their fruit and seed morphology
to identify their seed dispersal mode. The most common seed dispersal syndrome of
all trees in the campus are animal-dispersed seeds with 104 species (48%), winddispersed seeds 72 species (33%), and self dispersal by explosion, 22 species (10%).
The analysis of the 107 naturalized native species found the same pattern that animaldispersed species are the most common with 56 species (52%), and 41 species (38%)
are wind-dispersed species. However, densities of each tree species from natural
forest patches show that the most abundant trees are wind-dispersed species with
the density of 208 trees/ha (44%). The second most common are self explosion
species with the density of 157 trees/ha (33%). The results suggest that the open
canopy of deciduous forests allows fruit or seeds with wings to disperse more
efficiently and make them more successful in occupying and dominating most
northeastern forest areas. Meanwhile, large animals that can disperse the large seeds
are no longer existing in the area while only remaining dispersers are small- to
medium-sized birds that are unable to disperse large seeds. This study provides a
baseline for understanding the evolution and adaptation of deciduous plant
communities to their local environments. This also indicates that the future of the
large-seeded plants should get more attention for restoring their populations.
Keywords : deciduous forest, seed dispersal syndrome, tree community, Thailand
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PL-P-05

ฤทธิ์ในการต้านแบคทีเรียจากของเหลวในหม้อปิด ของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง
เสือสุราษฎร์ Nepenthes thorelii (Suratensis)
ไตรเทพ สุดส้าอางค์1, ปริญญ์ รักเจริญ1, ธีร ศรีสวัสดิ1์ , สรายุทธ อ่อนสนิท2, ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา1,*
1สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, และ 2สาขาทรัพยากรประมงและชายฝั่ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: patima.pe@psu.ac.th

การศึก ษาผลการยับยั้งแบคทีเรีย จากของเหลวในหม้อปิดของหม้อข้าวหม้อแกงลิงเสื อสุราษฎร์
Nepenthes thorelii (Suratensis) โดยของเหลวที่ พื ช ผลิ ต มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น น้ าย่ อ ย (Digestive
fluids) และอยู่ในสภาวะปลอดเชื้อ โดยแบ่งเป็นของเหลวในหม้อบนของเพศผู้ (MU) หม้อล่างของ
เพศผู้ (ML) หม้อบนของเพศเมีย (FU) และหม้อล่างของเพศเมีย (FL) เมื่อทดสอบด้ วยวิ ธี Disc
Diffusion พบว่า ของเหลวที่ได้จากหม้อปิดทั้งหมดไม่มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง Escherichia coli
ATCC 2 5 9 2 2 , Bacillus subtilis ATCC 6 6 3 3 , Staphylococcus aureus ATCC 2 5 9 2 ,
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Vibrio harveyi และ Salmonella typhi แต่ เ มื่ อ
ทดสอบด้วยวิธี Viable Plate Count พบว่าของเหลวในหม้อ FU มีฤทธิ์การยับยั้ง B. subtilis และ
S. aureus ได้ดีที่สุดโดยมีเปอร์เซ็นต์ก ารยับยั้งเท่ากั บ 93.59 และ 91.98 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
นอกจากนั้นการศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงโปรตีนด้วยวิธี SDS-PAGE ของ B. subtilis เมื่อบ่ม
ด้วยของเหลวในหม้อข้าวหม้อแกงลิง ML และ FU เทียบกับชุดควบคุมที่ไม่ได้บ่มกับของเหลว พบว่า
น้าหนักโมเลกุลโปรตีนขนาด 32 และ 40 kDa จางหายไปจากแถบโปรตีน ส่วน S. aureus พบว่า
น้าหนักโมเลกุลโปรตีน ขนาด 51 kDa จางหายไปจากแถบโปรตีน ผลของรูปแบบการตอบสนองของ
เซลล์แบคทีเรีย ด้วยของเหลวในหม้อปิด ML และ FU โดยใช้วิธี Flow Cytometry ส่งผลต่อเซลล์
ของ S. aureus ทาให้โครงสร้างเซลล์ และเยื่อหุ้มเซลล์ฉีกขาดเล็กน้อย เมื่อบ่มด้วยของเหลวในหม้อ
ML เป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยจากการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งอาจเกิดจากความเป็นกรดอ่อนจาก
ของเหลวโดยมี pH อยู่ระหว่าง 3-4 โดยการยับยั้งส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียในกลุ่มแกรมบวก จะมีชั้น
peptidoglycan ดูดซับสารได้สูงจึงส่งผลต่อกระบวนการเมทาบอลิซึมบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ อาจทาให้
สภาพโปรตีนขาดหายไปได้
คาสาคัญ : หม้อข้าวหม้อแกงลิง ของเหลวในหม้อปิด, ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย, โฟลไซโทรมิทรี
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PL-P-05

Antibacterial activity of closed pitcher fluids from
Nepenthes thorelii (Suratensis)
Traithep Sudsamang1, Prin Rakcharoen1, Theera Srisawat1, Sarayut Onsanit2,
Patima Permpoonpattana1,*
1Department of Agricultural Science and Technology and 2Department of Fishery and
Coastal Resources, Faculty of Science and Industrial Technology, Prince of Songkla
University, Surat Thani campus, Surat Thani Province 84000
* Corresponding author e-mail: patima.pe@psu.ac.th

We studied antibacterial activities of closed pitcher fluids from Nepenthes thorelii
(Suratensis); Male upper pitcher (MU), Male lower pitcher (ML), Female upper pitcher
(FU) and Female lower pitcher (FL). The results showed no activity against Escherichia
coli ATCC 25922, Bacillus subtilis ATCC 6633, Staphylococcus aureus ATCC 2592,
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Vibrio harveyi or Salmonella typhi by using
the disc diffusion method. On the other hand, antibacterial activity of FU was
observed when using Viable Plate Count: the results showed significant antibacterial
efficacy against B. subtilis (93.59%) and S. aureus (91.98%). Moreover, the changes of
protein profiles of B. subtilis were investigated by SDS-PAGE, when incubated with ML,
indicating molecular changes by the loss of 2 bands (mol. wt. 32 and 40 kDa), while
S. aureus lost a band at mol. wt. 51 kDa in comparison to control. The bacterial cell
composition was analyzed by flow cytometry and the cell structure, especially the
cell membrane, was damaged by incubation for 24 hrs with ML fluid. In conclusion,
the cell damage caused by pH in range 3-4 affected gram-positive bacteria via high
fluid accumulation in peptidoglycan of the cell membrane, degrading select proteins
and killing bacteria.
Keywords : Pitcher plant, Closed Pitcher Fluids, Antibacterial, Flow Cytometry,
medicinal plants, Thailand
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ชีพลักษณ์ ลักษณะดอกและผล และความสาเร็จการสืบพันธุข์ องผักบุ้งจิงจ้อเขาขาด
(Remirema bracteata Kerr.) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
นันทวัน เทียมทัน1, พรวิวรรณ โพธาสินธุ์1,*
Conservation Biology Program, Division of Biological and Natural Resources Sciences,
Mahidol University, Kanchanaburi Campus, Kanchanaburi Province, 71150
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: pornwiwanp@gmail.com

ผักบุ้งจิงจ้อเขาขาดหรือจิงจ้อเขา (Remirema bracteata Kerr.) เป็นพรรณพืชที่เป็นพืชถิ่นเดีย ว
(endemic) และเป็นพืชหายาก (rare) ในประเทศไทย มีพื้นที่กระจายพันธุ์จากัด พบเฉพาะบริเวณ
ป่ า เบญจพรรณบนเขาหิ น ปู น บริ เ วณอ าเภอไทรโยค จั ง หวั ด กาญจนบุ รี การศึ ก ษาชี พ ลั ก ษณ์
ลัก ษณะดอกและผล และความสาเร็จ การสืบพันธุ์ของผัก บุ้งจิงจ้อเขาขาด ได้ดาเนินการภายใน
บริเวณพื้นที่ในมหาวิทยามหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2561 จานวน 4 ต้น ทาการเก็บข้อมูลชีพลักษณ์ทั้งระยะการเจริญเติบโตของต้นและ
การพั ฒ นาของดอกเพื่ อ การสื บ พั น ธุ์ ผลการศึ ก ษาพบว่ า เริ่ ม แทงยอดอ่ อ นในเดื อ นสิ ง หาคม
มีการพัฒนาต้นและออกดอก ติดผลในเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน การเจริญพัฒนาของดอก
จากระยะที่เป็นดอกตูมและพัฒนาถึงระยะดอกบานใช้เวลาประมาณ 1 เดือน การพัฒนาของผล
ตั้งแต่เริ่มติด ผลจนสุก แก่ ใ ช้เ วลาประมาณ 1 เดือน ผลแยกเป็น 4 กระเปาะ บางกระเปาะฝ่ อ
มี ผ นั ง บางใสครึ่ ง บน มี น้ าหนั ก เฉลี่ ย ทั้ ง ผล คื อ 5.18±0.69 กรั ม มี ด้ า นกว้ า งเฉลี่ ย 5.15±0.69
เซนติเมตร และด้านยาวเฉลี่ย 5.46±0.93 เซนติเมตร น้าหนักและขนาดผลของต้นตัวอย่างจานวน
4 ต้น ไม่มีความแตกต่างกันกันทางสถิติ ค่าเฉลี่ยความสาเร็จของการสืบพันธุ์อยู่ในระดับต่า 0.585
คาสาคัญ: วงศ์ผักบุ้ง, เฉพาะถิ่น, สกุล Remirema, กาญจนบุรี, ไทรโยค
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PL-P-06

Phenology, floral and fruit morphology and reproductive success of
Remirema bracteata Kerr. in Mahidol University, Kanchanaburi Campus
Nantawan Tiamtan, Pornwiwan Pothasin*
Conservation Biology Program, Division of Biological and Natural Resources Sciences,
Mahidol University, Kanchanaburi Campus, Kanchanaburi Province 71150
*Corresponding author e-mail: pornwiwanp@gmail.com

Remirema bracteate Kerr. is an endemic and rare species in Thailand according to its
small populations and its confined distribution on limestone hills in mixed deciduous
forest with bamboo, Sai Yok district in Kanchanaburi Province. The phenological
characteristics of Remirema bracteata Kerr. have been studied at one week intervals
in Mahidol University, Karnachanaburi Campus area during September-2017 to
December 2017. There were 4 plants selected for phenological observation. The
observation of the phenophases was carried out in the vegetative and reproductive
stages. The results showed that new shoots appeared in August, while the leafing and
flowering period was between September to November. Flowering reached its peak
approximately one month after new shoots appeared. The development of fruit to
maturity took approximately one month. Fruit composed of 4 (or fewer) obovoid
nutlets, fruit wall tough and cartilaginous basally. Mean weight of the whole fruit was
5.18±0.69 g. and width was 5.15±0.69 cm. and length was 5.46±0.93 cm. There were
not statistically significant differences in fruit weight and size among the four trees
sampled. Reproductive success rate was considered low (0.585).
Keywords: Convolvulaceae, Endemic, Genus Remirema, Karnchanaburi, Sai Yok,
Thailand
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PL-P-07

เส้นรอบวงของต้นมังคุด (Garcinia mangostana L.) มีผลต่อความกว้างของทรงพุ่ม
และจานวนดอกมังคุด
ปิยธิดา บุญสนอง*, กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี, มัลลิกา เจริญสุธาสิน,ี ศิริรัตน์ สมเชื้อ, ไพโรจน์ เสนา
ส้านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: boonsanongpiyatida@gmail.com

ภาคใต้จัดเป็น แหล่งปลูก มัง คุด ที่ ใหญ่ ที่สุ ดในประเทศไทย สามารถผลิตมัง คุ ด ที่มี คุณ ภาพดี แ ละ
มี ร สชาติ ดี เ มื่ อ เที ย บกั บ มั ง คุ ด ในภู มิ ภ าคอื่ น ของประเทศเนื่ อ งจากมี ส ภาพแวดล้ อ มที่ เ หมาะสม
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชมี พื้ น ที่ ป ลู ก มั ง คุ ด มากที่ สุ ด ในภาคใต้ โครงการนี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาผลของขนาดเส้ น รอบวงของล าต้ น มั ง คุ ด มี ผ ลต่ อ ความกว้ า งของทรงพุ่ ม และจ านวน
ดอกมั ง คุ ด ที่ อ าเภอลานสกา จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ได้ ท าการสุ่ ม ต้ น มั ง คุ ด จ านวน 40 ต้ น
ต้ น ละ 10 กิ่ ง รวมทั้ ง สิ้ น 400 กิ่ ง ท าการวั ด ขนาดเส้ น รอบวงระดั บ อกสู งจากพื้ น ดิ น 1.5 เมตร
ความกว้างของทรงพุ่ม 4 ทิศ คือ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ทาการนับจานวน
ดอกต่อกิ่ง ผลการศึกษาพบว่า ต้นมังคุดมีเส้นรอบวงระดับอกเฉลี่ย 55.7±8.51 ซม. มีความกว้างของ
ทรงพุ่มเฉลี่ย 3.19±0.41 เมตร มีจานวนดอกต่อกิ่งเฉลี่ย 9.05±15.35 ดอกต่อกิ่ง เส้นรอบวงระดับ
อกมี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น ขนาดของทรงพุ่ ม ของต้ น มั ง คุ ด เพิ่ ม ขึ้ น ( Linear regression: y = 2.11+0.02x,
P<0.001) แต่ ค วามกว้ า งของทรงพุ่ ม มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ลบกั บ จ านวนดอกต่ อ กิ่ ง ( Pearson
correlation: r=0.180, P<0.001) ผลจากการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า ต้นมังคุดที่มีขนาดเส้นรอบวง
ระดับอกใหญ่ขึ้นก็จะขนาดความกว้างของทรงพุ่มกว้างขึ้น แต่ขนาดของทรงพุ่มที่ใหญ่เป็นผลให้
มังคุดออกดอกน้อยลง ดังนั้นเกษตรกรชาวสวนมังคุดควรทาการตกแต่งทรงพุ่มให้มีขนาดพอเหมาะ
เพื่อให้มังคุดมีผลผลิตสูงขึ้น
คาสาคัญ: มังคุด, ขนาดเส้นรอบวง, ความกว้างของทรงพุ่ม, จานวนดอก
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PL-P-07

Tree diameter of Mangosteen (Garcinia mangostana L.) affecting crown
width and numbers of flowers
Piyatida Boonsanong*, Krisanadej Jaroensutasinee, Mullica Jaroensutasinee,
Sirirat Somchuea, Pairote Sena
School of Science, Walailak University, Thasla, Nakhon Si Thammarat Province 80161
*Corresponding author e-mail: boonsanongpiyatid@gmail.com

Southern Thailand is a main area for mangosteen cultivation with high quality and
great taste comparing with other regions due to suitable climate. Nakhon
Si Thammarat has the highest area of mangosteen orchard in southern Thailand. This
study aims at examining how the mangosteen tree diameter affects the crown width
and the number of flowers. This study was conducted at Lansaka district, Nakhon Si
Thammarat. We randomly selected 40 mangosteen trees, ten branches per tree with
a total of 400 branches. We measured tree diameter at 1.5 m above ground, the
crown width in four directions (i.e. north, south, east and west), and counted the
number of flowers per branch. Our results showed that the mangosteen had the
average tree diameter of 55.7±8.51 cm, the average crown width of 3.19±0.41 m and
the average number of flowers of 9.05±15.35. As the tree diameter increased, the
crown width also increased (Linear regression: y = 2.11+0.02x, P<0.001). On the other
hand, the crown width had negative association with the number of flowers per
branch (Pearson correlation: r=0.180, P<0.001). The results indicated that as
mangosteen trees increased tree diameter, they also had larger crown width but less
numbers of flowers per branch. Therefore, mangosteen orchard owners should prune
their mangosteen crown width in order to obtain higher numbers of flowers.
Keywords: mangosteen, tree diameter, crown width, number of flowers, Thailand
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PL-P-08

ความผันแปรภายในของคุณลักษณะเชิงฟังก์ชันของต้นไม้ชนิดพันธุ์เด่น
ที่พบในป่ารุ่นสองของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
พัชรพรรณ ไตรภพ*, นิศาชล เพ็ชราการ, อริสรา บัวบานติง, วิรงค์ จันทร
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพฯ 10220
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: patcharapan.pair@hotmail.com

การตรวจวัดคุณ ลัก ษณะเชิงฟังก์ ชัน (FT) สามารถบ่งชี้และเชื่อมโยงการทางานที่เกิ ดขึ้นภายใน
ระบบนิเวศกับความหลากหลายของชนิดพันธุ์ที่มีความซับซ้อนมากได้ ปัจจุบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ค่ า กลางของ FT ของชนิ ด พั น ธุ์ ทว่ า ความผั น แปรภายในของชนิ ด พั น ธุ์ อ าจส่ ง ผล
ต่อการศึกษา การศึกษานี้จึงมุ่งตรวจสอบความผันแปรภายในชนิดพันธุ์ของสเปกตรัมเชิงเศรษฐกิจ
ของใบ และความถ่วงจาเพาะของเนื้อไม้ของชนิดพันธุ์เด่นในแปลงถาวรป่ารุ่นสอง (อายุประมาณ
20 ปี ) ในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขาใหญ่ ที่ มี ค วามแตกต่ า งชั ด เจนของความชื้ น ในดิ น ผลที่ ไ ด้ พ บว่ า
สเปกตรั ม เชิ ง เศรษฐกิ จ ของใบ อั น ได้ แ ก่ พื้ น ที่ จ าเพาะของใบ สั ด ส่ ว นของมวลใบแห้ ง
และความหนาแน่นของเส้นใบหลัก มีทิศทางของความผันแปรแตกต่างกันตามชนิดพันธุ์มากว่าพื้นที่
ค่ากลางและความผันแปรดังกล่าวยังสามารถบ่งชี้สภาพของถิ่นอาศัย โดยเฉพาะ ความหนาแน่นของ
เส้นใบหลักของ Cratoxylum cochinchinenes ซึ่งเป็นชนิดที่ทนต่อสภาพเลวร้าย มีความหนาแน่น
สู ง ในพื้ น ที่ แ ปลงที่ มี ค วามชื้ น สู ง กว่ า แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความยื ด หยุ่ น ในการปรั บ ตั ว ( plasticity)
เพื่อเพิ่มอัตราการคายน้า สาหรับความถ่วงจาเพาะของเนื้อไม้ มีความผันแปรขึ้นกับชนิดพันธุ์เช่นกัน
ซึ่งส่งผลต่อความไม่แน่นอนของการประเมินคาร์บอนสะสมในป่า ดังนั้นการลดความไม่แน่นอน
การใช้ FT เพื่อทานายการทางานของระบบนิเวศอาจจาเป็นต้องพิจ ารณาความผันแปรของ FT
ในชนิดพันธุ์เด่น
คาสาคัญ: ความถ่วงจาเพาะของเนื้อไม้ คุณลักษณะของเส้นใบ สเปกตรัมเชิงเศรษฐกิจของใบ
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PL-P-08

Intraspecific variation of functional traits of dominant trees in
second-growth forests of Khao Yai National Park
Patcharpan Thripob*, Nisachon Petcharakan, Arisara Buabangding,
Wirong Chanthorn
Department of Environmental Technology and Management, Faculty of environment,
Kasetsart university, Bangkok 10220
*Corresponding author e-mail: patcharapan.pair@hotmail.com

Investigation of functional trait (FT) enables us to indicate and link ecosystem function
with species diversity that is highly complex. Currently, the relevant studies use
median values of FT. However, the intraspecific variation may affect results. Here, we
aim to investigate intraspecific of FT in leaf economic spectrum and wood specific
gravity of dominant species in the long-term plot of second-growth forest (~20 years)
in Khao Yai National Park. Two plots are vastly contrasting in soil moisture. Results
showed that the leaf economic spectrum, i.e. specific leaf area, leaf dry matter
content and leaf vein density had different trends in both areas with respect to species
in both areas. The median and variation of FT is able to indicate a condition of habitat.
For example, the major vein density of Cratoxylum cochinchinenes, the harsh-tolerant
species, had greater density in the high moisture area. This implies that this species
has high plasticity for increasing transpiration rate. Likewise, the results showed the
similar trend while investigating the wood specific gravity, which affects uncertainty of
the carbon storage estimation. Thus, we have to determine the intraspecific variation
of FT of dominant species in order to reduce uncertainty for predicting ecosystem
function.
Keywords: leaf economic spectrum, leaf vein trait, wood specific gravity, Thailand
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PL-P-09

เครือข่ายความสัมพันธ์ในการผสมเกสรของพืชดอกพื้นล่างในป่าเต็งรังผสมก่อและสน
อุทยานแห่งชาติน้าหนาว จ.เพชรบูรณ์
ภัทราพร สิมหล่า, วังวร สังฆเมธาวี *
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น 40002
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: swangworn@gmail.com

พืชดอกเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายมากที่สุดและประสบความสาเร็จ ที่สุดในบรรดาพืชทั้ง หมด
ซึ่ ง กลไกในการปรั บ ตั ว ที่ ส าคั ญ สู่ ก ารประสบความส าเร็ จ คื อ การผสมเกสร การศึ ก ษาครั้ ง นี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเครือข่ายการผสมเกสรซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ได้ประโยชน์ร่วมกันของพืช
ดอกพื้นล่างกับสัตว์ผู้ผสมเกสรในพื้นที่ป่าเต็งรังผสมสนและก่อ อุทยานแห่งชาติน้าหนาว โดยศึกษา
สังคมพืชดอกพื้นล่างจากการวางแปลง และจากเส้นสารวจ พบพืชที่ออกดอกทั้งหมด 23 ชนิด
และในช่วงเวลาที่ทาการสารวจพบพืชที่มีสัตว์เข้าผสมเกสร 14 ชนิด โดยมีสัตว์ผู้ผสมเกสรทั้งหมด 76
ชนิด อันดับที่พ บมากที่ สุ ด คือ ผึ้ง มด ต่อ แตน (Hymenoptera) มีสัดส่วนในการเข้า ผสมเกสร
ร้อยละ 89.40 โดยจานวนของสัตว์ผู้ผสมเกสรมีแ นวโน้ มสั มพั นธ์กั บปริม าณความหนาแน่ น ของ
ดอกไม้ที่เพิ่มขึ้น ส่วนความสัมพันธ์ ในการผสมเกสรระหว่างพืชและสัตว์พบว่ามีจานวนเครือ ข่าย
ความสัมพันธ์ที่สารวจพบทั้งหมด 168 เครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 15.79 ของเครือข่ายที่เป็นไปได้
สูงสุด โดยพืชแต่ละชนิดมีจานวนสัตว์ผู้ผสมเกสร 22.40 ± 3.41 SE ชนิด และสัตว์ผู้ผสมเกสรมี
ค่าเฉลี่ยในการผสมเกสรให้กับพืชเฉลี่ย 2.21 ± 0.21 SE ชนิด สัตว์ผู้ทาหน้าที่ในการผสมเกสรให้กับ
พื ช หลากชนิ ด ที่ สุ ด คื อ มดด าเล็ ก (Dolichoderus sp.) ซึ่ ง ผสมเกสรให้ พื ช อย่ า งน้ อ ย 10 ชนิ ด
การศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อนในกระบวนการผสมเกสรซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามพื้นที่
และเวลาที่เปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงและองค์ประกอบของระบบนิเวศ
คาสาคัญ : การผสมเกสร เครือข่ายความสัมพันธ์ พืชดอกพื้นล่าง สัตว์ผู้ผสมเกสร
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PL-P-09

Mutualistic networks in pollination system of ground flora in
Nam Nao National Park, Petchabun Province
Pattraporn Simla, Wangworn Sankamethawee*
Department of Environmental Science, Faculty of Science, Khon Kaen Univrsity,
Khon Kaen Province 40002
* Corresponding author e-mail: swangworn@gmail.com

Angiosperms are among the most diverse and the most successful of all plants.
Important adaptation that makes them reach reproductive success is pollination. This
study aimed to examine the mutualistic networks in pollination system of ground flora
in dipterocarp-oak-pine forest at Nam Nao National Park. The ground flora community
was examined by plot samplings and line-transect methods. During the survey, there
were 23 flowering plant species with flowers, and 14 species were observed to be
visited by 76 pollinator species. The most common pollinators were bees, ants and
wasps (Order Hymenoptera) accounting for 89.4% of all flowers visits. An increase in
flower density was likely to attract more pollinators. A total to 168 interactions were
observed, accounting for 15.79% of all possible mutualistic networks. On average,
each plant species can be pollinated by 22.40±3.41 SE species of pollinators, while
animal pollinators can pollinate an average of 2.21±0.21 SE plant species. The
pollinator that pollinated the highest number plant species was Dolichoderus sp.
which pollinated at least 10 plant species. The results show that the pollination
networks can be very complex which vary in space and time and affect the ecosystem
component and sustainability.
Keywords: pollination, mutualistic networks, ground flora, pollinator, Dolichoderus
sp., Thailand
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PL-P-10

ความหลากหลายของพืชสกุลมะเดื่อและไทร (Ficus L.) ที่ขึ้นริมฝั่งน้า ในพื้นที่หน่วย
จัดการต้นน้าซองกาเลีย อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
สิณัฐชญา สงวนพฤกษ์, พรวิวรรณ โพธาสินธุ์*
Conservation Biology Program, Division of Biological and Natural Resources Sciences,
Mahidol University, Kanchanaburi Campus, Kanchanaburi Province 71150
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: pornwiwanp@gmail.com

ปาริมน้า เปนพื้นที่ปาที่มีความสาคัญอยางยิ่งในเชิงนิเวศ การศึกษาพืชริมน้าจึงมีความจาเป็นทั้งใน
ประเด็นของข้อมูลพื้นฐานด้า นความหลากหลายทางชี วภาพ สถานภาพ และแผนการจัดการที่
เหมาะสม การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึก ษาความหลากหลายของพืชสกุลมะเดื่อและไทร
(Ficus L.) ที่ขึ้นริมฝั่งน้า ในพื้นที่หน่วยจัดการต้นน้าซองกาเลีย อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เนื่องจากพืชสกุ ลมะเดื่อและไทร จัดเป็นชนิดพันธุ์ที่มีความสาคัญต่อระบบนิเวศ เป็น keystone
species เป็นแหล่งที่อยู่และแหล่งอาหารให้แก่สัตว์ป่าตลอดทั้งปี และเป็นชนิดพันธุ์ที่ มักพบบริเวณ
ริมน้า การสารวจความหลากชนิดของพืชสกุลมะเดื่อและไทรริมน้าในหน่วยจัดการต้นน้าซองกาเลีย
ได้ดาเนินการระหว่าง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยสร้างเส้นทาง
สารวจ 3 ลาธาร และวางแปลงสารวจริมน้า ขนาด 2050 เมตร ขนานกับริมฝั่งน้าทั้งสองฝั่ง จานวน
12 แปลง เป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น 5.14 กิโลเมตร พบพืชสกุลไทรทั้งหมด 9 ชนิด จานวน 543 ต้น
จัดอยู่ใน 3 สกุลย่อย โดยสกุลย่อยที่พบมากที่สุดได้แก่ สกุลย่อย Sycomorus (6 ชนิด) สกุลย่อย
Sycidium (2 ชนิด) และ สกุ ลย่อย Ficus (1 ชนิด) ตามลาดับ คานวณค่ า Shannon–Wiener`s
index รวมเท่ากับ 1.612 พบชนิดพันธุ์ Ficus rosulata มีค่าดัชนีความสาคัญทางนิเวศวิทยา (IVI:
important value index) มากที่สุดเท่ากับ 141.08
คาสาคัญ : พืชสกุลมะเดื่อ ไทร, ป่าริมน้า, ความหลากชนิด
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PL-P-10

Diversity of riparian fig trees (Ficus L.) in Songgaria Watershed
Management Unit, Sangklaburi, Kanchanaburi Province
Sinatchaya Sanguanpuerk, Pornwiwan Pothasin*
Conservation Biology Program, Division of Biological and Natural Resources Sciences,
Mahidol University, Kanchanaburi Campus, Kanchanaburi Province 71150
*Corresponding author e-mail: pornwiwanp@gmail.com

Riparian forests serve numerous important ecological functions. The studies of riparian
forest are therefore necessary for their basic information on biodiversity, their status
and developing proper management plans. The purpose of this research was to survey
and study species diversity of Ficus spp. at Songgaria Watershed Management Unit,
Sangklaburi, Kanchanaburi Province. Fig trees are often regarded as being an
ecologically significant keystone species because they sustain populations of the
many seed-dispersing animals that feed on their fruit. They are prominent
components of riparian zones where they may also contribute to bank stability as
well as supporting associated animals. Survey and study of species diversity of Ficus
spp. were carried out between August 2017 and February 2018. Three survey lines
were set up for data collecting, in 20×50 m randomly selected line transect along the
streams with the total distance of 5.14 kilometers (total 12 line transects). Nine
species, 543 trees of Ficus species belonging to 3 subgenera were found. The largest
subgenera is Sycomorus, with 6 species, followed by Sycidium with 2 species, Sycidium
with 2 species and Ficus with 1 species respectively. Total number of ShannonWiener`s index is 1.612. The IVI indicated Ficus rosulata (141.08%) as the dominant
species.
Keywords: Biodiversity, Genus Ficus, Riparian, Thailand
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องค์ประกอบชนิดและการแพร่กระจายของพืชน้าในทะเลน้อย จ.พัทลุง
สุธินี สินุธก1,2*, ศิริพร ประดิษฐ์2,3, ประวิทย์ โตวัฒนะ2,3, โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ1,2,3
์ , พลชาติ โชติการ2,3
1คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม, 2สถานวิจย
ั สมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, และ
3สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 90110
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: ssutinee@gmail.com

ทะเลน้อยเป็นพื้นที่ชุ่ มน้าที่มีความสาคัญระหว่างประเทศ (Ramzer site) ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ
ของทะเลสาบสงขลา และเป็นพื้นที่ที่มีคุณ ค่าทั้งทางนิเวศวิทยา อุทกวิทยา เศรษฐกิจ และสังคม
และเอื้อประโยชน์แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ ในอดีตพื้นที่ทะเลน้อยมีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์
แต่ปัจจุบันมีความเสื่อมโทรมลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่และกิจกรรมต่างๆ โดยรอบ
ที่ส่งผลให้เกิดการเสียสมดุลทางธรรมชาติ งานวิจัยนี้ได้ศึกษาองค์ประกอบชนิด และการแพร่กระจาย
ของพื ช น้ า และปั จ จั ย ทางกายภาพและเคมี ใ นพื้ น ที่ ท างทิ ศ เหนื อ ทิ ศ ใต้ ทิ ศ ตะวั น ออก
และทิศตะวันตกของทะเลน้อย ในช่วงเดือนเมษายน – กันยายน 2560 โดยพบพืชทั้งหมด 4 กลุ่ม
ได้ แ ก่ พื ช เหนื อ น้ า พื ช ลอยน้ า พื ช ลอยน้ าที่ มี ร ากยึ ด เกาะ และพื ช ใต้ น้ า โดยพบว่ า บริ เ วณ
ทางด้านตะวัน ตกพบพื ช น้าปกคลุ มมากกว่า พื้ น ที่อื่ นอย่างมี นัย ส าคัญ และพืชน้าชนิดหลั ก ที่ พ บ
บ ริ เ ว ณ นี้ คื อ Ceratophyllum demersum, Hydrilla verticillata, Salvinia cucullata,
Eichhornia crassipes, และ Nymphaea lotus var. pubescens ส่ ว นบริ เ วณที่ พ บพื ช น้ าน้ อ ย
ที่ สุ ด คื อ ทางด้ า นทิ ศ ใต้ โดยพบเพี ย ง N. lotus var. pubescens เท่ า นั้ น จากการวิ เ คราะห์
Caconical Correlation Analysis (CCA) พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อพืชน้าได้แก่ ความขุ่นใสและความ
ลึ ก ของน้ า และปริ ม าณไนเตรท ฟอสเฟตในน้ า ผลการศึ ก ษาจะสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติทางกายภาพของน้าและการเจริญของพืชพรรณ และนิเวศวิทยาทาง
น้า เพื่อนาไปสู่การจัดการแก้ไขปัญหาระบบนิเวศทะเลน้อยต่อไป
คาสาคัญ: ความแพร่กระจาย, พืชน้า, ทะเลน้อย
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Species composition and distribution of macrophytes in
Thale Noi, Phatthalung
Sutinee Sinutok1,2*, Siriporn Pradit2,3, Prawit Towatana2,3,
Rotchanatch Darnsawasdi1,2,3, Ponlachart Chotikarn2,3
1Faculty of Environmental Management, 2Coastal Oceanography and Climate Change
Research Center, and 3Marine and Coastal Resources Institute, Prince of Songkla University,
Songkla Province 90110
*Corresponding author e-mail: ssutinee@gmail.com

Thale Noi is a tropical lake located on the eastern side of the southern Thai Peninsula
and has been internationally recognized and listed as the Ramsar wetlands. Thale Noi
is very valuable, not only it supports biodiversity as a habitat for important resident
and migrating bird populations, but offers ecosystem services such as fisheries,
aquaculture and tourisms. Thale Noi is currently facing serious water pollution and
eutrophication due to human activities which affect ecosystem function. This study
investigates the species composition and distribution of macrophytes and
environmental conditions in northern, southern, eastern and western area of Thale
Noi Lake from April to September 2018. The results showed four types of macrophytes
including emerged plants, floating plants, root with floating plants, and submerged
plants were observed. Highest percent cover of macrophytes were observed in
western area where Ceratophyllum demersum, Hydrilla verticillata, Salvinia
cucullata, Eichhornia crassipes และ Nymphaea lotus var. pubescens were found.
Lowest percent cover with only a single species (N. lotus var. pubescens) was found
in southern area. Caconical Correlation Analysis (CCA) indicated the main factors
influencing macrophytes in Thale Noi were turbidity, water depth, nitrate and
phosphate concentration in water. This study provides better understanding on the
ecohydrology of Thale Noi and the relationship between environmental conditions
and macrophytes which would allow for the development of sustainable lake
management plan.
Keywords: distribution, freshwater macrophyte, Thale Noi
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ปรง 2 ชนิดในอาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก : สถานภาพและการใช้ประโยชน์
เทียมหทัย ชูพันธ์*, สุนิตสรณ์ พิมพะสาลี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา 30000
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: thiamhathai@yahoo.com

การสารวจปรงในเขตพื้นที่อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ได้แก่ วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน และป่า
ชุมชนบ้านสันป่าลาน พบปรง 2 ชนิด คือ ปรงป่า (Cycas siamensis Miq.) และปรงเขา (Cycas
pectinata Buch.-Ham.) ซึ่งมีการกระจายพันธุ์ค่อนข้างหนาแน่นในป่าเต็งรังที่มีพรรณไม้เด่น คือ
เต็ง รัง แดง และยางเหียง จากผลการศึกษาพบความสูงของลาต้นปรงป่า 0–50 เซนติเมตร เส้นรอบ
วงของลาต้น 12–84 เซนติเมตร ทรงพุ่ม 19–194 เซนติเมตร โคนเพศผู้ย าว 18–35 เซนติเมตร
เมล็ดยาว 5 เซนติเมตร และความสูงของลาต้นปรงเขา 0–262 เซนติเมตร เส้นรอบวงของลาต้น 15–
160 เซนติเมตร ทรงพุ่ม 20–224 เซนติเมตร โคนเพศผู้ ยาว 20–40 เซนติเมตร เมล็ด 5 เซนติเมตร
พบสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการกระจายพันธุ์ของปรง อาทิเช่น การเกิดไฟป่า การ
เก็บเมล็ดไปประกอบอาหาร การขุดเพื่อนาไปจาหน่าย ความเสียหายของเมล็ด และการเจริญเติบโต
ช้าของต้นปรง ซึ่งพื้นที่ควรมีการวางแนวทางเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน เพื่อป้องกันไม่ให้ปรงหายไปจากพื้นที่หรือสูญพันธุ์
คาสาคัญ: ปรง พืชเมล็ดเปลือย นิเวศวิทยา การใช้ประโยชน์
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PL-P-12

Two species of Cycad in Ban Tak District, Tak Province:
Status and Utilization
Thiamhathai Choopan*, Sunitsorn Pimpasalee
Faculty of Science and Technology, Nakhon Ratchasima Rajabhat University,
Nakhon Ratchasima Province 30000
*Corresponding author e-mail: thiamhathai@yahoo.com

The survey of cycads in Ban Tak District, Tak Province was conducted in Petrified
Forest Park and Ban San Pa Lan Community Forest. There were 2 species, i.e. Cycas
siamensis Miq. and Cycas pectinata Buch. -Ham. which were densely distributed in
dry dipterocarp forest showing dominant trees, such as Shorea obtusa Wall. ex Blume,
Shorea siamnesis Miq., Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. kerrii (Craib & Hutch.)
I.C. Nielsen, and Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Cycas siamensis Miq.
represented up to 50 cm in trunk height, 12–84 cm in trunk diameter, 19–194 cm of
canopy area, 18–35 cm length of male cone, and 5 cm length of seed. Cycas pectinata
Buch. -Ham. revealed up to 262 cm of trunk height, 15–160 cm of trunk diameter, 20–
224 cm of canopy area, 20-40 cm length of male cone, and 5 cm length of seed.
Several observed factors may affect the growth and distribution of cycads such as
forest fire, seed collecting for food, plant digging for commercial use, seed damage
and their slow growth rate. Both studied areas should be planned for conservation
and utilization based on sustainability to prevent cycads from disappearing and
extinction.
Keywords: Cycad, Gymnosperm, Ecology, Utilization
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การศึกษาสัณฐานวิทยาละอองเกสรหม้อข้าวหม้อแกงลิง
Nepenthes mirabilis var. mirabilis, N. mirabilis var. globosa และ
N. thorelii (suratensis) ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
อมรรัตน์ แก้วคุ้มภัย1 สรายุทธ อ่อนสนิท2 เยาวพรรณ สนธิกุล1 ธีร ศรีสวัสดิ1์ , สุรพล ฐิติธนากุล1*
1สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และ 2สาขาวิชาทรัพยากรประมงและชายฝั่ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 84000
*อีเมลล์ผู้รับผิดชอบบทความ: thiti43@hotmail.com

การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของละอองเกสรพืชหลายชนิดเป็นวิธีที่สามารถระบุเอกลักษณ์
และจั ด จ าแนกชนิ ด ได้ จึ ง ได้ ศึ ก ษาในพื ช สกุ ล หม้ อ ข้ า วหม้ อ แกงลิ ง (Nepenthes) 3 ชนิ ด ได้ แ ก่
N. mirabilis var. mirabilis, N. mirabilis var. globosa และ N. thorelii (suratensis) ด้ ว ยวิ ธี
acetolysis ร่วมกับการถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ผลการศึกษา
พบว่ า รู ป ทรงและขนาดละอองเกสรทั้ ง สามชนิ ด ไม่ แ ตกต่ า งกั น คื อ มี ลั ก ษณะทรงกรมติ ด กั น
4 พู ละอองเกสรมีขนาด 0.95–0.99 ไมโครเมตร ลักษณะเด่นที่พบคือ ผนังชั้นนอกประกอบด้วย
แท่งหนามแหลมกระจายตัวทั้งผนังละอองเกสร จุดที่น่าสนใจคือ ค่าเฉลี่ยของความสูงของแท่งหนาม
และค่าการกระจายตัวของแท่งหนามต่อพื้นที่ 100 ตารางไมโครเมตร พบว่ามีค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญยิ่งกันทางสถิติ (p<0.01) ระหว่างต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงทั้งสามชนิด โดยพบมีค่า
ความสูงแท่งหนามสูงสุดคือ ชนิด N. mirabilis var. mirabilis, N. thorelii และ N. mirabilis var.
globosa ตามล าดั บ และค่ า การกระจายตั ว ของแท่ ง หนามบนผนั ง เกสรมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ
N. thorelii, N. mirabilis var. globosa แ ล ะ N. mirabilis var. mirabilis ต า ม ล า ดั บ ดั ง นั้ น
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของละอองเกสรต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงสามารถใช้เป็นวิธีการจัดจาแนก
ชนิดของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงของไทยได้อีกวิธีหนึ่ง
คาสาคัญ : หม้อข้าวหม้อแกงลิง ละอองเกสร กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
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PL-P-13

Scanning electron microscopy study of pollen morphology of
Nepenthes mirabilis var. mirabilis, N. mirabilis var. globosa and
N. thorelii (suratensis)
Amornrat Kaewkumpai1, Sarayut Onsanit2, Yaowaphan Sontikul1, Theera Srisawat1,
Suraphon Thitithanakul1*
1Department of Agricultural Science and Technology, and 2Department of Fishery and
Coastal Resources, Faculty of Science and Industrial Technology,
Prince of Songkla University, Surat Thani Campus, Surat Thani Province 84000
*Corresponding author e-mail: thiti43@hotmail.com

The morphological characteristics specific to pollen of three pitcher plants, namely
Nepenthes mirabilis var. mirabilis, N. mirabilis var. globosa and N. thorelii (suratensis)
were determined using acetolysis coupled with Scanning Electron Microscopy (SEM).
The results show that the monad pollen types were similar in palynological
characteristics, consisting of tetrads with radially symmetric pollen shape. The polar
axis and equatorial axis of pollen were in the range 0.95–0.99 µm across the three
species. The pollens were prolate-spheroidal in shape with scabrate exine sculpturing
of pollen cell wall. As a highlight of this study, we found that the sculpturing-scabrate
height and density per 100 µm3 of pollen exine had significant differences (p<0.01)
distinguishing the species. The rank order by sculpturing-scabrate height was
N. mirabilis var. mirabilis, N. thorelii (suratensis) and N. mirabilis var. globosa. The
average sculpturing-scabrate density gave the rank order N. thorelii, N. mirabilis var.
globosa and N. mirabilis var. mirabilis. In conclusion, the morphology of pollen
particles could assist in the identification of Nepenthes species and varieties in
Thailand.
Keywords: Pollen morphology, Nepenthes spp., Scanning Electron Microscopy
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เขตรอยต่อของป่ารุ่นเก่าและป่าทดแทนบริเวณแปลงวิจัยพลวัตป่ามอสิงโต
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
วรเรณ บรอคเคลแมน1,*, อนุตตรา ณ ถลาง1, จันทิมา แสนทอน1, อุมาพร มาตมูล1, รัฐศาสตร์ สมนึก1,
วิรงค์ จันทร2
1ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ, ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
จังหวัดปทุมธานี 12120 2คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: wybrock@cscoms.com

ป่ า เขตร้ อ นโดยส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ใ นช่ ว งของการพั ฒ นาหรือ การเกิ ด ทดแทน ผื น ป่ า ดั้ ง เดิ ม จริ ง นั้น
มีเหลืออยู่น้อยมาก การจาแนกว่าป่านี้เป็นป่าดั้งเดิมนั้นยังเป็นปัญหา ดังนั้นการใช้คาว่า “ป่ารุ่นเก่า”
(old growth forest) จะเหมาะสมกว่า ป่าไม้ที่มีไม้สูงใหญ่ เหมือนมีการเติบโตพัฒนามานานแล้วนั้น
ได้ แ สดงหลั ก ฐานให้ เ ห็ น ว่ า แท้ จ ริ ง แล้ ว ป่ า นี้ เ ป็ น ป่ า ที่ เ กิ ด ทดแทนมาเป็ น เวลาช้ า นานเท่ า นั้ น
เช่นเดียวกับที่แปลงวิจัยมอสิงโตที่บริเวณพื้นที่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือมีบรรดาไม้ต้นขนาดใหญ่
ที่ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง จากพื้ น ที่ นี้ มี เ หตุ ก ารณ์ ที่ ถู ก รบกวนและโดนท า ลาย เช่ น พายุ รุ น แรง เป็ น ต้ น
โดยสันนิษฐานว่ า ลัก ษณะเหตุก ารณ์นี้น่าจะเกิ ดขึ้ นอย่ างน้อย 100 ปีก่ อน จากนั้นจึงก่ อให้ เ กิ ด
ป่าทดแทน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เกือบประมาณครึ่งหนึ่งของแปลงวิจัย และอีกครึ่งหนึ่งยังคงสภาพเดิม
ทีมวิจัย ได้ทบทวนหลัก ฐานต่างๆ เพื่อยืนยันข้อสั นนิ ษฐานนี้ และยังได้นาเสนอรายชื่อ ชนิ ด ของ
พืชพรรณป่า เพื่อสามารถนาไปใช้ในการแยกแยะระหว่างป่ารุ่นเก่าออกจากป่าทดแทนในพื้นที่ที่เป็น
เขตรอยต่อและสามารถเปรีย บเทีย บกั นได้ หลัก ฐานหลัก ที่มีในช่วงเริ่มต้นซึ่งนาไปสู่ก ารวินิจ ฉั ย
ลักษณะป่าทดแทนในแปลงคือ ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 80 ซม. ซึ่งปรากฏกล้า
ไม้ให้เห็นในพื้นที่ที่เริ่มพัฒนาเป็นป่ารุ่นใหม่ แต่ไม่ปรากฏกล้าไม้ในพื้นที่เป็นป่าทดแทนหรือพัฒนา
มาเป็ น เวลานาน ชนิ ด พั น ธุ์ พื ช เหล่ า นั้ น มี รู ป แบบการกระจายของเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางล าต้ น
ในลั ก ษณะกราฟ unimodal ซึ่ ง สามารถน าไปใส่ ใ นการ วิ เ คร าะห์ โ ดย ใช้ Weibull ได้
ในแปลงวิ จั ย มอสิ งโตชนิ ด พั น ธุ์ พื ชที่ มี ลั ก ษณะนี้ เช่ น สี เ สี ย ดเทศ (Choerospondias axillaris),
โพบาย (Balakata baccata), จันทร์ทอง (Fraxinus floribunda) และ ยมหอม (Toona ciliate)
คาสาคัญ: พัฒนาการของป่า, โครงสร้างป่าไม้, การเกิดป่าทดแทน
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An old-growth – late secondary forest ecotone on the Mo Singto Plot,
Khao Yai National Park
Warren Y. Brockelman1,*, Anuttara Nathalang1, Jantima Santon1, Umaporn
Matmoon1, Rathasart Somnuk1, Wirong Chanthorn2
1National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, National Science and
Technology for Development Agency, Pathum Thani Province 12120, 2Faculty of
Environment, Kasetsart University, Bangkok 10900
*Corresponding author e-mail: wybrock@cscoms.com

Most tropical forests are in some stage of succession or development; very few are
truly mature forests. Identifying a “mature” forest is often problematical; the less
committal term “old growth forest” is often preferred. Many apparently welldeveloped, tall forests show evidence of actually being in a late successional stage.
Such is the case on the Mo Singto Plot, where the northeastern section of the plot
contains trees of large size of species that typically regenerate after a catastrophic
event such as a severe storm. We hypothesize that such an event occurred on the
Mo Singto Plot at least 100 years ago, and initiated secondary succession over nearly
half of the plot, while leaving the other half relatively unchanged. We review the
evidence that supports this hypothesis, and provide a list of types of vegetative
evidence that, in general, can be used to distinguish old growth (OG) forest from late
successional (SF) forest in areas where they can be compared. The main, and initial,
evidence that led us to diagnose SF forest on the plot was the presence of large (>80
cm diameter) trees that typically occur as young individuals in early succession, but
which are not recruiting under present conditions in the late stages of succession.
Such species have unimodal diameter distributions which can be quantified using
parameters of the fitted Weibull distribution. At Mo Singto, these species include
Choerospondias axillaris, Balakata baccata, Fraxinus floribunda and Toona ciliata.
Keywords: forest development, forest structure, secondary succession
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ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดจากฝาง
ในพื้นที่ประสบปัญหาจากการคุกคามของช้างป่า
อาภาพร บุญมี*, สุนิษา สุวรรณเจริญ, ธีรพิชญ์ เกษมสุข, นันทพร มูลรังษี, ปุณยนุช ด้าริห์กิจ,
สกุลทิพย์ พุทธวัน, อาทิตย์ติยา พ่อสาน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 22000
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: apaporn.b@rbru.ac.th

เบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีน้าตาลในเลือดสูงผิดปกติซึ่งทางหนึ่งของการรัก ษาโรคเบาหวาน
ท าได้ โ ดยการยั บ ยั้ ง การท างานของเอนไซม์ แ อลฟากลู โ คลซิ เ ดสซึ่ ง จะช่ ว ยยั บ ยั้ ง ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
การเปลี่ยนสารอาหารประเภทแป้งไปเป็นน้าตาลและส่งผลให้ระดับน้าตาลในเลือดลดต่าลง งานวิจัย
นี้ ไ ด้ ศึ ก ษาฤทธิ์ ก ารยั บ ยั้ ง เอนไซม์ แ อลฟากลู โ คซิ เ ดสของฝางในพื้ น ที่ ป่ า อ าเภอโป่ ง น้ าร้ อ น
จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาจากการคุกคามของช้างป่า ซึ่งเกษตรกรได้นาเฉพาะส่วน
ของแก่ น มาใช้ ป ระโยชน์ ในขณะที่ ส่ ว นอื่ น ของฝางถู ก ละทิ้ ง ให้ เ ป็ น ของเสี ย จ านวนมาก ดั ง นั้ น
การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสจากส่วนต่างๆ ของฝางจึงเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร
ในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของฝางอย่างคุ้มค่า โดยผลการวิจัยพบว่า สารสกัดเอทานอลของ
กระพี้ แก่น และเปลือกของฝาง ที่ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีร้อยละการยับยั้งเอนไซม์
แอลฟากลูโคซิเดสเท่ากับ 66.21±1.91, 71.94±1.55 และ 81.11±0.00 ตามลาดับ ซึ่งมีฤทธิ์ดีกว่าอะ
คาร์โบส (ร้อยละ34.93±0.00) ซึ่งเป็นยาสาหรับรักษาโรคเบาหวาน ที่ความเข้มข้นเดียวกัน ดังนั้นจึง
มีความเป็นไปได้ที่จะมีการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ของฝางในด้านการรักษาโรคเบาหวานได้ใน
อนาคตซึ่งจะนาไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่การคุกคามของช้างป่าต่อไป
คาสาคัญ: ฝาง, รักษาเบาหวาน, อะคาร์โบส
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Alpha-glucosidase inhibitory activity of Caesalpinia sappan L. extracts
in the facing area of wild elephants threat
Apaporn Boonmee*, Sunisa Suwancharoen, Teerapich Kasemsuk,
Nuntaporn Moonrungsee, Poonyanuch Dumrikit, Sakulthip Phuthawan, Atittiya Posan
Department of Chemistry, Faculty of Science and Technology, Rambhai Barni Rajabhat
University, Chantaburi Province 22000
*Corresponding author e-mail: apaporn.b@rbru.ac.th

Diabetes is a condition associated with hyperglycemia in the blood. One therapeutic
approach to treat diabetes is to retard the absorption of glucose via inhibition of
enzymes, such as alpha-glucosidase. This study investigated the alpha-glucosidase
inhibitory activity of Caesalpinia sappan L. in wild areas of Pongnamron district at
Chantaburi province, the area facing wild elephants’ threat. The most widely used
part of this plant is the core whereas other parts of this plant are left behind as waste.
Therefore, to encourage the farmers find value using this plant part, alpha-glucosidase
inhibitory activity of sappan tree was studied. The results presented that alphaglucosidase inhibitory activity of the ethanol extracts from fern, core and shell sappan
at a concentration of 0.1 mg/ml was 66.21±1.91%, 71.94±1.55% and 81.11±0.00%,
respectively, which is higher than acarbose (34.93±0.00%), an anti-diabetes drug, at
the same concentration. This work showed the possibility of sappan tree to be
developed as diabetes medication in the future which may lead to income generation
for the farmers in the area in threat of wild elephants.
Keywords: sappan, anti-diabetes, acarbose
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PL-P-16

ศึกษาพฤกษศาสตร์พืชไร่พื้นเมืองภาคเหนือตอนบน (ลาปาง ลาพูน น่าน พะเยา)
อุดมวิทย์ ไวทยการ* กัญญรัตน์ จ้าปาทอง
สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 10900
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: uvaidhayakarn@yahoo.com

การศึกษาพฤกษศาสตร์พืชไร่พื้นเมืองภาคเหนือตอนบน (ลาปาง ลาพูน น่าน พะเยา) โดยการสารวจ
รวบรวมพันธุ์พืชไร่พื้นเมือง และสัมภาษณ์เกษตรกรในชุมชนที่มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม เช่น ชาวเขา หรือ
ชุมชนที่มีการใช้ประโยชน์จากพืชไร่ ในพื้นที่จังหวัดลาปาง ลาพูน น่าน และพะเยา ดาเนินการตั้งแต่
ปี 2555 – 2558 พบพืชไร่พืนเมืองทั้งหมด 63 ตัวอย่าง สามารถจาแนกได้ 10 วงศ์ 17 สกุล 19 ชนิด
วงศ์ ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ วงศ์ Fabaceae และ Poaceae พบวงศ์ ล ะ 4 ชนิ ด รองลงมาคื อ
Euphorbiaceae และ Malvaceae วงศ์ละ 3 และ 2 ชนิด ตามลาดับ ทั้ง 4 วงศ์รวมกันคิด เป็นร้อย
ละ 68.4 ของพรรณไม้ ที่ พ บ ส่ ว นที่ เ หลื อ ได้ แ ก่ ว งศ์ Asteraceae Cannabinaceae Lamiaceae
Moraceae Pedaliaceae และ Solanaceae พบวงศ์ละ 1 ชนิด จาแนกตามการใช้ประโยชน์ได้เป็น
1) พืชอาหาร จานวน 10 ชนิด 2) พืชเส้นใย จานวน 4 ชนิด 3) พืชน้ามัน จานวน 3 ชนิด 4) พืช
สมุนไพร จานวน 1 ชนิด และ 5) พืชประดับ จานวน 1 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 53 21 16 5 และ 5 ของ
พืชที่สารวจพบตามลาดับ ข้อมูลที่ได้นามาจัดทาเป็นฐานข้อมูลพันธุ์พืชและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อใช้
ประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุ์พืช
คาสาคัญ : พืชไร่พื้นเมือง ภาคเหนือตอนบน
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PL-P-16

Botanical studies of domestic field crops and indigenous knowledge in
upper Northern of Thailand (Lampang Lamphun Nan and Payao)
Udomwit Vaidhayakarn* Kanyarat Champathong
Field and Renewable Energy Crops Research Institute,
Department of Agriculture, Bangkok 10900
*Corresponding author e-mail: uvaidhayakarn@yahoo.com

The morphological study of Indigenous field crops in northern of Thailand, the survey
and collecting plant sample were the methodology of this study. In addition, the
usage of local field crops was asked and noted from the primitive farmer communities
as mountaineers. This study covered 4 provinces including Lampang, Lamphun, Nan
and Payao during 2012–2015. The results revealed that 63 plant samples were found
and identified into 10 families, 17 genera and 19 species. The most speciose were in
Fabaceae and Poaceae having 4 species in each family. Three and two species were
in Euphorbiaceae and Malvaceae. The 4 families covered 68. 4 percentage of all
collected samples. However, the families Asteraceae, Cannabinaceae, Lamiaceae,
Moraceae, and Pedaliaceae comprised only 1 species in each family. The results can
be divided in to 5 groups based on utilization. There are 10 crops as crops for food
comprising 53%, four fiber crops at 21%, 3 oil crops at 16%, and 1 crop for herbal and
ornamental at 5% , respectively. The collected data will used to establish a plant
database including local wisdom data for conservation and protection of plant variety.
Keywords: Domestic Field Crops, Upper Northern of Thailand
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MM-O-01

ฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระของเห็ดทางการแพทย์สกุล Phellinus
ชุติพร รัตชาตา, ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล2, ขวัญเรือน นาคสุวรรณ์กุล1*
1ภาควิชาชีววิทยาและพิพธิ ภัณฑ์เห็ดที่มฤ
ี ทธิ์ทางยา และ 2ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44150
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: khwanruan.p@msu.ac.th

เห็ ด พิ ม านหรื อ เห็ ด สกุ ล Phellinus เป็ น เห็ ด ทางการแพทย์ ใ นวงศ์ Hymenocheataceae
ตามภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย ได้มีการนามาใช้เป็นส่วนผสมในตารับยา การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเห็ดสกุล Phellinus ทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่
Phellinus gilvus, P. igniarius, P. linteus, P. pini และ P. rimosus โดยทาการสกัด 3 วิธี ได้แก่
สกัดด้วยเอทานอล 80%, เมทานอล 80% 24 ชั่วโมงและสกัดน้าร้อนที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส 3
ชั่วโมง การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH ทาการเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน คือ กรด
แอสคอร์บิก จากการศึกษาพบว่าฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่สุด คือสารสกัดจาก P. rimosus ที่สกัด
ด้วยเอทานอล (EC50=2.59 µg/ml) ซึ่งประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าสารมาตฐาน
(EC50=6.13 µg/ml) รองลงมาคื อ P. gilvus ที่ ส กั ด ด้ ว ยเอทานอลและเมทานอล (EC50=7.48
µg/ml, EC50=7.91 µg/ml) ตามล าดั บ จากผลการศึ ก ษาฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระของเห็ ด พิ ม าน
สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ: ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, เห็ดทางการแพทย์, เห็ดสกุล Phellinus spp.
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MM-O-01

Antioxidant activity of the medicinal mushroom genus Phellinus
Chutiporn Ratchata1, Piyanate Chantiratikul2, Khwanyuruan Naksuwankul1*
of Biology and Natural Medicinal Mushroom Museum, and 2Department of
Chemistry, Faculty of Science, Mahasarakham University, Mahasarakham Province, 44150
*Corresponding author e-mail : khwanruan.p@msu.ac.th
1Department

Phellinus is a medicinal mushroom belonging to family Hymenocheataceae. It is an ingredient
used in Thai traditional medicine. The objective of this study is to investigate the antioxidant
activity from Phellinus spp. including Phellinus gilvus, P. igniarius, P. pini,
P. linteus and P. rimosus. All mushrooms were extracted using 80% ethanol, 80% methanol
for 24 hours and hot water at 95 degree Celsius for 3 hours, using DPPH assay with ascorbic
acid for standard. The scavenging activity on DPPH radical of ethanol extract of P. rimosus
(EC50=2.59 µg/ml) has stronger antioxidant effect than ascorbic acid (EC50=6.13 µg/ml). P.
gilvus extracted by ethanol and methanol shows a good result for antioxidant activity having
EC50=7.48 µg/ml, EC50=7.91 µg/ml, respectively. The results of the study of antioxidant
activity from Phellinus spp. can be development into a supplement in the future.
Keywords : antioxidant, medicinal fungi, Phellinus spp.
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MM-O-02

การตรวจสอบดีเอ็นเอเห็ดระโงกที่กินได้ด้วยไพรเมอร์ที่มีความจาเพาะ
ณัฐวุฒิ วิริยะธนาวุฒิวงษ์*, สุจินดา สมหมาย, อัมพวา ปินเรือน, ธิติยา บุญประเทือง
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,
จังหวัดปทุมธานี 12120
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: natthawut.wir@biotec.or.th

เห็ดระโงก (Amanita) มีทั้งที่รับประทานได้และเป็นพิษถูกแยก section ออกจากกันอย่างชัดเจน
คือ เห็ดระโงกที่รับประทานได้ถูก จัดอยู่ใน section Caesareae ชนิดที่พบในประเทศไทยได้ แ ก่
A. javanica, A. rubromaginata, A. hemibapha และ A. princeps เป็ น ต้ น ส่ ว นเห็ ด ระโงก
ที่ เ ป็ น พิ ษ พบใน section Amanita และ Phalloidieae ที่ ร ายงานพบในประเทศไทยเช่ น
A. exitialis และ A. concentrica และ A. rimosa เป็ น ต้ น และยั ง พบใน section Lepidella
อย่างเช่น A. smithiana ที่ก่อให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได้ การจัดจาแนกเห็ดด้วยลักษณะทาง
สัณฐานวิทยามีปัญหาในกรณีตัวอย่างที่พบไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือผ่านการบริโภคมาแล้ว หรือ
มี เ พี ย งดอกออกซึ่ ง ยั ง ไม่ มี แ สดงเอกลั ก ษณ์ ท างสั ณ ฐานวิ ท ยาอย่ า งชั ด เจน ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หา
การจัดจาแนกผิดส่งผลต่อเนื่องสู่การบริโภคผิดชนิดได้ คณะผู้วิจัยจึงพัฒนาวิธีตรวจสอบดีเอ็นเอเห็ด
ระโงก ด้วยปฏิกิริยา polymerase chain reaction (PCR) โดยใช้ไพรเมอร์ที่มีความเฉพาะเจาะจง
กับเห็ดระโงกที่รับประทานได้ใน section Caesareae ซึ่งจะให้ผลิตภัณฑ์ PCR ขนาดประมาณ 200
bp แต่กั บเห็ด ระโงกพิษและเห็ดพิษชนิดอื่นเช่น Chlorophyllum molybdites, Limacella sp.
และ Lepiota sp. จะไม่ ป รากฏผลิ ต ภั ณ ฑ์ PCR หรื อ ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ PCR ที่ มี ข นาดแตกต่ า งไป
ผลงานวิจัยนี้จะช่วยในการตรวจจับเส้นใยเห็ดระโงกที่รับประทานได้อย่างรวดเร็วและอาจพัฒนาเป็น
ชุดตรวจเห็ดระโงกพิษในอนาคต
คาสาคัญ : เห็ดระโงก, การตรวจสอบดีเอ็นเอ, ไพรเมอร์จาเพาะ
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MM-O-02

DNA detection of edible Amanita by using specific primer
Natthawut Wiriyathanawudhiwong*, Sujinda Sommai, Umpawa Pinruan,
Thitiya Boonpratuang
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, National Science and
Technology Development Agency, Pathum Thani Province 12120
*Corresponding author e-mail: natthawut.wir@biotec.or.th

Amanita is a popular mushroom in the Northern and Northeastern part of Thailand.
Although there are both edible and poisonous Amanita, they are taxonomically
clearly separated. Edible Amanita species are classified in the Caesareae section,
including A. javanica, A. rubromaginata, A. hemibapha and A. princeps that are found
in Thailand, while poisonous Amanita species, such as A. exitialis, A. concentrica and
A. rimosa that are found in Thailand, are classified in the Amanita and Phalloidieae
sections. Moreover, A. smithiana in the Lepidlla section is found to cause acute renal
failure. However, morphological classification of mushrooms faces a problem when
the specimen is incomplete or too immature with no morphologically specific
characteristics, leading to misidentification and misuse. Therefore, our research team
has developed an edible Amanita detecting method, using a polymerase chain
reaction (PCR) with a primer specific to Amanita in the Caesareae section, yielding
approximately 200-bp of PCR product. This method gives none or different size of PCR
product when poisonous mushrooms are examined, such as Chlorophyllum
molybdites, Limacella sp., and Lepiota sp. The research results will be used for edible
Amanita detection and may be developed to a test kit for poisonous Amanita in the
future.
Keywords : Amanita, DNA detection, specific primer
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MM-O-03

รายงานการพบเห็ดพิษและกลุ่มของพิษจากพื้นที่ป่าดงใหญ่ จังหวัดอานาจเจริญ
ทักษพร ธรรมรักษ์เจริญ1*, มณีรัตน์ พบความสุข1, ณัฐวุฒิ วิริยะธนาวุฒิวงษ์1,
รัตเขตร์ เชยกลิ่น2, ประภาพรรณ ซอหะซัน3 , ภัทรชัย จุฑามาศ4, ธิติยา บุญประเทือง1
1ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ, ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,
จังหวัดปทุมธานี 10210, 2ส้านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หลักสี่ กรุงเทพฯ
10210, 3สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
71150, 4โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ 10303
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: tuksaporn.thu@biotec.or.th

อัตราป่วยและอัตราเสียชีวิตจากการบริโภคเห็ดพิษมีแนวโน้มสูงขึ้น ภายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
สะท้อนจากข้อมูลอัตราป่วยของประชากรจากสาธารณสุขและสานักระบาดวิทยา ซึ่งพบผู้เสียชีวิต
เนื่องจากบริโภคเห็ดพิษเป็นประจาทุกปี อย่างน้อย 7–8 คน โดยที่จังหวัดอานาจเจริญเป็นหนึ่งใน
จังหวัดที่พบอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดจากรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เกิดจาก
ความสับสนระหว่างเห็ดพิษและเห็ดที่บริโภคได้ จากงานวิจัยความหลากหลายและการใช้ประโยชน์
เห็ดป่าในพื้นที่ป่าดงใหญ่ อาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริญ พบเห็ดพิษจานวน 17 ชนิด แยก
เป็น 3 ประเภทของกลุ่มพิษคือ กลุ่มพิษต่อระบบทางเดินอาหาร (Gastrointesternal Syndrome)
พบ Agaricus duplocingulatus, Chlorophyllum molybdites, Gymnopus menehune, G.
austrosemihirtipes, G. indoctus, G. menehune, Scleroderma sinnamariense แ ล ะ
Pisolithus abditus กลุ่มพิษต่อระบบประสาท (Nerotoxin) พบสองกลุ่มย่อย คือระบบประสาท
อั ต โ น มั ติ ( Muscarin Syndrome) พ บ Clitocybula sp., Entoloma flavovelutinum แ ละ
Trogia infundibuliformis กลุ่ ม พิ ษ ต่ อ ระบบประสาทกลาง (Hallucinogenic syndrome) พบ
Gymnopilus dilepis และ G. lepidotus และกลุ่มพิษสุดท้ายที่ยังไม่มีก ารรายงานประเภทของ
สาร พิ ษ คื อ Coniolepiota spongodes, Micropsalliota sp., M. megarubescens, แ ละ M.
xanthorubescens
คาสาคัญ : เห็ดพิษ, ความเป็นพิษ
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A report of poisonous mushrooms and their toxicity in Dong Yai
community forest in Amnat Charoen Province, Thailand
Tuksaporn Thummarukcharoen1*, Maneerat Pobkwamsuk1,
Natthawut Wiriyathannawudhiwong1, Rattaket Choeyklin2,
Prapapan Sawhasan3, Patarachai Chuthamas4, Thitiya Boonpratuang1
1The Center for Genetic Engineering and Biotechnology, The National Science and
Technology for Development Agency, Pathum Thani Province 12120, 2Biodiversity-Based
Economy Development Office (Public Organization) Bangkok 10210, 3Agricultural Science
Program, Mahidol University Kanchanaburi Campus Chaiyok, Kanchanaburi Province 71150,
4Plant Genetic Conservation Project, Chitralada Villa, Bangkok 10303
*Corresponding author e-mail: tuksaporn.thu@biotec.or.th

Over the past 10 years, the morbidity and mortality rates of mushroom poisoning are
increasing. According to the epidemiological surveillance report, at least 7 to 8 people
die from poisonous mushroom-consumption every year. Amnat Charoen is one of the
provinces with the highest rate of illness per 100,000 population, caused by the
confusion between edible and inedible mushrooms, as reported in epidemiological
surveillance. Based on the research on diversity and utilization of wild mushroom in
Dong Yai forest, Hua Taphan District, Amnat Charoen Province, there are 17 species of
poisonous mushrooms classified into 3 groups. The first group is toxic to the
gastrointestinal tract (Gastrointestinal Syndrome) such as Agaricus duplocingulatus,
Chlorophyllum molybdites, Gymnopus menehune, G. austrosemihirtipes, G. indoctus,
G. menehune, Scleroderma sinnamariense and Pisolithus abditus. The second group
has neurotoxins, which effect autonomic nervous system (Muscarin Syndrome) such
as Clitocybula sp., Entoloma flavovelutinum and Trogia infundibuliformis, and effect
central nervous system (Hallucinogenic syndrome) such as Gymnopilus dilepis and G.
lepidotus. The last group has still no report about its toxins, such as Coniolepiota
spongodes, Micropsalliota sp., M. megarubescens, and M. xanthorubescens.
Keywords : poisonous mushrooms, toxicity
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ผลของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษต่อการเจริญของเส้นใย
และผลผลิตเห็ดนางรมภูฏาน
วิภาภรณ์ เทพจันทร์1 ถาวร วินิจสานันท์1 สาธนี สกุลวัฒนะ2 ประภาพรรณ ซอหะซัน1*
1สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อ้าเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี 71150 2บริษัท ปุย๋ อินทรีย์เกษตรไทย จ้ากัด อ้าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: prapapansaw@gmail.com

กากตะกอนเยื่ อ กระดาษเป็ น วั ส ดุ เ หลื อ ใช้ จ ากโรงงานอุ ต สาหกรรมกระดาษที่ มี ป ริ ม าณมาก
แต่มีการนากลับไปใช้ประโยชน์น้อย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนากากตะกอนเยื่อกระดาษและ
กากตะกอนเยื่อกระดาษหมักมาทดสอบเป็นวัสดุเพาะเห็ดนางรมภูฏาน โดยทาการผสมกากตะกอน
เยื่อกระดาษกับขี้เลื่อยไม้ยางพาราในอัตราส่วน 10% 20% 30% 40% และ 50% ผลการทดสอบ
พบว่ากากตะกอนเยื่อกระดาษ 50% ให้ผลการเจริญเส้นใยเห็ดนางรมภูฏานน้อยมาก แต่กากตะกอน
เยื่อกระดาษ 10% และกากตะกอนเยื่อกระดาษหมัก 10% และ 20% ให้ก ารเจริญของเส้น ใย
เห็ดนางรมภูฏานดีเทียบเท่าขี้เลื่อยไม้ยางพารา ผลของผลผลิตเห็ดนางรมภูฏานพบว่ากากตะกอน
เยื่อกระดาษ 10% 30% 40% และกากตะกอนเยื่อกระดาษหมัก 10% 20% 30% 40% ให้น้าหนัก
สดมากกว่าขี้เลื่อยไม้ย างพารา ส่วนกากตะกอนเยื่อกระดาษ 20% ให้น้าหนัก สดเท่ากั บขี้ เ ลื่ อ ย
ไม้ ย างพารา ผลของน้ าหนั ก แห้ ง พบว่ า กากตะกอนเยื่ อ กระดาษหมั ก 40% ให้ น้ าหนั ก แห้ ง
เห็ดนางรมภูฏานสูงที่สุด นอกจากนั้นกากตะกอนเยื่อกระดาษและกากตะกอนเยื่อระดาษหมัก 40%
ให้เปอร์เซ็นต์โปรตีนของดอกเห็ดนางรมภูฏานสูงที่สุด (24.59±0.08 และ 24.43±0.02 ตามลาดับ)
จากผลการทดสอบแสดงให้ เ ห็ น ว่ า กากตะกอนเยื่ อ กระดาษมี ศั ก ยภา พในการทดแทนขี้ เ ลื่ อ ย
ไม้ยางพาราและเมื่อใช้ในปริมาณที่เหมาะสมจะสามารถเป็นวัสดุเพาะเห็ดนางรมภูฏานที่ดี
คาสาคัญ: กากตะกอนเยื่อกระดาษ การเพาะเห็ด เห็ดนางรมภูฏาน
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Effect of paper sludge from paper industry on growth and yield of
Bhutan oyster mushroom
Wipaporn Thepjan1, Taworn Vinijsanun1, Satanee Sakoolwatana2,
Prapapan Sawhasan1,*
1Division of Agricutural Science, Mahidol University Kanchanaburi Campus, Kanchanaburi
Province 71150 2Kaset Thai Organic Fertilizer Co., Ltd., Kanchanaburi Province 71130
*Corresponding author e-mail: prapapansaw@gmail.com

Paper sludge is a solid residue in paper making process from paper industry. This solid
residue has large volume, but its utilization is rather limited. The aim of this study was
to investigate effects of paper sludge on mycelium growth and fruiting body
production of Bhutan oyster mushroom (Pleurotus sp.). Paper sludge and fermented
paper sludge were mixed with the rubber tree sawdust in 10%, 20%, 30%, 40%, 50%
composition and used as a substrate for mushroom cultivation. The result showed
that mushroom mycelium cannot grow on a substrate of 50% paper sludge. However,
the growth of mycelium on the substrate of 10% paper sludge as well as either 10%
or 20% fermented paper sludge were good, similar to the growth of mycelium using
rubber tree sawdust substrate. In terms of fresh fruiting body weight, a substrate of
10%, 30%, 40% paper sludge and 10%, 20%, 30%, 40% fermented paper sludge
produced the best average fresh fruiting body weight, which is better than rubber tree
sawdust. A substrate of 20% paper sludge produced fresh fruiting body weight equal
the rubber tree sawdust. In addition, the result showed that a substrate of 40%
fermented paper sludge showed the best average dry fruiting body weight, while a
substrate of 40% paper sludge and 40% fermented paper sludge showed the best
protein content (24.59±0.08 and 24.43±0.02, respectively). These results indicated that
paper sludge is a potential substrate for Bhutan oyster mushroom cultivation when
used in the appropriate amount.
Keywords: paper sludge, mushroom cultivation, Bhutan oyster mushroom
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รายงานการพบเห็ดสกุล Hohenbuehelia ที่ย่อยสลายไม้
แต่มีคุณสมบัติจับไส้เดือนฝอยเป็นอาหารได้
มณีรัตน์ พบความสุข, ทักษพร ธรรมรักษ์เจริญ, ณัฐวุฒิ วิริยะธนาวุฒิวงษ์, พัชรา โชติจติ รากรณ์,
พัชราภา ปุยเงิน, อตินุช วิรยิ ะจีรพิพัฒน์, ธิติยา บุญประเทือง*
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,
จังหวัดปทุมธานี 10210
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: thitiya.boon@biotec.or.th

เห็ดป่าสกุล Hohenbuehelia Schulzer จัดอยู่ในวงศ์ Pleulotaceae เนื่องจากพบเบสิดิโอสปอร์
สีชมพู ผิวเรียบ ทรงรี ช่วงหนึ่งของวงศ์ชีวิตระยะอาศัยเพศขึ้นบนต้นไม้ย่อยสลายไม้เป็นอาหารแต่ใน
ระยะไม่อาศัยเพศเจริญเป็นเส้นใยอาศัยอยู่ในดิน เป็นหนึ่งในราที่มีรายงานจับไส้เดือนฝอยเป็นอาหาร
(Nematode trapping) ในระยะนี้ถูก จัดจาแนกในสกุ ล Nematoctonus Drechsler ในประเทศ
ไทย มี ร ายงานการพบระหว่ า งปี 1982 –2008 จ านวน 3 ตั ว อย่ า ง จั ด จ าแนกสามชนิ ด คื อ
Hohenbuehelia petaloides (Bull.) Schulzer ไม่ระบุสถานที่พบ, H. panelloides Høil. พบที่
จังหวัดเชียงใหม่เป็นชนิดใหม่จากประเทศไทยในปี 1982 และ H. reniformis Singer พบที่จังหวัด
นราธิวาส จากการสารวจระหว่างปี 2008 – 2017 พบตัวอย่างเพิ่มจานวน 6 ตัวอย่าง จากจังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดอานาจเจริญและจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อนามาจัดจาแนกโดยใช้ลักษณะทาง
สัณ ฐานวิทยา พบเอกลัก ษณ์ความแตกต่างบริเวณโครงสร้างเนื้อเยื่อหมวกดอก และ metuloid
cystidia บริเวณครีบดอก วิเคราะห์ร่วมกั บผลทางชีวโมเลกุ ลของลาดับเบสนิวคลีโ อไทด์บริเวณ
internal transcribed spacer (ITS) พบว่ า ชนิ ด ที่ พ บมี ค วามแตกต่ า งทั้ ง หมดสามชนิ ดคื อ
Hohenbuehelia grisea (Massee) E. Horak เป็นการพบครั้งแรกในประเทศไทยและอีกสองชนิดที่
คาดว่าเป็นชนิดใหม่ของโลกซึ่งไม่ซ้ากับสามชนิดข้างต้น เชื้อที่แยกได้จากเห็ดชนิดนี้จะนาไปศึกษาต่อ
เกี่ยวกับการควบคุมไส้เดือนฝอยในดินในอนาคต
คาสาคัญ : อนุกรมวิธานเห็ด, เห็ดจับไส้เดือนฝอย
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The report of the genus Hohenbuehelia, a saprobic
Nematode trapping fungus
Maneerat Pobkwamsuk, Tuksaporn Thummarukcharoen,
Natthawut Wiriyathanawudhiwong, Pachara Chotjittrakorn, Pucharapa Puyngain,
Atinoot Wiriyageerapipat, Thitiya Boonpratuang*
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, National Science and
Technology Development Agency, Pathum Thani Province 12120
*Corresponding author e-mail: thitiya.boon@biotec.or.th

The genus Hohenbuehelia Schulzer is classified in the family Pleulotaceae due to the
presence of pink basidiospores, smooth surface, and cylindrical shape. In its sexual
state, this saprobic mushroom lives on trees and degrade wood as nutritional source,
but in asexual state, it grows as mycelium in soil. This anamorph has been reported
to be one of the nematode-trapping fungi, named as the genus Nematoctonus
Drechaler. In Thailand, 3 specimens were reported during 1982 to 2008 and were
identified as Hohenbuehelia petaloides (Bull.) Schulzer (Location not specified), H.
panelloides Høil., a new species from Chiang Mai in Thailand in 1982, and H. reniformis
Singer from Narathiwat, respectively. Based on a survey between 2008 to 2017 year,
6 samples were additionally collected from Nakhon Ratchasima, Amnat Charoen, and
Surat Thani provinces. Morphological identification using unique structures in the cap
and metuloid cystidia of the gill, together with phylogenetic analysis of internal
transcribed spacer (ITS) rDNA sequences have revealed that they were classified into
3 different species, Hohenbuehelia grisea (Massee) E. Horak, a new record for Thailand,
and 2 other potentially new species. The isolates from these mushrooms will be
further studied for the control of soil nematodes in the future.
Keyworeds: Mushroom Taxonomy, Nematode trapping
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รา 7 ชนิดใหม่และ 1 ชนิดที่รายงานครั้งแรกในสกุล Ophiocordyceps
ที่เพอริทีเซียอยู่บนก้านราในประเทศไทย
กนกศรี ทัศนาทัย*, ดนญา ธนกิจพิพฒ
ั น, อาทิตย์ คนสนิท, วาสนา น้อยศรีภูม,ิ สุชาดา มงคลสัมฤทธิ,์
เจนนิเฟอร์ เหลืองสอาด
ห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรียแ์ ละนิเวศน์วิทยา, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ,
ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, จังหวัดปทุมธานี 12120
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: tasanatai@biotec.or.th

ราแมลงในสกุล Ophiocordyceps จานวน 7 ชนิดได้ถูกเสนอให้เป็นชนิดใหม่จากประเทศไทยดังนี้
1 ) O. brunneinigra แ ล ะ 2) O. spataforae ก่ อ โ ร ค กั บ แ ม ล ง ใ น อั น ดั บ Hemiptera
3) O. brunneiperitheciata 4) O. geometridicola 5) O. multiperitheciata
6) O. pauciovoperitheciata และ 7) O. pseudoacicularis ก่อโรคกับตัวอ่อนของผีเสื้อในอันดับ
Lepidoptera ร า แ ม ล ง O. brunneinigra, O. pauciovoperitheciata แ ล ะ
O. brunneiperitheciata ส ารวจพบที่ ใ ต้ ใ บ สร้ า งเพอริ ที เ ซี ย ประมาณ 30 อั น กระจายอยู่แบบ
หลวมๆบริเวณส่วนกลางของก้านรา ราแมลง O. multiperitheciata และ O. pseudoacicularis
พบบริเวณที่มีเศษใบไม้ทับถม สร้างเพอริทีเซียเรียงอัดแน่นตั้งแต่บริเวณส่วนโคนจนถึงปลายของก้าน
ราสาหรับราแมลง O. spataforae พบบริเวณที่มีเศษใบไม้ทับถมเช่นกัน แต่ลักษณะของเพอริทีเซีย
ที่ยังอ่อนอยู่พบบริเวณค่อนมาทางโคนของก้านรา ราแมลง O. geometridicola พบบนกิ่งไม้ สร้าง
เพอริทีเซียกระจายอยู่รอบส่วนโคนถึงปลายก้านรา จากข้อมูลการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาและ
สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการแสดงให้เห็นว่าราแมลงทั้ง 7 ชนิดนี้แตกต่างจากชนิดที่เคยมีรายงาน
มาแล้ว เช่น ราแมลง O. acicularis, O. atewensis, O. cochlidiicola และ O. crinalis ทั้งขนาด
และรูปร่าง รวมถึงลักษณะที่แตกต่างกันของเพอริทีเซีย แอสคอสปอร์ และคอนิเดีย นอกจากนี้ได้
รายงานการค้นพบ O. macroacicularis เป็นครั้งแรกจากประเทศไทย
คาสาคัญ : การจัดจาแนก, วิวัฒนาการ, ราสกุล Ophiocordyceps
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Seven new Ophiocordyceps species and one new record
with superficial perithecia in Thailand
Kanoksri Tasanathai*, Donnaya Thanakitpipattana, Artit Khonsanit,
Wasana Noisripoom, Suchada Mongkolsamlit, Jennifer Luangsa-ard
Microbe Interaction and Ecology Laboratory (BMIE), The National Center for Genetic
Engineering and Biotechnology, National Science and Technology for Development Agency,
Pathum Thani Province 12120
*Corresponding author e-mail: tasanatai@biotec.or.th

Seven new Ophiocordyceps species from Thailand are described: 1) O. brunneinigra;
and 2) O. spataforae, which are parasitic to Hemiptera; 3) O. brunneiperitheciata;
4) O. geometridicola; 5) O. multiperitheciata; 6) O. pauciovoperitheciata; and
7) O. pseudoacicularis, which parasitize Lepidoptera larvae. O. brunneinigra,
O. pauciovoperitheciata, O. brunneiperitheciata are found on the underside of leaves
and produce loosely distributed and sparse perithecia, with up to 30 perithecia
developing in the central part of the stromata, while O. multiperitheciata,
O. pseudoacicularis are found in the leaf litter and produce abundant and tightly
packed perithecia starting from the base of the stroma up to the apex.
O. spataforae, also found in the leaf litter, was immature and still had very few
perithecia along the bottom center of the stroma. O. geometridicola was found on
twigs and produce loosely distributed perithecia along the entire stroma. Based on
their morphologies and phylogenetic positions, they differ from species previously
described such as Ophiocordyceps acicularis, O. atewensis, O. cochlidiicola, and O.
crinalis, in the shape and sizes of distinguishing characters such as perithecia,
ascospores and conidia. We also report a new record of O. macroacicularis in
Thailand.
Keywords: Taxonomy, Phylogeny, Ophiocordyceps
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ราพัฟบอลสายพันธุ์ใหม่และบันทึกใหม่จากภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
จตุรงค์ ค้าหล้า, นครินทร์ สุวรรณราช, สายสมร ล้ายอง*
ภาควิชาชีววิทยา, คณะวิทยาศาสาตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ 50200
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: saisamorn.l@cmu.ac.th

การศึกษาครั้งนี้มุ่งสารวจราพัฟบอลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557
จนถึงปัจจุบัน ราพัฟบอลที่สารวจได้นั้นบ่งบอกชนิดโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและอณูชีววิทยา
ผลการศึกษาพบ Calvatia holothurioides, Morganella puiggarii and M. purpurascens เป็น
ครั้งแรกในประเทศไทย และอีกหนึ่งชนิดเป็นชนิดใหม่ คือ Scleroderma suthepense
คาสาคัญ: ราขนาดใหญ่, อนุกรมวิธาน, ลาดับวิวัฒนาการ
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New species and new records of puffball fungi from northern Thailand
Jaturong Kumla, Nakarin Suwannarach, Saisamorn Lumyong*
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University,
Chiang Mai Province 50200
*Corresponding author e-mail: saisamorn.l@cmu.ac.th

In this study, the puffball fungi in northern Thailand were studied since 2014 until
present. The obtained puffball fungi were identified based on morphology and
molecular analysis. The results showed that three fungal species, Calvatia
holothurioides, Morganella puiggarii and M. purpurascens were new records and one
new species, Scleroderma suthepense.
Keywords: macrofungi, phylogeny, taxonomy

Abstract of the 5th National Meeting on Biodiversity Management in Thailand
July 10 – 14, 2018 at Diamond Plaza Hotel, Surat Thani Province

137

MM-P-03

ราผู้ย่อยสลายเศษซากไม้ สกุล Rhexoacrodictys และ Endophragmiella
จากประเทศไทย
จารุวรรณ เชื้อสีหะรณชัย1,*, ณฐพล พรพุทธพงศ์2,3, สายัณห์ สมฤทธิ์ผล1, นัฐวุฒิ บุญยืน1
1 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ ง ชาติ
จังหวัดปทุมธานี 12120 2 ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ และ 3 หน่วยปฏิบัติการวิจัยดี
เอ็นเอบาร์โค้ดของพืชสมุนไพรไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ : charuwan.chu@biotec.or.th

จากการศึกษาราในกลุ่มผู้ย่อยสลายเศษซากพืชที่มีขนาดเล็กตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2560 พบ
ราที่ ร ะยะสื บ พั น ธุ์ แ บบไม่ อ าศั ย เพศในสกุ ล Rhexoacrodictys และ Endophragmiella ขึ้ น บน
ตัวอย่างซากไม้และกิ่งไม้ที่เก็บจากทั้งพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้าและบนบก โดยลักษณะสัณฐานที่เหมือนกัน
ของราทั้งสองสกุลพบว่ามีสปอร์และก้านชูสปอร์มีสีค่อนข้างเข้ม สปอร์มีผนังกั้นและมีลักษณะการ
ขาดแบบจาเพาะโดยสปอร์ขาดจากก้านชูลักษะแบบผนังกั้นไม่เรียบ ในการจัดจาแนกระดับชนิดของ
ราสกุล Rhexoacrodictys ใช้ลักษณะทางสัณฐานร่วมกั บข้อมูลทางชีวโมเลกุลของยีน 4 บริเวณ
ได้แก่ ncLSU, ncSSU, ITS และ tub2 ผลการศึกษาสามารถยืนยันตาแหน่งอนุกรมวิธานของราสกุล
นี้ จั ด อยู่ ใ นวงศ์ Savoryellaceae อั น ดั บ Savoryellales คาดว่ า เป็ น ราชนิ ด ใหม่ 1 ชนิ ด
(Rhexoacrodictys quadriguttata com. nov.) รวมทั้งราอีก 2 ชนิดที่อยู่ในระหว่างการศึ ก ษา
และรอการจัดจาแนกชนิด (Rhexoacrodictys cf. fimicola และ Rhexoacrodictys sp.) ส่วนรา
สกุล Endophragmiella ใช้ลักษะทางสัณฐานเพื่อจัดจาแนกชนิดเพียงอย่างเดียว ผลการจาแนก
คาดว่ า เป็ น ราชนิ ด ใหม่ จ านวน 2 ชนิ ด (Endophragmiella neovariabilis และ E. bitunicata
spp. nov.) รวมทั้ ง พบราในสกุ ล นี้ อี ก 2 ชนิ ด ซึ่ ง ยั ง ไม่ เ คยมี ก ารรายงานจากประเทศไทย
(E. multiramosa และ E. resinae) และพบราซ้ากับชนิดที่เคยมีการรายงานมาก่อน (E. boewei)
คาสาคัญ : เห็ดราขนาดเล็ก, คุณลักษณะทางสัณฐานวิทยา, การวิเคราะห์สายสัมพันธ์ทาง
วิวัฒนาการ
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Rhexoacrodictys and Endophragmiella (Sordariomycetes):
two wood-decaying fungi from Thailand
Charuwan chuaseeharonnachai1,*, Natapol Pornputtapong2,3 Sayanh Somrithipol1,
Nattawut Boonyuen1
1The Center for Genetic Engineering and Biotechnology, National Science and Technology
Development Agency, Pathum Thani Province 12120, 2Department of Biochemistry and
Microbiology, Faculty of Pharmaceutical Sciences, and 3Research Unit of DNA Barcoding of
Thai Medicinal Plants, Chulalongkorn University, Bangkok, 10330
*Corresponding author e-mail : charuwan.chu@biotec.or.th

During a study of saprobic micro-fungi on dead plant litters in Thailand (between
2012–2017), Rhexoacrodictys spp. and Endophragmiella spp. were discovered in
terrestial and freshwater habitats. These two genera share similar morphological
characters in having darkly pigmented conidiophores and septate conidia, which
produced holoblastically with rhexolytic secession. In this study, phylogenetic analysis
using combined four loci (ncLSU, ncSSU, ITS and tub2), together with morphological
observations supported these Rhexoacrodictys collections in the family
Savoryellaceae (order Savoryellales). We also propose new combination for R.
quadriguttata. Concomitantly, Rhexoacrodictys cf. fimicola and Rhexoacrodictys sp.
are going to be uncovered for their properl taxonomic position. Based on only
morphological features of Endophragmiella spp., we also demonstrated that two Thai
species (Endophragmiella neovariabilis and E. bitunicata) are newly described, two
Thai taxa (E. multiramosa and E. resinae) are recorded for the first time, and 1 known
taxon (E. boewei) is reported from Thailand.
Keywords: micro-fungi, morphological characterizatics, phylogenetic analysis
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การศึกษาวิธีที่เหมาะสมในการบ่มตัวอย่างดินและคัดแยกราดิน
จากแหล่งน้าพุร้อนธรรมชาติ
จุรีรัตน์ เอื้อพัฒนากิจ*, อุษณีย์ มีจังหาร, กุศลิน โสมอะ, วีระ ศรีอินทร์สุทธิ์
ห้องปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพของรา, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ,
ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, จังหวัดปทุมธานี 12120
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ : jureerat.uea@biotec.or.th

วิธีการบ่มตัวอย่างดินและการคัดแยกราจากดินในแหล่งน้าพุร้อนธรรมชาติเป็นเทคนิคสาคัญในการ
ได้ตัวแทนราที่ดีในบริเวณนั้น เนื่องจากต้องอาศัยปัจจัยคืออุณหภูมิและอาหารเลี้ยงเชื้อ การศึกษา
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทีย บอุณ หภูมิที่แตกต่างกั นในการบ่มตัวอย่างดิน และหาอาหาร
สังเคราะห์ที่เหมาะสมในการคัดแยกราเหล่านั้น ด้วยวิธีการคานวนหาจานวนโคโลนีราต่อน้าหนักดิน
1 กรัม (CFU/g) โดยใช้เทคนิคการคัดแยกแบบ serial dilution การบ่มตัวอย่างดินทาโดยเก็ บที่
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส, 5 องศาเซลเซียส และที่อุณหภูมิห้อง ส่วนอาหารที่ใช้ในการคัดแยกรา 3
ช นิ ด ไ ด้ แ ก่ Potato Dextrose Agar (PDA), Glucose Yeast Agar (GYA) แ ล ะ Glucose
Ammonium-Nitrate Agar (GAN) โดยเปรี ย บเที ย บจ านวนราในการคั ด แยกทั น ที ห ลั ง จากเก็ บ
ตัวอย่าง (ตัวควบคุม) กับหลังจากเก็บตัว อย่างและบ่มดินไว้แล้ว 8 ชั่วโมงในห้องปฏิบัติการ จาก
การศึกษาพบว่า หลังจากการบ่มตัวอย่างดินที่อุณหภูมิห้องจะให้จานวน CFU/g ของราได้ใกล้เคียง
กับการคัดแยกทันทีที่ไม่ต้องบ่ม คือ 7.5×106 CFU/g ในขณะที่การบ่มตัวอย่างดินในอุณหภูมิ 5°ซ
และ 40°ซ เท่ากับ 2×106 CFU/g และ 2×105 CFU/g ตามลาดับ นอกจากนี้ อาหารสังเคราะห์
GAN ยังสามารถคัดแยกราได้ในจานวนมากที่สุด คือ 14 ไอโซเลต ในขณะที่อาหารสังเคราะห์ PDA
และ GYA คัดแยกราได้ 12 และ 10 ไอโซเลต ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้เริ่มต้นเพียง
แค่บริเวณเก็บตัวอย่างเดียว การศึกษาวิธีที่เหมาะสมเพิ่มเติมนั้นยังอยู่ระหว่างการรวบรวมผล
คาสาคัญ : รา, น้าพุร้อน, การบ่มเชื้อรา, การคัดแยกรา
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A study on appropriate approaches to incubate soil specimens and
isolate soilborne fungi from the natural hot-spring
Jureerat Ueapattanakit*, Audsanee Meejanghan, Kusalin Som-A,
Veera Sri-Indrasutdhi
Fungal Biodiversity Laboratory (BFBD), The National Center for Genetic Engineering and
Biotechnology, National Science and Technology Development Agency,
Pathum Thani Province 12120
*Corresponding author e-mail: jureerat.uea@biotec.or.th

Incubation and isolation techniques of soilborne fungi from natural hot-spring are
important approaches to acquisition of good fungal representatives. Due to the
importance of appropriate temperatures and isolation media, this study aim to
compare various temperature levels for soil sample incubation, and to investigate for
the selective media for fungal isolation by using the serial dilution method, and the
calculation of the fungal colony forming unit per gram of soil (CFU/g). Three
temperature levels (40°C, 5°C and room temperature) for soil specimens incubation,
and three isolation media (Potato Dextrose Agar; PDA, Glucose Yeast Agar; GYA and
Glucose Ammonium-Nitrate Agar; GAN) for fungal isolation were used to compare the
results between the isolation from soil samples which were incubated for 8 hours
after sampling and soil samples which were immediately isolated at the site (control).
The results showed that isolation from soil samples incubated at the room
temperature and immediate isolation (or the control) have similar value of 7.5×106
CFU/g while the isolation from soil samples incubated at 5°C and 40°C were 2×106
CFU/g and 2×105 CFU/g, respectively. Moreover, the GAN isolation medium showed
the highest number of fungal isolates (14) while PDA and GYA provided 12 and 10
isolates, respectively. However, this is a preliminary study from one sampling site. The
other appropriate approaches are under investigation.
Keywords: Fungi, Hot-spring, Incubation, Isolation
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ความหลากหลายของเห็ดในวงศ์ Ganodermataceae (Basidiomycota)
ที่พบในเขตพื้นที่บ้านเผ่าไทย อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ดิศนัดดา ก้อนค้า1*, สุภาพร ล้้าเลิศธน1, นารีลักษณ์ นาแก้ว1, วาสนา ฉัตรด้ารง1, อุรัตน์ พิมลศรี1,
อนันต์ ท้าวทอง2, นริษฎา ทองกลาง2
1ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร อ้าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000,
2ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ้าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
57100
*ชื่ออีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ : didsanutda725@gmail.com

เห็ดในวงศ์ Ganodermataceae (Donk) เป็นเห็ดที่สาคัญในกลุ่ม Polyporales, Basidiomycota
เป็นเห็ดที่นามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์แผนตะวันออกมาเป็นเวลานาน ทั้งยังมีมูลค่าทางตลาด
สูง แม้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ แต่เห็ดสายพันธุ์นี้ยังมี
การนาเข้ามาผลิตในเชิงพาณิชย์ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านเผ่าไทย ตาบลชมพู อาเภอเนินมะปราง จั งหวัด
พิษณุโลก ตั้งอยู่เหนือระดับน้าทะเล 568 เมตร มีความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้ง
เห็ ด สายพั น ธุ์ ต่ า งๆด้ ว ย ดั ง นั้ น จึ ง ควรที่ จ ะมี ก ารศึ ก ษาความหลากหลายของเห็ ด ในวงศ์
Ganodermataceae ในพื้ น ที่ นี้ สายพั น ธุ์ ที่ พ บอาจจะไปสายพั น ธุ์ ที่ มี ศั ก ยภาพในการน ามาใช้
ประโยชน์ในอนาคต โดยการเก็บรวบรวมเห็ดในวงศ์ Ganodermataceae ตั้งแต่เดือนกั นยายน
2560 – มกราคม 2561 เก็ บข้อมูลเกี่ ย วกั บแหล่งที่พบ ลัก ษณะทางสัณ ฐานวิทยาภายนอกและ
ภายใน ลักษณะรูสปอร์และสปอร์ สารเคมีและการเปลี่ยนสี พร้อมบันทึกภาพดอกเห็ดที่เจริญอยู่ตาม
ธรรมชาติ แล้วบ่ง บอกชนิดของเห็ดจากลัก ษณะทางสัณ ฐานวิทยา โดยวัดขนาดและรูปร่างแต่ละ
โครงสร้างอย่างน้อย 20 ครั้ง พบตัวอย่างเห็ดจานวน 27 ตัวอย่าง โดยแยกตามลักษณะสัณฐานวิทยา
พบมากที่สุด คือ Amauroderma sp. (61.5%), Ganoderma sp. (27%) และ Haddowia sp.
(11.5%). การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าป่าชุมชนบ้านเผ่าไทยนี้มีความสมบูรณ์และความหลากหลาย
ของเห็ดในวงศ์ Ganodermataceae
คาสาคัญ : เห็ด, Ganodermataceae, ป่าชุมชน
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MM-P-05

Diversity of Family Ganodermataceae (Basidiomycota) in
Ban Phao Thai Community Forest, Phitsanulok Province, Thailand
Didsanutda Gonkhom1*, Supaporn Lamlerttorn1, Nareeluk Nakaew1,
Wassana Chatdumrong1, Urat Pimolsri1, Anan Thawthong2, Naritsada Thongklang2
1Department of Microbiology and Parasitology, Naresuan University, Muang Phitsanulok,
Phitsanulok, 65000 2Center of Excellence in Fungal Research, Mae Fah Luang University,
Chiang Rai 57100
*Corresponding author e-mail: didsanutda8725@gmail.com

Family Ganodermataceae (Donk) Donk is an important group of the order Polyporales,
Basidiomycota. They are used as medicinal mushrooms in Asia over a very long time.
They are widely exploited in oriental traditional medicine for various health benefits
with high market values . However, the strain used in commercial production is
imported, although Thailand is known for diverse biological resources. The Ban Phao
Thai community forest is located at 568 meters above sea levels with many natural
resources including mushrooms. Therefore, it is worth studying the diversity of family
Ganodermataceae in this area as the species found might be used as an indicator
species for potential applications in the future. The mushroom collections were
carried out during August to December 2017 in Ban Phao Thai community forest. The
species were photographed in situ and at laboratory. The wild strains were described
in details with macromorphological characters and micromorphological characters.
The macromorphological characters include the structure of fruiting bodies and
spores, the chemical and color change and habitat. The micromorphological
characters will document pertinent anatomical structures. Size and shape of each
microscopical structure will be obtained based on at least 20 measurements under
microscope. Twenty seven mushroom specimens were identified based on macro and
micro morphological characteristics. The most dominant genus was Amauroderma sp.
(61.5%), followed by Ganoderma sp. (27 %) and Haddowia sp. (11.5%). This study
suggests that this community forest is a valuable resource that can provide a valuable
habitat for mushrooms of family Ganodermataceae.
Keywords : mushroom, Ganodermataceae, community forest
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ผลของขนาดวัสดุเพาะต่อการเจริญของเส้นใยและการเกิดดอกของเห็ดโคนญี่ปุ่น
ธิดาพร เถื่อนเภา*, ทศพร ทองเที่ยง
ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุร,ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ 10140
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: thidaporn.the@mail.kmutt.ac.th

เห็ ด โคนญี่ ปุ่ น (Agrocybe cylindracea) เป็ น เห็ ด รั บ ประทานได้ มี ค วามนิ ย มในการบริ โ ภค
อย่างแพร่หลายในประเทศไทย แม้ว่าจะสามารถนามาเพาะในถุงพลาสติกได้ แต่การศึกษาถึงขนาด
วัสดุเพาะต่อการเกิดดอกมีน้อยมาก การวิจัยนี้ใช้ขนาดวัสดุที่แตกต่างกัน 4 ขนาด คือ 1 กิโลกรัม
อัดแน่น 1 กิโลกรัม อัดหลวม 0.5 กิโลกรัม อัดแน่น และ 0.5 กิโลกรัม อัดหลวม เพื่อศึกษาถึงผลการ
เจริญของเส้นใยและการเกิดดอก โดยขนาดของวัสดุเพาะที่ให้ผลการเจริญของเส้นใยเจริญดีที่สุดใน
ระยะการบ่มก้อน คือขนาด 0.5 กิโลกรัม อัดหลวม ทั้งในสัปดาห์ที่ 1, 2 และ 3 แต่ในขั้นตอนการ
เปิดดอกกลับพบว่ารอบการเปิดดอกที่ 2 และ 3 ก้อนขนาด 0.5 กิโลกรัม อัดหลวม ให้ผลน้าหนักของ
ช่อดอกและจานวนดอกต่าที่สุด รอบการเปิดดอกที่ 1 และ 2 ก้ อนขนาด 0.5 กิ โ ลกรัม อัดหลวม
ให้ผลของความยาวก้านดอกที่มากที่สุด และมีความยาวก้านดอกที่ลดลงในรอบที่ 3 ซึ่งน้อยกว่าความ
ยาวก้านดอกของขนาดก้อน 1 กิโลกรัม อัดแน่น 1 กิโลกรัม อัดหลวม และ 0.5 กิโลกรัม อัดแน่น
อย่างมีนัยสาคัญ ผลของขนาดวัสดุเพาะต่อเส้นผ่านศูนย์กลางดอก และเส้นผ่านศูนย์กลางก้านดอก
พบว่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญระหว่างก้อนขนาด 1 กิโลกรัม อัดแน่น 1 กิโลกรัม อัดหลวม 0.5
กิโลกรัม อัดแน่น และ 0.5 กิโลกรัมอัดหลวม
คาสาคัญ : เห็ดโคนญี่ปุ่น, การเพาะเห็ด, ก้อนวัสดุเพาะเห็ด
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MM-P-06

Effect of size of culture media bag on mycelium growth and fruiting body
formation of Agrocybe cylindracea
Thidaporn Theunpao*, Todsaporn Thongthieng
Ratchaburi Education Center, King Mongkut’s University of Technology Thonbuburi,
Bangkok, 10140
*Corresponding author e-mail: thidaporn.the@mail.kmutt.ac.th

Yanangi mushroom (Agrocybe cylindracea) is a widespread edible mushroom in
Thailand. Although, a study of Yanangi mushroom growth on culture media bag was
widely presented, the effect of size of culture media on mycelium growth and fruiting
body formation was less studied. This study used four different size of culture media
bags, 1 kg of hard culture media, 1 kg of loose culture media, 0.5 kg of hard culture
media and 0.5 kg of loose culture media. The significantly highest result of mycelium
growth presented on 0.5 kg of loose culture media for first, second and third week of
incubation step. In turn, this size shown the significantly lowest fruiting body weight
and a number of fruiting bodies on fruiting body formation step for second and third
cultivation round. However, it presented highest length of fruiting body stalk for first
and second round. Then, results of 0.5 kg of loose length of fruiting body stalk were
decreased on the third round. It significantly less than length of fruiting body stalk of
1 kg of hard culture media, 1 kg of loose culture media and 0.5 kg of hard culture
media. Results of diameter of cap and stalk were not significantly difference.
Keywords: Yanangi mushroom, mushroom cultivation, culture media
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MM-P-07

ทรัฟเฟิลจากภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
นครินทร์ สุวรรณราช, จตุรงค์ ค้าหล้า และ สายสมร ล้ายอง*
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: saisamorn.l@cmu.ac.th

ทรัฟเฟิล (Tuber spp.) เป็นที่รู้จักกันในส่วนของราที่สามารถรับประทานได้และมีราคาแพงที่ สุด
ในโลก ทรัฟเฟิลขาวอิตาลี (T. magnatum) และทรัฟเฟิลฤดูร้อน (T. aestivum) เป็นอาหารที่มี
ราคาสูงในหลายประเทศของยุโรป ทรัฟเฟิลขาวออริก อน (T. gibbosum และ T. oregonense)
เก็บเกี่ยวเชิงพาณิชย์ในทวีปอเมริกา ทรัฟเฟิลดาเอเชีย (T. indicum) เป็นหนึ่งในทรัฟเฟิลที่มีชื่อเสียง
และเก็บเกี่ยวเชิงพาณิชย์ในประเทศจีน อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายการการพบทรัฟเฟิลในประเทศไทย
ในระหว่างการศึกษาตรวจสอบราใต้ดินในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557
พบทรัฟเฟิลที่น่าสนใจจานวน 3 ชนิดซึ่งลักษณะทางสัณฐานวิทยาและอณูชีววิทยาแสดงว่า 2 ชนิด
เป็นชนิดใหม่ คือ T. thailandicum และ T. lanaense และอีกหนึ่งชนิดเป็นทรัฟเฟิลขาวอิตาเลียน
(T. magnatum) ซึ่งพบเป็นครั้งแรกในประเทศไทย การค้นพบนี้เป็นสิ่งสาคัญในการกระตุ้ น การ
ตรวจสอบทรัฟเฟิลในประเทศไทยและจะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการกระจายและนิเวศวิทยา
ของทรัฟเฟิลในเอเชีย
คาสาคัญ: ราที่รับประทานได้, ราใต้ดิน, อนุกรมวิธาน, ลาดับวิวัฒนาการ
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MM-P-07

Truffles from northern Thailand
Nakarin Suwannarach, Jaturong Kumlaand, Saisamorn Lumyong*
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai Province
50200
*Corresponding author e-mail: saisamorn.l@cmu.ac.th

Truffles (Tuber spp.) are well-known edible fungi and are the most expensive fungi in
the world. Italian white truffle (T. magnatum) and summer truffle (T. aestivum) are
highly prized food in European countries. Oregon whitish truffles (T. gibbosum and T.
oregonense) are commercially harvested in North America. Asian black truffle (T.
indicum) is one of the renowned commercial truffles in China. However, no Tuber
species have been reported from Thailand. During an investigation of hypogeous fungi
associated with tree species in northern Thailand since 2014 until present, we found
three interesting species of truffles. Morphological observation and phylogenetic
analysis revealed two of them as new species, T. thailandicum and T. lanaense. The
remaining species, T. magnatum, was found as a new record for Thailand. This
discovery is important to stimulate the investigations of truffles in Thailand, and will
help us understand more on the distribution and ecology of truffles in Asia.
Keywords: edible fungi, hypogeous fungi, phylogeny, taxonomy
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MM-P-08

เห็ดร่มก้านดา (Marasmius, Agaricales) ในสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า
ในพระราชดาริ จังหวัดพิษณุโลก
ฉัตรสมร กุศลช่วย, นพรัตน์ วรรณเทศ*
สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม จังหวัดพิษณุโลก
65000
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: wnopparat@gmail.com

สารวจเห็ดร่มก้านดา (สกุล Marasmius) ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า ในพระราชดาริ
จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 เพื่อเก็บข้อมูลความหลากชนิด
และการกระจายพันธุ์ของเห็ดสกุลนี้ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมตัวอย่าง
เห็ ด ได้ 26 ตั ว อย่ า ง จั ด จ าแนกด้ ว ยลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยาและกายวิ ภ าคศาสตร์ ได้ เ ป็ น
3 sections คื อ section Globulares, Marasmius และ Sicci พบเห็ ด จ านวน 13 ชนิ ด โดยมี
Marasmius persicinus เป็ น เห็ ด ที่ ร ายงานการพบเป็ น ครั้ ง แรกในประเทศไทย และคาดว่ า
Marasmius sp. 1 และ Marasmius sp. 2 เป็ น เห็ ด ชนิ ด ใหม่ ซึ่ ง ต้ อ งศึ ก ษาข้ อ มู ล อณู ชี ว โมเลกุ ล
เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ยื น ยั น การระบุ ช นิ ด และได้ จั ด ท ารู ป วิ ธ านส าหรั บ ระบุ ช นิ ด เห็ ด ร่ ม ก้ า นด า
ที่พบในพื้นที่ศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยที่สนใจ
คาสาคัญ: ฟังไจในเขตร้อน, รูปวิธาน, อนุกรมวิธาน

148

บทคัดย่อ : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MM-P-08

Hed-Rom-Kandum (Marasmius, Agaricales) in Romklao botanical garden
under the royal initiative, Phitsanulok province
Chatsamorn Kusolchuiy, Nopparat Wannathes*
Microbiology Program, Faculty of Science and Technology,
Pibulsongkram Rajabhat University, Phitsanulok Province 65000
*Corresponding author e-mail: wnopparat@gmail.com

A survey of Hed-Rom-Kandum (genus Marasmius) in Romklao botanical garden under
the royal initiative, Phitsanulok province, was investigated during July-October of 2017
in order to gain data of species diversity and distribution of Marasmius in lowernorthern Thailand. Based on morphological and anatomical characters,
collections were classified in 3 sections; Globulares, Marasmius and Sicci, representing
13 species. Marasmius persicinus is reported for the first time in Thailand. Marasmius
sp.1 and Marasmius sp.2 are new species candidates that need further study on
molecular data to confirm our identification. A determinative key to species of
Marasmius found in study area was provided as a guideline for researchers who are
interested in this genus of fungi.
Keywords: tropical fungi, key, taxonomy
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MM-P-09

ความหลายหลายของราจิ๋วกลุ่มเอนโดไฟท์ที่อยู่ในข้าวสายพันธุ์ไทย (Oryza sativa L.)
เก็บมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดชัยนาทของประเทศไทย
นี เวจ ซูฮาน1, อรอุมา เพียซ้าย1, ปัฐวิภา สงกุมาร1, นัฐวุฒิ บุญยืน2*
1ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 2ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, จังหวัดปทุมธานี 12120
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: nattawut@biotec.or.th

การศึกษานี้มุ่งเน้นแยกราจิ๋วกลุ่ มเอนโดไฟท์ที่สามารถสร้างสปอร์จากตัวอย่างของข้าวในสองสาย
พันธุ์ (ปทุมธานี 1 และ RD 47) ซึ่งถูกเก็บในพื้นที่คัดเลือกของจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดชัยนาท
ของประเทศไทย ผลการจัดจาแนกโดยใช้ลัก ษณะทางสัณ ฐานวิทยาพบว่าสามารถจัดจาแนกรา
ดังกล่าวได้ จานวน 242 ไอโซเลจ (คิดเป็น 49.08 %) แบ่งเป็นจานวน 21 ชนิดภายใต้ 11 สกุลโดย
ทั้งนี้ไม่รวมเส้นใยราที่ไม่สามารถสร้างสปอร์ได้ซึ่งมีทั้งหมด 251 ไอโซเลจ (50.91%) โดยชนิดที่พบ
บ่ อ ยสุ ด ของราดั ง กล่ า ว คื อ รา Nigrospora oryzae, Curvularia clavata, Nodulisporium
gregarium แ ล ะ Drechslera hawaiiensis ใ น ข ณ ะ ที่ ร า ที่ ถื อ ว่ า เ ป็ น ตั ว ที่ พ บ ย า ก คื อ
Cladosporium cladosporioides, Humicola grisea, Pestalotiopsis sp., Phialophora sp.,
Trichoderma virens และUlocladium chartarum ผลการศึ ก ษานี้ แ สดงถึ ง ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของ
ความหลากหลายของราจิ๋วกลุ่มเอนโดไฟท์ที่ส ามารถสร้างสปอร์กับแหล่งเก็บและแหล่งที่อยู่อาศัย
แสดงข้อมูลความสัมพันธ์ของประชากรและสังคมราดังกล่าว
คาสาคัญ : ราในข้าว, ความหลากหลาย, ประเทศไทย
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MM-P-09

Diversity of sporulating rice endophytic micro fungi associated with
Thai rice cultivars (Oryza sativa L.) collected in Suphanburi
and Chainat Provinces, Thailand
Nge Htwe Su-Han1, Onuma Piasai1, Pattavipha Songkumarn1, Nattawut Boonyuen2*
1Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok
10900 2The National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, National Science
and Technology Development Agency, Pathum Thani Province 12120
*Corresponding author e-mail: nattawut@biotec.or.th

This study investigated the diversity of 242 sporulating rice endophytic fungal (SREF)
isolates. In total, 49.08% of the isolates were associated with two rice cultivars
(Pathumthani 1 (PT 1) and RD 47) randomly obtained from selected sublocations in
Suphanburi and Chainat Provinces. All SREFs were preliminarily identified based on
their morphological traits and found to belong to 21 species in 17 genera. However,
this study did not analyze sterile mycelia, which accounted for 251 isolates (50.91%).
The four most frequently isolated SREF species were Nigrospora oryzae, Curvularia
clavata, Nodulisporium gregarium and Drechslera hawaiiensis. Six species,
Cladosporium cladosporioides, Humicola grisea, Pestalotiopsis sp., Phialophora sp.,
Trichoderma virens and Ulocladium chartarum, were considered rare because they
only occurred once (overall FO=0.08%). Our results provide insight into SREF diversity
and contribute to our basic knowledge of the relationship between fungal biodiversity
and host/location origin, thus providing information on SREF communities.
Keywords: rice fungi, species diversity, Thailand
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MM-P-10

การปรับปรุงอาหารเลี้ยงเชื้อราทาลายแมลง Ophiocordyceps camponoti-leonardi
และ Ophiocordyceps camponoti-saundersi
นันทนัช อานามนารถ*, สุชาดา มงคงสัมฤทธิ,์ นพพล คบหมู่, เจนนิเฟอร์ เหลืองสอาด
ห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรียแ์ ละนิเวศวิทยา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี 12120
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: Nuntanat.arn@ncr.nstda.or.th

Ophiocordyceps camponoti-leonardi และ Ophiocordyceps camponoti-saundersi เป็ น
เชื้อราทาลายแมลง ที่บุกเข้าทาลายและก่อให้เกิ ดโรคอย่างจาเพาะเจาะจงต่อมด Camponotus
leonardi และ Camponotus saundersi ตามล าดั บ จั ด อยู่ ใ นอั น ดั บ Hypocreales วง ศ์
Ophiocordycipitaceae เป็ น เชื้ อ รากลุ่ ม โตยาก จึ ง จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาสู ต รอาหารเลี้ ย งเชื้ อ
ให้มีประสิทธิภาพในการเพิ่มจานวนของเชื้อและสร้างเส้นใยให้ดียิ่งขึ้น จากการทดลองสูตรอาหาร
ที่ใช้เพาะเลี้ยง พบว่า แอมโมเนียมไนเตรท ซิงค์ซัลเฟตเฮปตะไฮเดรท และ โพลีเอทิลีนไกลคอล มีผล
ทาให้เส้นใยรางอกได้เร็วขึ้น อีกทั้งยังชะลอการสร้างสีของเชื้อราได้เป็นอย่างดี เมื่อเปรียบเทียบกับ
อาหารเลี้ยงเชื้อราสูตรอื่นๆ โดยพบว่าเชื้อราสามารถงอกเส้นใยได้ในวันที่ 7 และ 9 ของการทดลอง
ใ น เ ชื้ อ Ophiocordyceps camponoti-saundersi แ ล ะ Ophiocordyceps camponotileonardi ตามลาดับ ส่งผลให้ดีเอ็นเอที่ได้นั้นบริสุทธิ์และมีค่าความเข้มข้นสูงขึ้น สามารถนาไปต่อ
ยอดงานวิจัยด้านต่างๆได้เป็นอย่างดี
คาสาคัญ: เชื้อราทาลายมด, อาหารเลี้ยงเชื้อ, พัฒนาสูตรอาหาร
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MM-P-10

Culture medium improvement for Ophiocordyceps camponoti-leonardi
and Ophiocordyceps camponoti-saundersi
Nuntanat Arnamnart*, Suchada Mongkolsamrit, Noppol Kobmoo,
Jennifer Luangsa-ard
Microbe Interaction and Ecology Laboratory, National Center for Genetic Engineering and
Biotechnology, National Science and Technology Development Agency,
Pathum Thani Province 12120
*Corresponding author e-mail: Nuntanat.arn@ncr.nstda.or.th

Ophiocordyceps camponoti-leonardi and Ophiocordyceps camponoti-saundersi are
entomopathogenic fungi which can specifically infect the formicine ants Camponotus
leonardi and Camponotus saundersi, respectively. They are in order Hypocreales,
family Ophiocordycipitaceae. In vitro, they are fastidious insect fungi so it is necessary
to improve the formula of medium to increase efficiency to culture and get more
mycelium. From the experiment to improve the ingredient formula, we found that
ammonium nitrate, zinc sulfate heptahydrate and polyethyleneglycol are effective to
induce germination to produce mycelium faster and retard pigmentation compared
with the other formulas. The mycelium of Ophiocordyceps camponoti-saundersi and
Ophiocordyceps camponoti-leonardi can also germinate on days 7 and 9,
respectively. As the result, increased mycelium facilitated DNA extraction, we got the
pure DNA at higher concentration and able to use it for further research.
Keywords: Ants pathogenic fungi, Culture medium, medium development
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MM-P-11

การใช้ประโยชน์จากเห็ดของชุมชนโดยรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้าพองและ
อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
บารมี สกลรักษ์1,*, สมจิตรติยา ศรีสวุ รรณ2, วินันท์ดา หิมะมาน3, กิตติมา ด้วงแค4,
ปานรดา แจ้งสันเทียะ3
1 ส้านักงานหอพรรณไม้, ส้านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช, 2ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ,
กองการต่างประเทศ, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ืช 3 ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้, ส้านักวิจัย
การอนุรักษ์ปา่ ไม้และพันธุ์พืช, และ 4 ห้องรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์พืช
(นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี), กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์พืช, กรุงเทพฯ 10900
*Corresponding author e-mail: sakolrak.b@gmail.com

การศึกษาการใช้ประโยชน์เห็ดของชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติน้าพอง และอุทยานแห่งชาติภูเวียง
จังหวัดขอนแก่นและตลาดชุมชนขายของป่าบ้านคาหญ้าแดง ใกล้อุทยานแห่งชาติน้าพอง ระหว่าง
เมษายน – กรกฎาคม 2560 พบเห็ดกิ นได้ 80 ชนิด จาแนกทางสัณ ฐานวิ ทยาได้ถึงระดั บ ชนิ ด
56 ชนิด และจาแนกได้เพียงระดับสกุล 24 ชนิด ตัวอย่างเห็ดทั้งหมดสามารถจัดจาแนกได้ 34 สกุล
23 วงศ์ 10 อั น ดั บ และ 3 ชั้ น เห็ ด ที่ พ บมี บ ทบาททางระบบนิ เ วศได้ แ ก่ เห็ ด เอคโต
ไมคอร์ไรซา 59 ชนิด เห็ดที่เป็นผู้ย่อยสลาย 15 ชนิด เห็ดปลวกหรือเห็ดโคน 5 ชนิด และเห็ดโรคพืช
1 ชนิด เดือนที่พบปริมาณเห็ดป่ามากที่สุด คือ พฤษภาคม การเก็บเห็ดของกลุ่มตัวอย่าง จานวน
48 ครัวเรือน พบว่ามีครัวเรือนที่เก็บหาเห็ดมาเพื่อการบริโภคเพียงอย่างเดีย วร้อยละ 33.3 และ
ครัวเรือนที่เก็บหาเห็ดมาเพื่อการบริโภคและจาหน่ายร้อยละ 66.7 ปริมาณของเห็ดที่กลุ่มตัวอย่า ง
เก็บมาเพื่อการบริโภคในครัวเรือน คิดเป็นมูลค่ารวม 136,262.85 บาทต่อปี และปริมาณเห็ดที่ชุมชน
มีการจาหน่าย คิดเป็นมูลค่ารวม 309,225.03 บาทต่อปี คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 445,487.88 บาท
ต่อปี และมูลค่าสุทธิ ในการใช้ ประโยชน์ของเห็ ดมี ค่ าเท่า กั บ 351,620.88 บาท โดยมีมู ลค่ า สุ ท ธิ
ต่อครัวเรือนเท่ากับ 7,325.44 บาท
คาสาคัญ : ความหลากชนิด, เห็ดกินได้, อุทยานแห่งชาติ, ชุมชน, มูลค่า
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MM-P-11

Utilization of mushrooms around Nam Phong National Park and
Phu Wiang National Park, Khon Kaen Province
Baramee Sakolrak1,*, Somjittiya Srisuwun2, Winanda Himaman3, Kittima Duengkae4,
Panrada Jangsantear3
1Office of the Forest Herbarium, Forest and Plant Conservation Research Office,
2International Cooperation Subdivision, Division of Foreign Affairs, 3 Forest Conservation
Research Division, and 4Office of Deputy Director General (Dr. Pinsak Suraswadi), Forest
and Plant Conservation Research Office, Department of National Parks Wildlife and plants,
Bangkok 10900
*Corresponding author e-mail: sakolrak.b@gmail.com

Utilization of mushrooms around Nam Phong National Park and Phu Wiang
National Park, Khon Kaen Province and one community market (Khum Ya Daeng
community market near Nam Phong National Park) were studied during April to
July 2017. Eighty mushroom samples were classified into 56 species based on
study of their morphological characters. Twenty-four specimens were identified
into genus level. In total, they were placed into 34 genera, 23 families, 10
orders, and 3 classes. These mushrooms can be classified into 15 saprophytic
mushrooms, 59 ectomycorrhizal mushrooms, 5 termite mushrooms, and one
plant pathogenic mushroom based on its roles in forest ecosystem. Most of
mushrooms were found in May (66%). Utilization of mushrooms patterns from
the survey 48 sampled households answered that 33.33% of households kept
mushrooms for consumption whereas 66.67% for consumption and distribution
or trading. The results revealed that the economic benefits of collected
mushrooms throughout the year were valued at 445,487.88 Baht. In details, the
usage for private household consumption has a value of 136,262.85 Baht per
year and indirect use as distribution has value of 309,225.03 Baht per year. The
net total value of wild mushrooms was 351,620.88 Baht or 7,325.44 Baht per
household.
Keywords: Species Diversity, Edible Mushrooms, Economic Value
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MM-P-12

อัตราส่วนที่เหมาะสมของวัสดุทาหัวเชื้อเห็ดเผาะ
ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย* ศรัญญู วงกระนวน และ สุจินดา สมหมาย
ห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรียแ์ ละนิเวศวิทยา, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ,
ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, จังหวัดปทุมธานี 12120
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: prasert@biotec.or.th

วัสดุทาหัวเชื้อเห็ดเผาะหลัก ทั้ง 6 ชนิดประกอบด้วยมันฝรั่ง, ข้าวเปลือกงอก, ข้าวฟ่าง, ข้าวโพด,
ข้าวสาร และมันสาปะหลัง และวัสดุรองทั้ง 10 ชนิดประกอบด้วย เพอร์ไลท์, เวอร์มิคูไลท์, ดินร่วน,
ฟางข้าว, ผักตบชวา, ขุยมะพร้าว, แกลบดา, ราหยาบ, ขี้เลื่อย และน้าตาลทรายแดง ถูกนามาใช้ใน
การศึกษาวัสดุที่เหมาะสมต่อการเตรียมหัวเชื้อเห็ดเผาะ ผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าข้าวฟ่างจัดเป็น
วัสดุหลัก ที่เหมาะสม และวัสดุรองที่เหมาะสมคือดินร่วน ขี้เลื่อย และ ฟางข้าวถูก เลือกมาใช้ใน
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ โ ดยท าการผสมวั ส ดุ ห ลั ก และวั ส ดุ ร องต่ า งๆ ในอั ต ราส่ ว นที่ ต่ า งกั น 11 สู ต ร
องค์ประกอบของวัสดุเพาะที่เหมาะสมคือข้าวฟ่าง+ดินร่วน+ขี้เลื่อย+ฟางข้าว ในอัตราส่วน 1.5:1:1:1
ซึ่งสามารถคานวณหาปริมาณกลูโคซามีนได้ 88.82 มิลลิกรัมต่อกรัมวัสดุเพาะ และปริมาณชีวมวล
เท่ากับ 118.97 มิลลิกรัมต่อกรัมวัสดุเพาะ ที่เวลา 45 วันและเส้นใยสามารถเจริญบนวัสดุเพาะได้ถึง
90 วัน ซึ่งคานวณปริมาณชีว มวลได้ 97.41 มิลลิก รัมต่อกรัมวัสดุเพาะ ความชื้นของวัสดุเ พาะที่
เหมาะสมคือ 70-80 เปอร์เซ็นต์
คาสาคัญ : เห็ดเผาะหนัง, วัสดุการเกษตร และสูตรก้อนเชื้อ
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MM-P-12

The optimum ratio of materials to spawn of Astraeus
Prasert Srikitikulchai*, Sarunyou Wongkanoun, Sujinda Sommai
Microbe Interaction and Ecology Laboratory (BMIE), The National Center for Genetic
Engineering and Biotechnology, National Science and Technology Development Agency,
Pathum Thani Province 12120
*Corresponding author e-mail: prasert@biotec.or.th

The six main materials (potato, germinated rice, sorghum, corn, rice and cassava) were
used in optimization for spawn of Astraeus odoratus. Ten supplemental materials also
added in this study were perlite, vermiculite, loam, rice straw, water hyacinth, coconut
husk, rice husk, bran, sawdust and brown sugar. Our preliminary results showed that
sorghum was the best main material; and the best supplemental materials were loam,
sawdust and rice straw based on the maximum yield of biomass of A. odoratus.
Proportion of both main and supplemental materials mixed into 11 formulas in
different ratios were determined. The results revealed that the best optimum
condition recorded in these formulations was the ratio of 1.5: 1: 1: 1, based on
sorghum supplemented with loam: sawdust: rice straw. This formulation gave an
amount of glucosamine with 88.82 mg/g spawns, and yield biomass content with
118.97 mg/g spawns at 45 days. The biomass grown with mycelia was reduced (97.41
mg/g) after spawn running period until 90 days, and the most appropriate moisture
content was 70-80 percent.
Keywords: Astraeus odoratus, agricultural materials and formulation
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MM-P-13

ความหลากหลายของราย่อยสลายซากพืช ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเผ่าไทย
จังหวัดพิษณุโลก
พงษ์สวัสดิ์ ค้าสุนทร1*, สุจินดา สมหมาย1, สุภาพร ล้้าเลิศธน2, อัมพวา ปินเรือน1
1ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ, ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัด
ปทุมธานี 12120 2 สถานวิจัยเพือ่ ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ : Phongswat.kha@ncr.nstda.or.th

จุ ด ประสงค์ ข องการวิ จัย เพื่ อ ศึ ก ษาความหลากหลายของราย่อ ยสลายซากพื ช ในพื้ น ที่ ป่ า ชุ ม ชน
บ้านเผ่าไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) โดยทาการสุ่มเก็บตัวอย่างซากกิ่งไม้ขนาดใกล้เคียงกัน
จ านวน 30 ชิ้ น และซากใบจ านวน 30 ชิ้ น น ามาตรวจพบราทั้ ง สิ้ น 105 ชนิ ด จั ด เป็ น รากลุ่ ม
แอสโคมั ย ซี ส จ านวน 21 ชนิ ด (จ าแนกได้ 5 สกุ ล 6 ชนิ ด และยั ง ไม่ ส ามารถจ าแนกชนิ ด ได้
15 ชนิด) และรากลุ่มที่สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศจานวน 82 ชนิด (จาแนกได้ 37 สกุล 68 ชนิด และ
ยั ง ไม่ ส า มา ร ถ จ า แนก ชนิ ดได้ 16 ชนิ ด) ร าที่ พบบ่ อ ย ได้ แ ก่ Lauriomyces sp. (6.4%),
Cylindrocladium sp. (6.4%), Chalara sp. (5.5%) และ Ellisembia sp. (3.7%) ตามลาดับ จาก
การศึ ก ษาพบว่ า ราย่ อ ยสลายซากพื ช ในพื้ น ที่ นี้ มี ค วามหลากหลายสู ง และหลายชนิ ด
มีความจาเพาะกับซากพืชที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบราที่คาดว่าเป็นราชนิดใหม่จานวน 2 ชนิด
ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดจาแนกเพิ่มเติมด้วยวิธีทางอณูชีววิทยา ป่าชุมชนแห่งนี้จึงเหมาะกับเป็นแหล่ง
ศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากมีโอกาสค้นพบราชนิดใหม่ของโลกอีกหลายชนิด
และสามารถนาไปต่อยอดเชิงลึกด้านการค้นพบสารใหม่ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพโดยศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
ใช้ประโยชน์ในทางเกษตรกรรมและทางการแพทย์ได้
คาสาคัญ: สัณฐานวิทยา, การจัดจาแนก, แอสโคมัยซีส
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Diversity of Saprobic fungi in Ban Phaothai Community forest,
Phitsanulok Province
Phongswat Khamsuntorn1*, Sujinda Sommai1, Supaporn Lamlertthon2,
Umpawa Pinruan1
1The National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, National
Science and Technology for Development Agency, Pathum Thani Province 12120 2 Centre of
Excellence in Fungal Research, Faculty of Medical Science, Naresuan University, Phitsanulok Province
65000
*Corresponding author e-mail: Phongswat.kha@ncr.nstda.or.th

The objectives of this study were to collect, isolate and identify saprobic fungi in Ban
Phaothai community forest, Phitsanulok Province, in a collaboration between
Naresuan University and the National Center for Genetic Engineering and
Biotechnology (BIOTEC). Thirty samples of twigs and leaves were collected and
observed for fungi. One hundred five fungal species were recorded and identified,
including 21 ascomycetes (5 genera, 6 species and 15 unidentified) and 82 fungi with
only an asexual form (37 genera, 68 species and 16 unidentified). The most common
fungi are Lauriomyces sp. (6.4%), Cylindrocladium sp. (6.4%), Chalara sp. (5.5%) and
Ellisembia sp. (3.7%). The saprobic fungi in this area showed high diversity, and various
species were specific to host tissues. In addition, two new fungi were identified as new
species and it is in the process to study their phylogeny. This community forest is a
great area to study biodiversity and many new fungal species can be found that are
considered to be potential sources of novel natural products for medicine and
agriculture.
Keyword: Morphology, Identification, Ascomycete
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ราทะเลจากจังหวัดชลบุรี สตูลและตราด ประเทศไทยและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ
พนิดา อุนะกุล1*, สาทินี ซื่อตรง1, สิตา ปรีดานนท์1, อนุพงศ์ คล้ายสุบรรณ1, จริยา สากยโรจน์1,
ทนุวงศ์ แสงเทียน2
1ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ, ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,
จังหวัดปทุมธานี 12120 2กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ, กรุงเทพฯ
10210
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ : panidau@biotec.or.th

ราทะเลนับได้ว่าเป็นแหล่งรวมของสารที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสาหรับการนาไปใช้ประโยชน์
ด้านการแพทย์และเภสัชวิทยา การศึกษานี้ได้คัดแยกราทะเลจานวน 65 สายพันธุ์ ประกอบด้วยรา
ทะเลแท้ จานวน 28 สายพันธุ์ และราทะเลกลุ่มเอ็นโดไฟท์ จานวน 37 สายพันธุ์ จากแหล่งต่างๆของ
จังหวัดชลบุรี สตูลและตราด นามาจัดจาแนกด้วยเทคนิคทางสัณฐานวิทยาและชีวโมเลกุล รวมทั้งได้
ทาการประเมินฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระด้วยสาร DPPH (1,1-diphenyl-2-picril-hydrazyl) ผลการ
ทดสอบฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระ พบว่าราเพียง 5 สายพันธุ์หรือคิดเป็นร้อยละ 7.7 ของราที่นามา
ทดสอบเท่านั้นที่มีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระสูงมาก (>50%) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Morosphaeria
ramunculicola สามารถยับยั้งสารอนุมูลอิสระได้สูงถึงร้อยละ 80 ผลการศึกษาดังกล่าวจึงแสดงให้
เห็นศักยภาพของราทะเลสาหรับสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ
คาสาคัญ: ราทะเลแท้, ราทะเลเอ็นโดไฟท์, ฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระ
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Marine fungal species from Chun Buri, Satun and Trat Provinces,
Thailand and their antioxidant activity
Panida Unagul1*, Satinee Suetrong1, Sita Preedanon1, Anupong Klaysuban1,
Jariya Sakayaroj1, Tanuwong Sangtian2
1National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, National Science and
Technology for Development Agency, Pathum Thani Province 12120
2Department of Marine and Coastal Resources, Chaeng Wattana Road, Bangkok 10210
*Corresponding author e-mail: panidau@biotec.or.th

Marine fungi are a rich source of chemically diverse products with a broad range of
biological activities and serves as a source of potential lead products for
pharmacological and medicinal applications. In this study, sixty five marine fungi
species including 28 strains of true marine fungi and 37 strains of endophytic marine
fungi isolated from various sites of Chon Buri, Satun and Trat provinces were identified
based on morphological and molecular data. Fungal extracts were evaluated for
antioxidant activity by DPPH (1,1-diphenyl-2-picril-hydrazyl). Only five fungal or 7.7%
of tested marine fungi extracts showed the highest antioxidant activity (>5 0 % )
particularly Morosphaeria ramunculicola providing 80% inhibition. This result revealed
a potential of marine fungi as a natural antioxidant source.
Keywords: antioxidant activity, endophytic marine fungi, true marine fungi
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อนุกรมวิธานและวงศ์วานวิวัฒนาการของเชื้อราย่อยสลายจากต้นโกงกาง
ในภาตใต้ของประเทศไทย
Monika C. Dayarathne1,2,3,4, E.B. Gareth Jones4,5, Kevin D. Hyde1,2,3,4,
พุทธรักษ์ ชมนันติ1,2*
1ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านเชื้อรา และ 2ส้านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย 57100 ประเทศไทย 3World Agro forestry Centre East and Central Asia Office,
Kunming 650201, China 4Key Laboratory for Plant Biodiversity and Biogeography of East
Asia (KLPB), Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Science, Yunnan, China
5Department of Botany and Microbiology, King Saudi University, Riyadh, Saudi Arabia
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: putarak.cho@mfu.ac.th

จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราในกลุ่ม Ascomycetes ที่เป็นเชื้อราก่อโรค
เชื้อราย่อยสลาย และเชื้อราเอนโดไฟต์ จานวน 200 ตัวอย่าง จากต้นโกงกาง Avicennia marina,
Bruguiera cylindrica, Rhizophora apiculata, Rhizophora mucronata, Sonneratia alba
และ Xylocarpus spp ในจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ต์ พั ง งา กระบี่ ภู เ ก็ ด ตและ ระนอง ภาคใต้
ของประเทศไทย โดยได้ทาการจัดจาแนกและระบุสายพันธุ์โดยข้อมูลทางด้านสัณฐานวิทยาและด้าน
ชีวโมเลกุ ล รวมถึงการวิเคราะห์ ค วามสัม พั น ธ์ ทางด้ านวงศ์ วานวิ วั ฒนาการของเชื้ อราดัง กล่ า ว
ในลาดับพันธุกรรม โดยใช้การวิเคราะห์แบบ Maximum parsimony และ Maximum likelihood
พบเชื้อราชนิดใหม่จานวน 15 ชนิด ได้แก่ Cryptosphaeria halophila, Diatrype mangrovei,
Halodiatrype avicenniae, H. salinicola, Jattaea bruguierae, Pleurotrema
phetchaburiensis, P. thailandica, Neocamarosporium salicorniicola ซึ่ ง ผ ล ก า ร วิ จั ย
ทางด้านวงศ์วานวิวัฒนาการนั้นสอดคล้องกับระบบการจัดหมู่ตามธรรมชาติ จากผลการวิจัยนี้จะ
นามาเป็นข้อมูลในการหาความสัมพันธุ์ของเชื้อราก่อโรค เชื้อราย่อยสลาย และเชื้อราเอนโดไฟต์และ
ผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาป่าชายเลน นอกจากนี้ยังได้ทาการคัดเลือกเชื้อราดังกล่าวจานวน
20 ชนิ ด มาท าการทดสอบหาสารออกฤทธิ์ ท างชี ว ภาพเพื่ อ การใช้ ป ระโยชน์ ใ นด้ า นการเกษตร
สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม และทางด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์ต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ: เชื้อราแอดโคไมซีส, ต้นโกงกาง, RAxML, เชื้อราย่อยสลาย
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Taxonomy and phylogeny of saprophytic fungi from mangrove habitats in
southern Thailand.
Monika C. Dayarathne1,2,3,4, E.B. Gareth Jones4,5, Kevin D. Hyde1,2,3,4,
Putarak Chomnunti1,2*
1Center of Excellence in Fungal Research and 2School of Science, Mae Fah Luang
University, Chiang Rai 57100, Thailand.
3World Agro forestry Centre East and Central Asia Office, Kunming 650201, China. 4Key
Laboratory for Plant Biodiversity and Biogeography of East Asia (KLPB), Kunming Institute of
Botany, Chinese Academy of Science, Yunnan, China. 5Department of Botany and
Microbiology, King Saudi University, Riyadh, Saudi Arabia
*Corresponding author e-mail: putarak.cho@mfu.ac.th

We have collected 200 fungal specimens amply from Avicennia marina, Bruguiera
cylindrica, Rhizophora apiculata, Rhizophora mucronata, Sonneratia alba and
Xylocarpus spp. in an investigation of mangrove associated ascomycetes from
southern Thailand viz Prachuabkirikhan, Phang Nga, Krabi, Phuket and Ranong
Provinces. Phylogenetic analyses with Maximum parsimony, and Maximum likelihood
using LSU, SSU, ITS, RPB2, TEF and ßTUB resulted to fifteen new species,
Cryptosphaeria halophila, Diatrype mangrovei, Halodiatrype avicenniae, H. salinicola,
Jattaea bruguierae, Pleurotrema phetchaburiensis, P. thailandica,
Neocamarosporium salicorniicola and a number of existing taxa that lack molecular
data in Genbank and new types designated when necessary. The results confirmed
their phylogenetic placements within natural classification system. This study further
aimed to investigate relationship of parasitic, saprophytic and endophytic fungi of
mangroves. Twenty isolates generated during this study would subject to extract
bioactive compounds and identify them for further investigation as potential source
for commercially important bioactive compounds.
Keywords: Ascomycetes, Mangrove, RAxML, Saprophyte
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วิธีการเก็บรักษาเชื้อก่อโรคบนแมลงด้วยเทคนิคกระดาษกรอง
รัชดา พรหมหาญ*, สุชาดา มงคลสัมฤทธิ์, กนกศรี ทัศนาทัย, วาสนา น้อยศรีภูมิ,
เจนนิเฟอร์ เหลืองสอาด
ห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรียแ์ ละนิเวศวิทยา, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ,
ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, จังหวัดปทุมธานี 12120
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: krachada@biotec.or.th

การเก็ บ รั ก ษาเชื้ อ ราก่ อโรคบนแมลงให้ ค งความบริ สุ ท ธิ์ ด้ ว ยเทคนิ ค กระดาษกรอง เป็ น เทคนิ ค
ที่ประยุกต์และพัฒนามาจาก เก็บรักษาเชื้อราก่อโรคไหม้ Pyricularia grisea งานวิจัยในครั้งนี้ใช้
เ ชื้ อ ร า ส กุ ล Beauveria, Cordyceps, Hirsutella, Metarizium, Ophiocordyceps,
Polycephalomyces และ Torrubiella ทั้งหมด 150 ตัว อย่าง โดยนาเชื้อบริสุทธิ์ ตัดใส่อาหาร
Potato Dextrose Agar (PDA) จ า น ใ ห ม่ ที่ มี ก ร ะ ด า ษ ก ร อ ง ( ป ล อ ด เ ชื้ อ ) 4 ˗ 5 จุ ด
บ่มที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา7–20 วันโดยประมาณ เมื่อเชื้อเจริญเต็มกระดาษกรอง
นากระดาษกรองมาทาให้แห้งด้วยโถดูดความชื่น จากนั้นตัดกระดาษกรองเก็บในอลูมิเนียมฟอยล์
(ปลอดเชื้อ) นาอลูมิเนียมฟอยล์บรรจุในพลาสติกเพื่อนาไปปิดผนึกด้วยเครื่องดูดสูญญากาศ ผลจาก
การดาเนินการเก็บรักษาเชื้อบนกระดาษกรองใน พ.ศ. 2555 เมื่อนาเชื้อดังกล่าวมาตรวจสอบการ
เจริญ โดยนาเชื้อราที่เก็บรักษาด้วยกระดาษกรองมาเพาะบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA อีกครั้ง พบว่า
เชื้อราก่อโรคบนแมลงสกุลที่ศึกษา สามารถเจริญและสร้างสปอร์ภายในระยะเวลา 7–20 วัน โดยมี
เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตอยู่ระหว่าง 80–100 % และคงความบริสุทธิ์ได้โดยไม่มีการปนเปื้อนจากรา
ชนิดอื่น นอกจากนั้นแล้ว จากการตรวจสอบพบว่าราก่ อโรคบนแมลง Beauveria, Cordyceps,
Hirsutella, Metarizium, Ophiocordyceps, Polycephalomyces และ Torrubiella ที่เก็บรักษา
โ ด ย เ ท ค นิ ค ก ร ะ ด า ษ ก ร อ ง ส า ม า ร ถ มี อ า ยุ ไ ด้ น า น ส ร้ า ง เ ส้ น ใ ย ส ป อ ร์ แ ล ะ
คงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อได้มากกว่า 5 ปี
คาสาคัญ : การเก็บรักษา, เชื้อราก่อโรคบนแมลง, สปอร์
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The preservation of insect fungi using filter paper technique
Rachada Promharn*, Suchada Mongkolsamrit, Kanoksri Tasanatha,
Wasana Noisripoom, Jennifer Luangsa-ard
Microbe Interaction and Ecology Laboratory, National Center for Genetic Engineering and
Biotechnology, National Science and Technology Development Agency,
Pathum Thani Province 12120
*Corresponding author e-mail: krachada@biotec.or.th

The preservation of insect fungi using filter paper technique, was used and developed
based on preservation of Pyricularia grisea. One hundred fifty isolates of Beauveria,
Cordyceps, Hirsutella, Metarizium, Ophiocordyceps, Polycephalomyces and
Torrubiella were investigated. Tiny pieces of agar with mycelia from pure cultures of
insect fungi were placed in the sterile filter paper at 4–5 points and incubated them
at 25ºC for 7–20 days. After mycelia grown in filter paper, the filter papers were dried
out in desiccators, then cut in to small piece of in sterile aluminum foil and sealed
with vacuum. The results showed that fungal cultures during 2012 can grow on PDA
and produce spores within 7–20 days. The survival rates were between 80–100%.
Especially, Beauveria, Cordyceps, Hirsutella, Metarizium, Ophiocordyceps,
Polycephalomyces and Torrubiella can be preserved by the filter paper technique for
long term period of more than 5 years.
Keywords: preservation, insect fungi, spore
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MM-P-17

ราก่อโรคในหนอนด้วงสกุล Ophiocordyceps 3 ชนิดใหม่
จากป่าชุมชนบ้านเผ่าไทย จังหวัดพิษณุโลก
วาสนา น้อยศรีภูมิ1, สุชาดา มงคลสัมฤทธิ์1, สุภาพร ล้้าเลิศธ2, กนกศรี ทัศนาทัย1,
ดนญา ธนกิจพิพัฒน1,นันทนัช อานามนารถ1, เจนนิเฟอร์ เหลืองสอาด1
1ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ, ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,
จังหวัด ปทุมธานี 12120 2สถานวิจยั เพือ่ ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, จังหวัดพิษณุโลก 65000
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: wasana.noi@biotec.or.th

Ophiocordyceps คื อ ราแมลง รู้ จั ก กั น ดี คื อ O. sinensis หรื อ “ถั่ ง เช่ า ” ราสกุ ล นี้ ส่ ว นใหญ่ มี
ก้ า นราแข็ ง และสี เ ข้ ม การส ารวจราแมลงจากป่ า ชุ ม ชนบ้ า นเผ่ า ไทย จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกพบ
รา Ophiocordyceps ชนิ ด ใหม่ 3 ชนิ ด ก่ อ โรคในหนอนด้ ว ง ข้ อ มู ล ลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิทยา
ของโครงสร้างก้านรา จาแนกได้รา Ophiocordyceps ชนิดที่ 1 ลักษณะคล้ายกับ O. gracillis ส่วน
ป ล า ย ก้ า น ร า มี โ ค ร ง ส ร้ า ง สื บ พั น ธุ์ ที่ แ บ บ ก ล ม Ophiocordyceps ช นิ ด ที่ 2 ร ะ บุ เ ป็ น
O. cf. brunneipunctata มีก้านราเดี่ยว ทรงกระบอก ส่วนปลายมีโครงสร้างสืบพันธุ์ไม่อาศัย เพศ
ขนาดก้านราและเพอริทีเชียใหญ่กว่าในรา O. brunneipunctata และ Ophiocordyceps ชนิดที่
3 ก้านรามีโครงสร้างสืบพันธุ์เป็นทรงกระบอก เรียวกลม คล้ายกับรา O. longissima ก่อโรคบน
ตัวอ่อนจักจั่น ราทั้งสามชนิดมีเพอริทีเชียฝังจม จากการศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ ด้วย
ลาดับของนิวคลีโอไทป์ของ Internal transcribed spacer (ITS), nuclear large subunits (LSU),
elongation factor 1- alpha (tef) และ RNA polymerase II subunit 1 (rpb1) แสดงให้เ ห็ น ว่ า
ราทั้งสามชนิดอยู่ในสกุล Ophiocordyceps รา Ophiocordyceps ชนิดที่ 1 อยู่ในกลุ่ม‘ravenelii’
รา Ophiocordyceps ชนิดที่ 2 และ ชนิดที่ 3 อยู่ในกลุ่ม ‘sobolifera’ ราทั้งสามชนิดแยกชัดเจน
จากราที่ เ คยรายงานมาก่ อ น ดั ง นั้ น ราทั้ ง สามชนิ ด ถู ก เสนอเป็ น สายพั น ธุ์ ใ หม่ ใ นสกุ ล
Ophiocordyceps จากประเทศไทย
คาสาคัญ : Ophiocordyceps, ราก่อโรคในแมลง, ชีวโมเลกุล
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MM-P-17

Three new species of Ophiocordyceps species attacking larvae of
Coleoptera in Banphao Thai Community Forest, Phitsanulok Province
Wasana Noisripoom1*, Suchada Mongkolsamrit1, Supaporn Lamlertthon2,
Kanoksri Tasanathai1, Donnaya Thanakitpipattana1, Nuntanat Arnamnart1,
Jennifer Luangsa-ard1
1National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, National Science and
Technology Development Agency, Pathum Thani Province 12120 2Center of Excellence in
Fungal Research Faculty of Medical Science, Naresuan University,
Phitsanulok Province, 65000
*Corresponding author e-mail: wasana.noi@biotec.or.th

The genus Ophiocordyceps belongs to a group of entomopathogenic fungi, and a wellknown species in Ophiocordyceps is Ophiocordyceps sinensis or “Thang Chao”. Most
species in Ophiocordyceps have fibrous, hard, wiry and dark colored stromata. During
a survey of entomopathogenic fungi in Banphao Thai Community Forest, Phitsanulok
Province, we found three novel Ophiocordyceps species attacking larvae of
Coleoptera. Based on the morphological characteristics of stroma, it revealed three
species. Ophiocordyceps sp. nov 1 resemble O. gracillis by having globose fertile part
and produces at the terminal of stroma. The Ophiocordyceps sp. nov 2 is identified
as O. cf. brunneipunctata by having cylindric, solitary, fertile head which was distinctly
subterminal with anamorph, its stroma and perithecia are longer and wider than those
reported for O. brunneipunctata. In Ophiocordyceps sp. nov 3, the fertile part is
cylindrical to narrow ovoid which resembled O. longissima attacking cicada nymphs.
In all these three species, the stroma has completely immersed perithecia. The
phylogenetic analysis of multiple genes: Internal transcribed spacer (ITS), large subunit
nuclear ribosomal DNA (LSU), translation elongation factor 1 alpha (tef), and RNA
polymerase II subunit 1 (rpb1), clearly placed our three Ophiocordyceps species in
the genus Ophiocordyceps. Ophiocordyceps sp. nov. 1 is fitted in the ‘ravenelii’ clade,
while Ophiocordyceps sp. nov. 2 and Ophiocordyceps sp. nov. 3 belong to ‘sobolifera’
clade. These three Ophiocordyceps species can be distinguished closely from related
described species. Therefore, they will have proposed them as new species in genus
Ophiocordyceps from Thailand.
Keywords: Ophiocordyceps, entomopathogenic fungus, molecular
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ความหลากหลายของแอคติโนมัยสีท เอนโดไฟต์จากกล้วยไม้ป่า
ในกลุ่มป่าภูเขียว-น้าหนาวและศักยภาพในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
วินันท์ดา หิมะมาน1,*, กรรณิการ์ ดวงมาลย์2, สุพัตรา อารีจันทวัฒน์1, ปานรดา แจ้งสันเทียะ1,
บารมี สกลรักษ์3, กิตติมา ด้วงแค4, กฤษณา พงษ์พานิช1
1ส่วนวิจย
ั การอนุรกั ษ์ป่าไม้, ส้านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุพ์ ืช 3ส้านักงานหอพรรณไม้, ส้านักวิจยั การ
อนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช และ 4ห้องรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์พืช (นายปิ่นสักก์
สุรัสวดี), กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช กรุงเทพฯ 10900 2ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: winandah@gmail.com

แอคติโนมัยสีท 121 ไอโซเลตคัดแยกจากรากกล้วยไม้ป่า โดยใช้อาหาร starch casein agar และ
humic acid vitamin agar การศึกษาชนิดของกรด diaminopimelic (DAP) ในผนังเซลล์พบว่า 84
ไอโซเลต (69.4 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ) มี LL-DAP เป็ น องค์ ป ระกอบ จั ด เป็ น กลุ่ ม สเตรปโตมั ย สี ท
และแอคติ โ นมั ย สี ท 37 ไอโซเลต (30.6 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ) มี meso-DAP จั ด เป็ น กลุ่ ม ที่ ไ ม่ ใ ช่
สเตรปโตมัยสีท การจัดกลุ่มสเตรปโตมัยสีทตามสีสปอร์จัดได้ 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มสร้างสปอร์
สีเทา เขียว ขาว และเหลือง การศึกษาความสามารถในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช พบว่า
แอคติโ นมัย สีท 100 ไอโซเลต (82.6 เปอร์เซ็นต์) และ 38 ไอโซเลต (31.4 เปอร์เซ็นต์) สามารถ
สร้างสารไซเดอโรฟอร์ และละลายฟอสเฟตได้ ตามลาดับ และนาแอคติโนมัยสีทที่สร้างไซเดอโรฟอร์
และละลายฟอสเฟตได้ศึกษาต่อ พบว่าแอคติโนมัยสีทส่วนใหญ่สร้างสร้างสารอินโดลอะซิติกแอซิดได้
คัดเลือกแอคติโนมัยสีท 27 ไอโซเลตที่เป็นตัวแทนกลุ่มมาจาแนกชนิด โดยศึกษาลาดับนิวคลีโอไทด์
ข อ ง ยี น 16S rRNA จ า แ น ก ไ ด้ เ ป็ น 16 ช นิ ด ไ ด้ แ ก่ Actinomycetospora succinea,
Amycolatopsis bartoniae, Micromonospora aurantiaca, Micromonospora avicenniae,
Micromonospora chaiyaphumensis, Micromonospora humi, Micromonospora
haikouensis, Micromonospora halotolerans, Micromonospora olivasterospora,
Micromonospora terminaliae, Micromonospora tulbaghiae, Micromonospora
schwarzwaldensis, Streptomyces cinerochromogenes, Streptomyces glomeratus,
Streptomyces nanshensis และ Streptomyces similanensis
คาสาคัญ: แอคติโนมัยสีท, เอนโดไฟต์, รากกล้วยไม้ป่า, ความหลากหลาย, สารส่งเสริมการเจริญของ
พืช, ลาดับดีเอ็นเอ
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MM-P-18

Biodiversity of endophytic actinomycetes from wild orchids in
Phu Khiao-Nam Nao Forest Complex and potential production for
plant growth promoting agents
Winanda Himaman1,*, Kannika Duangmal2, Supattra Areejanthawat1,
Panrada Jangsantear1, Baramee Sakolrak3, Kittima Duengkae4, Krisna Pongpanich1
1Forest Conservation Research Division, 3Office of the Forest Herbarium, Forest and Plant
Conservation Research Office, 4Office of Deputy Director General (Dr. Pinsak Suraswadi),
Department of National Parks, Bangkok 10900 2Departmant of Microbiology, Faculty of
Science, Kasetsart University Bangkok 10900
* Corresponding author e-mail: winandah@gmail.com

Two hundred and twenty-one actinomycete strains were successfully isolated from
wild orchid roots using starch casein agar and humic acid vitamin agar. The presence
of diaminopimelic acid (DAP) in whole-organism hydrolysates of the isolates and
mycelial formation were examined. Eighty-four isolates (69.4 %) contained the
LL–isomer of DAP, a result consistent with their assignment to the streptomycete
group. The remaining 37 isolates (31.4 %) were assigned to the non–streptomycete
group based on the presence of meso–isomer of DAP. These streptomycete group
were assigned to 4 spore-colour groups, which were gray, green, white and yellow. All
isolates were tested for their abilities to produce siderophores and solubilise
phosphate. Most isolates (100, 82.6 %) produced siderophores. Thirty-eight isolates
(31.4 %) solubilised phosphate. Most isolates which produced siderophores and
solubilize phosphate also produced indole-3-acetic acid. 16S rRNA gene analysis of
the representative of these two groups revealed that 27 isolates belonged to 16
species such as Actinomycetospora succinea, Amycolatopsis bartoniae,
Micromonospora aurantiaca, Micromonospora avicenniae, Micromonospora
chaiyaphumensis, Micromonospora humi, Micromonospora haikouensis,
Micromonospora halotolerans, Micromonospora olivasterospora, Micromonospora
terminaliae, Micromonospora tulbaghiae, Micromonospora schwarzwaldensis,
Streptomyces cinerochromogenes, Streptomyces glomeratus, Streptomyces
nanshensis and Streptomyces similanensis.
Keywords: Actinomycetes, Endophyte, Diversity, Plant Growth Promoting Agents, DNA
Sequence
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การค้นพบราบันทึกใหม่ 3 ชนิดและบัญชีรายชื่อราดิน
จากแหล่งความร้อนใต้พิภพในประเทศไทย
วีระ ศรีอินทร์สุทธิ์*, จุรีรัตน์ เอื้อพัฒนากิจ, จารุวรรณ เชื้อสีหะรณชัย
ห้องปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพของรา, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ,
ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, จังหวัดปทุมธานี 12120
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: veera@biotec.or.th

ราดินจากแหล่งความร้อนใต้พิภพมีบทบาทและหน้าที่สาคัญในกระบวนการทางอุตสาหกรรมต่างๆ
และส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าด้ านเศรษฐกิ จ จากฐานชีวภาพ การสารวจราดินจากแหล่งความร้ อ น
ใต้พิภพนี้ได้ ด าเนิ นการใน 54 บริเวณแหล่งน้าพุร้อ นธรรมชาติ จาก 14 จังหวัดในประเทศไทย
ระหว่างปี 2016 ถึง 2017 โดยเก็บเป็นฐานข้อมูลราที่สารวจได้จากแหล่งอุณหภูมิ 40 ถึง 100 องศา
เซลเซียส วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อเก็บตัวอย่างและคัดแยกราดินจากแหล่งอาศัยที่มีอุณหภูมิ
สูง และจัดจาแนกราดังกล่าวโดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและอณูชีววิทยา ผลจากการศึกษา
พบว่า คัดแยกราได้ 396 ไอโซเลต จานวน 70 ชนิด โดยจัดอยู่ในอาณาจั ก รรา 3 ไฟลัม, 6 ชั้น,
14 ลาดับ, 26 วงศ์ และ 61 สกุล ราที่พบมากที่สุด คือสกุล Penicillium โดยพบ 10 ชนิดจากจานวน
47 ไอโซเลต (11.87%) รองลงมาได้แก่สกุล Talaromyces โดยพบ 8 ชนิดจากจานวน 36 ไอโซเลต
(9.09%) และราสกุล Aspergillus โดยพบ 6 ชนิด จากจานวน 58 ไอโซเลต (14.65%) นอกจากนี้
พบราบันทึกใหม่จานวน 3 ชนิด ได้แก่ Ochroconis gallopava, Scytalidium thermophilum,
Sterigmatomyces halophilus ซึ่งเป็นราที่ยังไม่เคยมีการรายงานมาก่อนในประเทศไทย รวมทั้ง
บัญชีรายชื่อราดินจากแหล่งความร้อนใต้พิภพด้วย
คาสาคัญ : บัญชีรายชื่อ, ราดิน, บันทึกใหม่, อนุกรมวิธาน
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MM-P-19

Three new records and a checklist of geothermal soil-borne fungi
in Thailand
Veera Sri-Indrasutdhi*, Jureerat Ueapattanakit, Charuwan Chuaseeharonnachai
Fungal Biodiversity Laboratory, The National Center for Genetic Engineering and
Biotechnology, National Science and Technology Development Agency,
Pathum Thani Province 12120
*Corresponding author e-mail: veera@biotec.or.th

Geothermal soil-borne fungi are microorganisms that play the functional role in
industrial process and contribute the bio-economic value. During 2016–2017, 54
natural geothermal sites from 14 provinces in Thailand were surveyed and
investigated. Those fungal databases were provided for the temperature profiles from
40 to 100°C. The purposes of this study are to collect and isolate the soil-borne fungi
from the geothermal habitats, and to identify the culturable fungi by using
morphological and molecular techniques. As the results, 396 geothermal soil-borne
isolates comprising 70 species were identified. They belong to 3 phyla, 6 classes, 14
orders, 26 families and 61 genera. The most abundant geothermal soil-borne fungi are
Penicillium (11.87%), Talaromyces (9.09%) and Aspergillus (14.65%) with 10 species
(47 isolates), 8 species (36 isolates) and 6 species (58 isolates) respectively. Moreover,
three new records in Thailand, Ochroconis gallopava, Scytalidium thermophilum and
Sterigmatomyces halophilus, were found, and the first checklist of geothermal soilborne fungi in Thailand is reported here.
Keywords: Checklist, Soil-borne fungi, New record, Taxonomy

Abstract of the 5th National Meeting on Biodiversity Management in Thailand
July 10 – 14, 2018 at Diamond Plaza Hotel, Surat Thani Province

171

MM-P-20

ความหลากหลายของราแมลง Ophiocordyceps nutans จากภาคกลาง
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ศรีคุณ ขาวงาม1,2,*, ณัฐวุฒิ รุ่งจินดามัย2, สุชาดา มงคลสัมฤทธิ1์ , วาสนา น้อยศรีภูมิ1,
เจเน็ท เจนนิเฟอร์ เหลืองสอาด1
1ห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์และนิเวศวิทยา, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ,
ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, จังหวัดปทุมธานี, 10120 2ภาควิชาชีววิทยา,
คณะวิทยาศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, 10520
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: srikhun1121@hotmail.com

ราก่อโรคในแมลงหรือราแมลงมีรายงานการพบตามพื้นที่ต่างๆ โดยในประเทศไทยมีก ารค้ น คว้า
ศึกษาวิจัยราแมลงหลากหลายสกุล การศึกษานี้มุ่งเน้นศึกษาอนุกรมวิธานและความหลากหลายของ
ร า Ophiocordyceps nutans (Hypocreales, Ophiocordycipitaceae) ก่ อ โ ร ค กั บ แ ม ล ง
กลุ่มมวน อันดับ Hemiptera สามารถพบราชนิดนี้ได้ในกองใบไม้ทับถมกัน หรือบนดิน ลัก ษณะ
ก้านราเป็นสีดาหรือน้าตาล ส่วนปลายมีสีส้มอมเหลืองหรือสีแดง เก็บตัวอย่างรา O. nutans จาก
พื้นที่ป่า ได้แก่ (1) ป่าชุมชนบ้านเผ่าไทย จังหวัดพิษณุโลก (2) น้าตกเจ็ดคต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
จั ง หวั ด สระบุ รี (3)น้ าตกตาดฟ้ า อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ภู เวี ย ง จั ง หวั ด ขอนแก่ น จ านวน 18, 11 และ
6 ตัวอย่าง ตามลาดับ ศึก ษาสัณ ฐานวิทยาได้แก่ ก้ านชูสปอร์ ถุงหุ้มสปอร์ สปอร์ รวมทั้งศึก ษา
ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการระดับโมเลกุลบริเวณ internal transcribed spacers ของ rDNA (ITS),
และ 3 ยีน ได้แก่large subunit Ribosomal DNA (LSU), Elongation Factor 1-alpha (EF1) และ
RNA Polymerase II Subunit B (RPB1) เมื่อวิเคราะห์ข องเชื้ อ O. nutans ทั้งหมด 26 isolates
โดยวิเคราะห์แบบแบบรวมทุกยีนส์พบว่า แยกกลุ่มออกได้เป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มที่ (1) กลุ่ม
ที่มีความใกล้เคียงกับ O. nutans ที่ได้รับการศึกษามาก่อนหน้า (23 isolates) และ กลุ่มที่ (2) กลุ่ม
ที่ ค าดว่ า จะเป็ น ชนิ ด ใหม่ (3 isolates) ผลการศึ ก ษาทั้ ง ด้ า นสั ณ ฐานวิ ท ยาและชี ว โมเลกุ ล
สอดคล้องกัน และพบว่าเชื้อราที่แยกได้กลุ่มที่ (2) มีแนวโน้มเป็นราแมลงชนิดใหม่
คาสาคัญ: ราก่อโรคในแมลง, ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ, อนุกรมวิธาน
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MM-P-20
Diversity of Insect Fungus Ophiocordyceps nutans collected from

Central and North-Eastern parts of Thailand
Srikhun Khao-ngam1,2*, Nattawut Rungjindamai2, Suchada Mongkolsamrit1,
Wasana Noisripoom1, Janet Jennifer Luangsa-ard1
1Microbe Interaction and Ecology Laboratory, National Center for Genetic Engineering and
Biotechnology, National Science and Technology Development Agency, Phathum Thani
Province 12120, 2Department of Biology, Faculty of Science, King Mongkut’s Institute of
Technology Ladkrabang, Bangkok, 10520
*Corresponding author e-mail: srikhun1121@hotmail.com

Entomopathogenic fungi or insect fungi has been reported worldwide especially in
South-East Asia. Thailand has one of the largest collections of insect fungi in the world
due to a huge geographic diversity. There are hundreds species of insect fungi
recorded in Thailand. In this study, we focus on the taxonomy and diversity of
Ophiocordyceps nutans (Hypocrales, Ophiocordycipitaceae). This fungus is a specific
parasite in stink bugs (Order Hemiptera). Specimens are usually found in leaf litter and
soil. Traditional classification of O. nutans is mainly based on two morphological
characters (1) Stroma is brown to blackish brown (2) Color of fertile head is red or
orange-yellow. The fungal specimens were collected from 3 locations (1) Ban Phao
Thai Community Forest (Phitsanulok), (2) Chet Kot Waterfall, Khao Yai National Park
(Saraburi) and (3) Tard Fah Waterfall, Phu Wiang National Park (Khonkaen). Eighteen,
11 and 6 specimens were collected, respectively. Morphological study was done at
microscopic level and 3 morphological features including perithecia, asci and
ascospores were photographed and measured. Phylogenetic relationship of 26
isolates of O. nutans was studied using a combined dataset consisting of internal
transcribed spacers regions (ITS) and large subunit of the ribosomal DNA (LSU),
Elongation Factor 1-alpha (EF1) and RNA polymerase II Subunit B (RPB1). The results
showed that our 26 isolates of O. nutans were separated into 2 subgroups; (1)
subgroup A – 23 isolates are closely related to other O. nutans and (2) subgroup B –
3 isolates emerge as a new lineage and they should be assigned into a new species.
Further morphological comparisons and phylogenetic analyses are needed to confirm
the results.
Keywords: Entomopathogenic fungi, molecular phylogeny, taxonomy
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ความหลากหลายของยีสต์ที่คัดแยกจากเห็ดในประเทศไทย
ศศิธร จินดามรกฎ*, สมจิต อ่้าอินทร์
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,
จังหวัดปทุมธานี 12120
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: sasitorn@biotec.or.th

จากการศึก ษาความหลากยีส ต์ที่ คั ดแยกจากตัวอย่า งเห็ ดในประเทศไทย ได้ทาการคัดแยกยี ส ต์
จานวน 720 ไอโซเลต จากเห็ด 474 ตัวอย่าง ที่เก็ บรวบรวมจากจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย
โดยนายีสต์ที่คัดแยกได้มาจัดจาแนกชนิดโดยการวิเคราะห์ลากับนิวคลีโอไทด์ที่บริเวณ D1/D2 บน
26S rDNA พบว่ า ยี ส ต์ ที่ คั ด แยกได้ จ านวน 470 ไอโซเลต (65.3%) เป็ น แอสโคมั ย ซี ตั ส ยี ส ต์
และอีก 250 ไอโซเลต (34.7%) เป็นเบสิดิโอมัยซีตัสยีสต์ โดยจาแนกชนิดเป็นยีสต์ที่ทราบชื่อแล้ว
531 ไอโซเลต (73.8%) จัดอยู่ใน 37 จีนัส 118 สปีชีส์ ที่เหลือจาแนกเป็นยีสต์ชนิดที่ยังไม่ได้อธิบาย
(undescribed species) จ านวน 54 ไอโซเลต (7.5%) และยี ส ต์ 135 ไอโซเลต (18.8%) ที่ มี
ลาดับนิวคลีโ อไทด์ต่ างจากสปี ชีส์ที่ ทราบชื่อแล้ วตั้งแต่ 4 ตาแหน่งขึ้นไป จัดเป็นยีสต์สปีชีส์ ใ หม่
ประมาณ 50 สปีชีส์ โดยพบว่ายีสต์ที่พบมากที่สุดคือ Asterotremella humicola (207 ไอโซเลต,
28.8%) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเบสิ ดิโ อมัย ซี ตัสยี สต์ และที่พบรองลงมาคือ Hanseniaspora uvarum
(20 isolates, 2.8%) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มแอสโคมัยซีตัสยีสต์ จากการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่ายีสต์ที่อาศัยอยู่
ร่วมกับเห็ดมีความหลากหลายในระดับจีนีสและสปีชีส์ โดยยีสต์สปีชีส์ใหม่ที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วคือ
Candida kanchanaburiensis sp. nov.
คาสาคัญ : ยีสต์, ความหลากหลาย, เห็ด
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Diversity of yeasts isolated from wild mushrooms collected in Thailand
Sasitorn Jindamorakot*, Somjit Am-In
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, The
National Science and Technology Agency, Pathum Thani Province 12120
*Corresponding author e-mail: sasitorn@biotec.or.th

Seven hundred and twenty yeast isolates were isolated from wild mushrooms (474
samples) collected in Thailand. They were identified based on the sequence of D1/D2
domain of 26S rDNA. Four hundred and seventy isolates (65.3%) belong to
ascomycetous yeasts and 250 (34.7%) to basidiomycetous yeasts. Five hundred and
thirty-one isolates (73.8%) were identified as 118 known species in 37 genera. Fiftyfour isolates (7.5%) were identified as undescribed species and the remaining 135
isolates (18.8%) were identified as new species which differed from the nearest species
in 4 nucleotides or more in the D1/D2 domain and were considered to represent ca.
50 new species. The frequency of isolation of respective species showed that
basidiomycetous yeasts, Asterotremella humicola (207 isolates, 28.75%) is the
dominant species followed by ascomycetous yeast, Hanseniaspora uvarum (20
isolates, 2.8%). These data suggest that the yeasts living with wild mushrooms are
diverse at the generic and species level with many new species living in this habitat,
Candida kanchanaburiensis sp. nov. was described as a new species isolated from
wild mushrooms collected in Thailand.
Keywords: yeasts, diversity, wild mushroom
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การคัดกรองราเอนโดไฟต์จากบัวที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค
สลิลาพร นวลแก้ว1,*, อัมพวา ปินเรือน1, สุรชัย เตชะเอ้ย2
1ศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ อ้าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
2วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ้าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
*ผู้รับผิดชอบบทความ: salilaporn.nua@biotec.or.th

การศึกษานี้แยกราเอนโดไฟต์จากส่วนต่างๆ ได้แก่ ใบ ก้าน กลีบดอก ไหล และรากบัว ของบัว
4 สายพันธุ์ (บัวหลวง บัวฉลองขวัญ บัวขาวมงคล และบัวชมพู่มะเหมี่ยว) ได้จานวนไอโซเลททั้งหมด
70, 35, 10 และ 10 ไอโซเลท ตามลาดับ จากนั้นนามาทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค
5 สายพันธุ์ คือ Escherichia coli, Staphylococcus aureus, S. epidermidis,
Propionibacterium acnes และ Pseudomonas aeruginosa โดยใช้วิธี paper disc diffusion
method พบราจานวน 5 ไอโซเลท จาก 125 ไอโซเลท (คิดเป็น 4%) ที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค
ได้ 1–2 ชนิด ได้แก่ รา Alternaria sp 1. (EF14), Alternaria sp 2. (EF60), Preussia sp. (EF36),
Setosphaeria sp. (EF53) และ Curvularia sp. (EF58) จากนั้นจึงนาน้าเลี้ยง และ
สารสกัดหยาบราเอนโดไฟต์ในตัวทาละลาย hexane, ethyl acetate และ methanol ของราทั้ง 5
ไอโซเลทมาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย โดยวิธี disc diffusion method พบว่าน้าเลี้ยงของ
รา EF60 สามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus (MRSA), S. epidermidis และ E. coli ได้ดีที่สุด มีค่าเฉลี่ย
ขนาดของวงใสเท่ากับ 9.3, 23, 16.7 มิลลิเมตร ตามลาดับ และสารสกัดของรา Alternaria sp 1.
(EF14) ที่ใช้ตัวทาละลาย ethyl acetate สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค S. aureus และ
S. epidermidis ได้ดีที่สุด มีค่าเฉลี่ยความกว้างของวงใส 12.7 และ 9 มิลลิเมตร ตามลาดับ
ผลการศึกษานี้แสดงว่าราเอนโดไฟต์จากบัวเป็นแหล่งของสารต้านจุลชีพที่สามารถนาไปพัฒนาได้
ต่อไป
คาสาคัญ: ความหลากหลาย ปฏิปักษ์ การควบคุมโดยชีววิธี
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Antibacterial screening of endophytic fungi Isolated from lotus species
Salilaporn Nuankaew1,*, Umpava Pinruan1, Surachai Techaoei2
Center for Genetic Engineering and Biotechnology Khlong Luang, Pathum Thani
Province, 12120 2Thai Traditional Medicine College, Rajamangala University of Technology
Thanyaburi, Pathum Thani Province, 12130
*Corresponding author e-mail: salilaporn.nua@biotec.or.th
1National

The aim of this study was to screen the antibacterial potential of endophytic fungi. A
total of 70, 35, 10 and 10 endophytic fungi were isolated from leaves, stalks, petals,
stolons and roots from 4 species of Lotus; Nelumbo nucifera, Nymphaea
'Chalongkwan', Nymphaea 'Kwamongkol' and Nymphaea 'Chompumamueaw',
respectively. All fungal endophytes were determined for antimicrobial efficacy against
selected pathogenic bacteria, including Escherichia coli, methicillin-resistant
Staphylococcus aureus (MRSA), Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa
and Staphylococcus epidermidis, using the paper disc diffusion method (DDM). Five
out of 125 fungal isolates (4%) exhibited antimicrobial activity against one or two
pathogenic bacteria, including Alternaria sp. (EF14), Alternaria sp. (EF60), Curvularia
sp. (EF58), Preussia sp. (EF36) and Setosphaeria sp. (EF53). The inhibition zone of these
culture filtrates and their extracts obtained from five endophytic fungi were
determined, using different organic solvents (hexane, ethyl acetate and methanol)
and DDM. The culture filtrate of Alternaria sp. (EF60) showed the best antibacterial
potential against S. epidermidis, E. coli and MRSA with average clear zone diameter of
23, 16.7 and 9.3 mm, respectively. The ethyl acetate extract of EF14 revealed the best
antimicrobial activity with an average inhibition zone of 12.7 mm against MRSA,
followed by 9 mm against S. epidermidis. The results indicated that the antimicrobial
activities of these endophytic fungi isolated from the lotus species could be promising
sources of novel antimicrobial agents and should be studied further.
Keywords: diversity, antagonist, biological control
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ความหลากหลายทางชนิดพันธุข์ องราทะเลในจังหวัดสมุทรสาคร
สาทินี ซื่อตรง1,*, สิตา ปรีดานนท์1, อรพิน พระเจริญ2, อนุพงศ์ คล้ายสุบรรณ1, จริยา สากยโรจน์1,3,
พนิดา อุนะกุล1, วรัทยา พรมชู2, ทนุวงศ์ แสงเทียน2
1ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ, ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,
จังหวัดปทุมธานี 12120 2กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ, กรุงเทพฯ
10210 3ส้านักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
*ผู้รับผิดชอบบทความ: satinee.sue@biotec.or.th

การวิจัยในครั้งนี้อยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
(ไบโอเทค) ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มุ่งเน้นศึกษาความหลากหลายทางชนิดพันธุ์
ของราทะเลจากชิ้นตัวอย่างเศษไม้จ ากพื้น ที่ วิจัย 3 บริเวณในจังหวัดสมุทรสาคร 1) ป่าโกงกาง
ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาทรั พ ยากรป่ า ชายเลนที่ 2, 2) หมู่ 6 บางหญ้ า แพรก และ
3) ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 จากชิ้นตัวอย่างเศษไม้จานวน 135 ชิ้นตัวอย่าง
พบราทะเลทั้งสิ้น 33 ชนิด จัดเป็นราในกลุ่มแอสโคไมคอตา 29 ชนิด (88%) และราที่สืบพันธุ์แบบไม่
อาศัยเพศ 4 ชนิด (12%) ค่าเฉลี่ยของความถี่ในการพบราทะเลอยู่ในช่วง 1.96–29.41 เปอร์เซ็นต์
การศึกษาครั้งนี้พบราทะเลที่พบบ่อย (ตั้งแต่ร้อยละ 1–9) จานวน 25 ชนิด ราทะเลที่พบบ่อยมาก
สามอันดับแรกได้แก่ Verruculina enalia (ร้อยละ 29.41) รองลงมา Marinosphaera mangrovei
(ร้อยละ 27.27) และอันดับสุดท้าย Aniptodera chesapeakensis (ร้อยละ 21.57) ตามลาดับ การ
เปรียบเทียบความแตกต่างของราทะเลในแต่ละพื้นที่วิจัยพบว่ามีราทะเล 11 ชนิดที่พบทั้งสามพื้นที่
วิ จั ย ได้ แ ก่ Cryptovalsa mangrovei, Dactylospora haliotrepha, Eutypa bathurstensis,
Halosarpheia marina, Leptosphaeria australiensis, Lignincola laevis, Lulworthia
grandispora, Lulworthia sp., Marinosphaera mangrovei แ ล ะ Nemamia maritima ค่ า
ความหลากหลายระดับชนิดพันธุ์ และความสม่าเสมอของชนิดพันธุ์มีค่าสูงที่สุดในบริเวณที่ 1
คาสาคัญ: ราทะเล, สมุทรสาคร, ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์
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MM-P-23

Species diversity of marine fungi from Samutsakhon Province
Satinee Suetrong1,*, Sita Preedanon1, Oraphin Pracharoen2, Anupong Klaysuban1,
Jariya Sakayaroj1,3, Panida Unagul1, Waratthaya Promchu2, Tanuwong Sangtian2
1National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, National Science and
Technology for Development Agency, Pathum Thani Province 12120, 2Department of
Marine and Coastal Resources, Bangkok 10210, 3School of Science, Walailak University,
Nakhornsithammarat Province 80160
*Corresponding author e-mail: satinee.sue@biotec.or.th

Under the collaboration between the National Center for Genetic Engineering and
Biotechnology (BIOTEC) and Department of Marine and Coastal Resources, this study
recorded the species diversity of marine fungi in mangrove woods from 3 collecting
sites in Satun Province: Site 1, Mangrove Forest Learning and Development Center 2;
Site 2, Moo 6 Bang Ya Phraek; and Site 3, Marine and Coastal Resources Conservation
Center 2. A total of 33 fungal species were recorded. These included 29 Ascomycota
(88%) and 4 asexual fungi (12%). Average percentage occurrence of fungi recorded
ranged from 1.96 to 29.41%. Twenty-five fungi were common species (1–9%). The
three fungi found with highest frequency were Verruculina enalia (29.4%),
Marinosphaera mangrovei (27.3%) and Aniptodera chesapeakensis (21.6%),
respectively. Comparative study recorded 11 fungi found from all three areas including
Cryptovalsa mangrovei, Dactylospora haliotrepha, Eutypa bathurstensis,
Halosarpheia marina, Leptosphaeria australiensis, Lignincola laevis, Lulworthia
grandispora, Lulworthia sp., Marinosphaera mangrovei and Nemamia maritima.
Species diversity and evenness were greatest at Site 1, the Mangrove Forest Learning
and Development Center 2.
Keywords: marine fungi, Samutsakhon, species diversity
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ข้อมูลทางสัณฐานวิทยาและอณูชีววิทยาสนันสนุนราเอนโดไฟท์สองสายพันธุ์ใหม่
จากชาเมี่ยง (Camellia sinensis var. assamica)
ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
สายสมร ล้ายอง*, นครินทร์ สุวรรณราช, จตุรงค์ ค้าหล้า
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความหลัก: saisamorn.l@cmu.ac.th

ราเอนโดไฟท์ เ ป็ นราที่อ าศัย อยู่ ภ ายในเนื้อเยื่อ พืช ที่ มี ชี วิตโดยไม่ก่ อให้ เกิ ดอั น ตรายกั บ พืช อาศั ย
ราเอนโดไฟท์ แ ยกได้ จ ากใบ ก้ า น และรากของพื ช ที่ ห ลากหลายในเขตอบอุ่ น และเขตร้ อ น
ราเอนโดไฟท์มีโอกาสในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จากแนวความคิดที่ว่าราเอนไฟท์บางชนิด
ที่ เ จริ ญ ในพื ช ชั้ น สู ง มี วิ วั ฒ นาการร่ ว มกั น โดยผลลั ท ธ์ นั้ น คาดว่ า ราเอนโดไฟท์ ผ ลิ ต สารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพเหมือนในพืช การศึกษาความหลากหลายของราเอนโดไฟท์ในประเทศไทยยังมีการศึกษา
น้อย การศึกษาครั้งนี้แยกราเอนโดไฟท์จากชาเมี่ยง (Camellia sinensis var. assamica) ในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย การบ่งบอกชนิดของราอาศัยหลักการพื้นฐานของลักษณะทาง
สัญฐานวิทยาและอณูชีววิทยา เป็นที่น่าสนใจพบสองสายพันธุ์ราเอนโดไฟท์ชนิดใหม่ (Mariannaea
camelliae และ Spegazzinia camelliae)
คาสาคัญ: ราเอ็นโดไฟท์, ต้นชา, ลาดับวิวัฒนาการ, อนุกรมวิธาน

180

บทคัดย่อ : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MM-P-24

Morphological and molecular data support two new endophytic fungal
species from Miang tea (Camellia sinensis var. assamica) in northern
Thailand
Saisamorn Lumyong*, Nakarin Suwannarach, Jaturong Kumla
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University,
Chiang Mai Province 50200
*Corresponding author e-mail: saisamorn.l@cmu.ac.th

Endophytic fungi are fungi that colonize living internal tissues of plants without causing
any harm to their host plants. Endophytic fungi have been isolated from leaves, stems
and roots of a wide variety of plants in both temperate and tropical regions. The
prospect that endophytes produce bioactive products originates from the idea that
some endophytes may have coevolved with their host plants and may produce
certain bioactive compounds similar to their host plants. The diversity of endophytic
fungi in Thailand is poorly known. In this study, we isolated the endophytic fungi from
Miang tea (Camellia sinensis var. assamica) in northern Thailand. Fungal identification
was based on morphology and phylogenetic analysis. Interestingly, two new species
of endophyitc fungi (Mariannaea camelliae and Spegazzinia camelliae) were found.
Keywords: fungal endophyte, tea plant, phylogeny, taxonomy
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การสารวจผลผลิตของป่าในสถานีวนวัฒน์วิจัยหนองคู จังหวัดสุรนิ ทร์
สุจินดา สมหมาย1,*, พงศ์สวัสดิ์ ค้าสุนทร1, อัมพวา ปินเรือน1, สาทินี ซื่อตรง1, สมพร ค้าชมภู2,
สมฤดี ตะเคียนเกลี้ยง2, สายัณห์ สมฤทธิ์ผล1
1ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ, ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,
จังหวัดปทุมธานี 12120 2สถานีวนวัฒนวิจัยหนองคู ส้านักวิจยั และพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ จังหวัดสุรินทร์
32150
*ผู้รับผิดชอบบทความ: sujinda.som@biotec.or.th

การสารวจการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่าของสถานีวนวัฒนวิจัยหนองคูนั้น ได้จัดทาแบบสอบถาม
เพื่อสัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบพื้นที่ป่าสนหนองคูจานวน 7 หมู่บ้านใน 3 ตาบล
ผลจากผู้ตอบแบบสอบถาม 124 คน (คิดเป็น 12.5% ของครัวเรือนทั้งหมด) ที่ได้สัมภาษณ์ในช่วง
ปลายปี พ.ศ. 2560 พบว่าผลผลิตจากป่าที่เก็ บเพื่อการบริโ ภคและขาย ได้แก่ เห็ดป่า ผลไม้ป่ า
พืชกินหัว พืชผักป่า พืชสมุนไพร ไม้ไผ่และหน่อไม้ หวาย แมลง และสัตว์ป่าขนาดเล็ก ในส่วนของ
เห็ดป่ามีการเก็บตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนตุลาคม จานวน 12 ชนิดตามชื่อสามัญ ผลผลิตรวม
ประมาณ 92 ตัน ประเมินเป็นมูลค่าประมาณ 9.7 ล้านบาท เห็ดในกลุ่มเห็ดระโงก เห็ดผึ้ง และ
เห็ดน้าหมากเป็นที่นิยมเก็บ และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง
คาสาคัญ : ประเมินศักยภาพของป่า, มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์, เห็ดป่ากินได้
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An inventory on non-timber products of Nong Khu Silvicultural Research
Station, Surin Province
Sujinda Sommai1,*, Phongswat Khamsuntorn1, Umpawa Pinruan1, Satinee Suetrong1,
Somporn Khumchompoo2, Somruedi Takhiankaliang2, Sayanh Somrithipol1
1National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, National Science and
Technology for Development Agency, Pathum Thani Province 12120, 2Nong Khu
Silvicultural Research Station, Forest Research and Development Bureau, Royal Forest
Department, Surin Province 32150
*Corresponding author e-mail: sujinda.som@biotec.or.th

An investigation on use of non-timber products of Nong Khu Silvicultural Research
Station, was carried out by questionnaire interviews of the local people in the villages
around the Nong Khu Pine Forest. The results from 124 respondents in 7 villages of 3
sub-districts (representing 12.5% of total households) interviewed during the end of
2017 showed that forest products collected their consumption and sale were
included wild edible mushrooms, wild fruits, wild vegetables, edible tubers, herbal
plants, bamboo and bamboo shoots, rattans, insects, and small wildlife. With respect
to mushrooms, 12 species based on their common names were collected by the
respondents between April and October amounting to92 tons, with a total value
estimated at 9.7 million baht. The Amanita, Boletus, and Russula were groups of the
most collected species, and provided high economical value.
Keywords: forest potential, economic value, wild edible mushroom
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ADVANCE IN
MARINE RESEARCH
AND DEVELOPMENT
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การจัดทาแผนที่หญ้าทะเลและทรัพยากรชายฝั่งโดยประยุกต์หุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็ก
บริเวณหาดหยงหลาและเกาะมุก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
กฤษนัยน์ เจริญจิตร
ศู น ย์ ภู มิ ภ าคเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศภาคตะวั น ออก คณะภู มิ ส ารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา, จังหวัดชลบุรี 20131
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบหลัก: kitsanai@go.buu.ac.th

หญ้าทะเลเป็นแหล่งทรัพยากรชายฝั่งที่สาคัญซึ่งเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้า ปัจจุบัน
หญ้าทะเลมีปริมาณลดลง เนื่องจากถูกทาลายจากมนุษย์ และภัยธรรมชาติ ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้
ภาพถ่ า ยทางอากาศ จากหุ่ น ยนต์ อ ากาศยานขนาดเล็ ก (Small Unmanned Aerial Vehicle:
sUAV) เพื่อจัดทาแผนที่หญ้าทะเลรายละเอียดสูง โดยประยุกต์ภาพจากหุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็ก
บริเวณหาดหยงหลาและเกาะมุก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม โดยกาหนดแนวการบินแบบกริด
(Grid flight planning) และก าหนดความสูงในการบินที่ 300 เมตร บินด้วยความเร็ว 15 เมตร/
วินาที มีส่วนซ้อนทับด้านหน้าของภาพ (Overlap) อยู่ที่ 80% และซ้อนทับด้านข้าง (Sidelap) อยู่ที่
60% และทาการบันทึกภาพในช่วงเวลาน้าลง (low tide) เฉพาะตอนเช้าตั้งแต่ช่วงเวลา 6.00 น. –
11.00 น. ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 และกุมภาพันธ์ 2560 เพื่อหลีกเลี่ยงแสงสะท้อนและความ
ขุ่นของน้า ในการจาแนกพื้นที่หญ้าทะเลได้อาศัยภาพสีช่วงคลื่นตามองเห็น (RGB camera) และภาพ
อินฟาเรดใกล้ (Near Infrared) ร่วมกับดัชนีพืชพรรณ NDVI (Normalized Difference Vegetation
Index) และ GRVI (Green-red Vegetation Index) โดยเลือกวิธีก ารจาแนกพื้นที่หญ้าทะเลแบบ
ผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์และสายตาผู้เชี่ย วชาญ (Hybrid interpretation) ผลการศึกษาพบว่า
พื้นที่หญ้าทะเลที่จาแนกได้ทั้งหมดเท่ากับ 10.3 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นการแพร่กระจายของกลุ่ม
หญ้าทะเลขนาดใหญ่ (หญ้าคาทะเล: Enhalus acoroides) เท่ากับ 6.64 ตารางกิโลเมตร กลุ่มหญ้า
ทะเลขนาดกลาง (หญ้าชะเงาเต่า: Thalassia hemprichii) เท่ากับ 1.46 ตารางกิโลเมตร และกลุ่ม
หญ้าทะเลขนาดเล็ก (หญ้าใบมะกรูด: Halophila ovalis) เท่ากับ 2.23 ตารางกิโลเมตร เมื่อทดสอบ
ข้อมูลจากการจาแนกพื้นที่หญ้าทะเลระหว่างการสารวจระยะไกลกับข้อมูลสารวจในภาคสนามพบว่า
มีค่าความถูกต้องโดยรวม (Overall Accuracy) มากกว่าร้อยละ 80 และสัมประสิทธิ์แคปปาเท่ากับ
0.71 ซึ่งถือว่าเทคโนโลยีการสารวจหญ้าทะเลจากหุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็ก ประสิทธิภาพสูงมาก
ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หญ้าทะเล
คาสาคัญ: แผนที่หญ้าทะเล, ระบบหุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็ก, อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
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Seagrass and coastal resources mapping using sUAS in Yhong Lum Beach
and Muk Island, Hat Chao Mai National Park
Kitsanai Charoenjit*
Regional Center of Geo-Informatic and Space Technology, Eastern Region and
Faculty of Geoinformatics, Burapha University, Chonburi 20131
*Corresponding author e-mail: kitsanai@go.buu.ac.th

The seagrass ecosystem is known to contain important marine resources. It also
provides habitat and food for aquatic life. Currently, seagrass area in Thailand has
been decreasing through human and natural causes. Ground data and aerial images
obtained by the small Unmanned Aerial System (sUAS) were used in this study. The
study area was located in Had Yhong Lum Beach and Muk Island, Hat Chao Mai
National Park. Grid flight planning was applied at the altitude of 300 m above ground
with horizontal speed of 15 m/s. The image overlapping was selected at 80% and
60% for forward and side lapping, respectively, and images were captured in the
morning around 6.00h – 11.00h during December 2016 – February 2017 under lowed
tide conditions, controlling for sun glitter and turbid water. The RGB and NIR were
applied for vegetation calculation of single bands, NDVI (Normalized Difference
Vegetation Index) and GRVI (Green-red Vegetation Index) for seagrass hybridclassification. The study found: 1) The total area of seagrass covered was 10.3 km2 of
the study area; 2) The distribution of seagrass large leaf size group (Enhalus acoroides)
was around 6.64 km2 while the seagrass medium and small leaf size groups were
shown to be around 1.46 km2 and 2.23 km2, respectively; 3) The overall accuracy
obtained from ground truth and remote sensing classification was shown to be more
than 80% and Kappa was 0.7. The use of sUAS technology has much potential for
mapping and monitoring of seagrass.
Keywords: seagrass mapping, sUAS, Had Cao Mai National Park
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MA-O-02

การติดปรสิต Nematopsis sp. ในหอยสองฝาทะเลบางชนิดที่มคี วามสาคัญทาง
เศรษฐกิจบริเวณอ่าวบ้านดอน อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กานดา ค้้าชู1*, พัชรี ฤกษ์งานดี2
1 สาขาวิชาทรัพยากรประมงและชายฝั่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 2 ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90100
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความหลัก: kanda.k@psu.ac.th

การสารวจการติดเชื้อโปรโตซัวกลุ่มกรีการีน Nematopsis sp. ระยะ oocyst ในหอยสองฝาทะเล
ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ บางชนิด บริเวณอ่าวบ้านดอน อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยรวบรวมหอยทะเลสองฝา 3 ชนิด ได้แก่ หอยแครง หอยนางรม และหอยแมลงภู่ ในช่วงเดือน
มกราคมถึงเดือนมีนาคม 2557 จานวนทั้งหมด 270 ตัว แต่ละชนิดแบ่งเป็น 3 กลุ่มตามขนาดคือ
ขนาดเล็ก 30 ตัว ขนาดกลาง 30 ตัว และขนาดใหญ่ 30 ตัว ตรวจสอบปรสิตกลุ่มโปรโตซัว จาก
เนื้อเยื่อเหงือก ผลการวิจัย พบว่าการติดเชื้อ Nematopsis sp. มีค่าความชุก สูง โดยหอยนางรม
มีค่าความชุกร้อยละ 83 – 96 หอยแครงมีค่าความชุกการติดเชื้อสูงถึงร้อยละ 99 – 100 ในขณะที่
หอยแมลงภู่ มี ค วามชุ ก สู ง เป็ น ร้ อ ยละ 100 ของทุ ก ขนาด การแพร่ ก ระจายของปรสิ ต ชนิ ด นี้ มี
หอยสองฝาทะเลเป็นโฮสต์กึ่ งกลางและมี ครัส เตเชีย น เช่น กุ้ ง ปู เป็นโฮสต์จาเพาะ นอกจากนี้
ยังพบว่าเชื้อโปรโตซัวกรีการีนสามารถก่อโรคขี้ขาวในกุ้งได้
คาสาคัญ : Nematopsis sp., หอยทะเลสองฝา, อ่าวบ้านดอน

188

บทคัดย่อ : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MA-O-02

Nematopsis sp. infection in some economic marine bivalves at Bandon
Bay, Kanchanadit District, Surat Thani Province
Kanda Kamchoo1,*, Phatcharee Roekngandee2
of Fishery and Coastal Resources, Faculty of Science and Industrial
Technology, Prince of Songkla University, Surat Thani Campus, Surat Thani 84000
2Department of Fishery Science, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University,
Hat Yai Campus, Songkhla 90100
*Corresponding author email: kanda.k@psu.ac.th
1Department

A survey of gregarine protozoa Nematopsis sp. (oocyst stage) infection was carried out
in some economic marine bivalves at Bandon Bay, Kanchanadit District, Surat Thani
Province. Three species of marine bivalves, i.e. Anadara granosa, Crassostrea belcheri
and Perna viridis, were collected during January to March 2014. A toral of 270 bivalves
were divided into three groups in each species; three size classes were small (n = 30),
medium (n = 30) and large (n = 30). The protozoan parasite was examined from gill
tissues. The results showed a high prevalence of Nematopsis sp. infection. C. belcheri
was infected at83– 96%. A. granosa was infected with high prevalence of 99– 100%.
Meanwhile, all three size groups of P. viridis combined infected 100% of hosts. Marine
bivalves can serve as intermediate hosts while crustaceans such as crabs and shrimp
serve as definitive hosts. Additionally, Gregarine protozoa can cause the white feces
syndrome in shrimp.
Keywords : Nematopsis sp., marine bivalve, Bandon Bay
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MA-O-03

ความหลากชนิดของหอยทะเลบริเวณอ่าวบุญคง อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ณัฐวุฒิ จันทร์เหล็ก1,*, พรพิมล เชื้อดวงผุย1, นุชนาถ คงช่วย2
1ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และ 2ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: natthawut_0104@hotmail.com

หอยทะเลเป็ น สั ต ว์ ที่ มี ค วามหลากหลายและเป็ น ทรั พ ยากรที่ ส าคั ญ ในระบบนิ เ วศชายฝั่ ง
การสารวจความหลากหลายจึงเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดการทรัพยากร การศึกษาความหลากชนิด
ของหอยในบริเวณอ่าวบุญคง เก็บตัวอย่างทุก 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนธันวาคม 2560
แบ่งเป็น 3 พื้นที่ย่อยคือ 1) พื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากตะกอนดินป่าโกงกาง 2) พื้นที่หญ้าทะเล และ 3)
พื้นที่นอกแนวหญ้าทะเล ผลการศึกษาพบหอยทั้งหมด 25 ชนิด ได้แก่ หอยฝาเดียว 9 วงศ์ 14 ชนิด
และหอยสองฝา 6 วงศ์ 11 ชนิด พื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากตะกอนดินป่าโกงกาง พบหอยฝาเดียวคือ
หอยขี้นก (Cerithidea cingulata) และหอยสองฝาคือหอยสกุล Tellina sp. เป็นชนิดเด่น บริเวณ
แนวหญ้ า ทะเลพบหอยฝาเดี ย วคื อ หอยขี้ น ก (Cerithium corallium) และหอยสองฝาคื อ หอย
Pillucina vietnamica เป็นชนิดเด่น และพื้นที่นอกแนวหญ้าทะเลพบหอยฝาเดีย วคือหอยขี้ น ก
(C. corallium) และหอยสองฝาชนิด P. vietnamica และหอยแสงอาทิตย์ (Siliqua radiata) เป็น
ชนิดเด่น ค่าความหลากหลายของหอยในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพ ลจากป่าโกงกางและบริเวณแนว
หญ้ า ทะเลมี ค วามหลากหลายอยู่ ใ นระดั บ ต่ า มี ค่ า เท่ า กั บ 0.7 และ 0.8 ตามล าดั บ ค่ า ความ
หลากหลายบริเวณนอกแนวหญ้าทะเลอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ 1 ผลดังกล่าวสามารถใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้าต่อไป
คาสาคัญ : ความหลากหลาย หอยทะเลฝาเดียว หอยทะเลสองฝา
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MA-O-03

Species diversity of marine molluscs (Gastropoda & Bivalvia) in Boonkong
Bay, Srikao District, Trang Province
Natthawut Chanlek1,*, Pornpimon Chuaduangpui1, Noodchanath Kongchouy2
Department of Aquatic Science, Faculty of Natural Resources and 2 Department of
Mathematics, Faculty of Science Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112
*Corresponding author email: natthawut_0104@hotmail.com
1

Mollusks are diversified species and important resources in coastal ecosystems.
Diversity surveys are the main basis for resource management. We studied species
diversity of mollusks in Boonkong Bay every 2 months from February to December
2017. The study area was divided into 3 sub-areas: 1) area affected by mangrove
sediment; 2) seagrass beds; and 3) non-seagrass beds. The results revealed that there
are in total 25 species of mollusk which consisted of 9 families and 14 species of
gastropods and 6 families and11 species of bivalves. In the area affected by mangrove
sediment, the dominant species were one gastropod (Cerithidea cingulata) and one
bivalve (Tellina sp.) The seagrass bed area revealed one gastropod (Cerithium
corallium) and one bivalve (Pillucina vietnamica) as the dominant species. The
dominant species of the non-seagrass area were one gastropod (C. clallium) and two
bivalves (P. vietnamica, Siliqua radiata). The diversity of mollusks in the areas affected
by mangrove and seagrass bedswere at a low level: 0.7 and 0.8, respectively. The
diversity of mollusks in the non-seagrass area was at a moderate level of 1. These
results can be used as a basis for further management of aquatic resources.
Keywords : species diversity, gastropods, bivalves
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MA-O-04

ความหลากหลายและการแพร่กระจายของปะการังแข็งบริเวณหมู่เกาะมะริด
(Myeik Archipelago) ประเทศเมียนมาร์
นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี1* อัญชลี จันทร์คง1,2, เจมส์ ทรู3
1ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 20131 2ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดระยอง
21170 3สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 90112
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: narinratana@buu.ac.th

ชายฝั่ ง ของประเทศเมี ย นมาร์ มี ค วามยาวประมาณ 2,400 กม. ประกอบไปด้ ว ย 3 ภู มิ ภ าค
จากทิ ศ เหนื อ จรดทิ ศ ใต้ หมู่ เ กาะมะริ ด (Myeik Archipelago) เป็ น หมู่ เ กาะที่ อ ยู่ ใ นเขตภู มิ ภ าค
ทางตอนใต้ ข องพม่ า ในเขตภู มิ ภ าคตะนาวศรี ( Tanintharyi) ซึ่ ง เป็ น ภู มิ ภ าคที่ มี ร ายงาน
ความสมบู ร ณ์ แ ละความหลากหลายของทรัพ ยากรปะการัง หมู่ เ กาะมะริด และทะเลอัน ดามัน
เป็นระบบนิเวศทางทะเลที่มีความเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแนวปะการัง
แต่ ข้ อ มู ล ความหลากหลายทางชี ว ภาพของแนวปะการั ง พม่ า มี ก ารศึ ก ษาเพี ย งเล็ ก น้ อ ยและ
พื้นที่ส่วนใหญ่ไ ม่มีก ารสารวจ ในการศึก ษาครั้งนี้ ดาน้าสารวจครอบคลุม พื้น ที่เ ป็น บริเวณกว้ า ง
ประกอบไปด้วยจุดสารวจทั้งสิ้น 29 สถานี ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 10.34 – 12.81 เหนือ และลองจิจูด
97.63 – 98.09 ต ะ วั น อ อ ก (ใ น ห น่ ว ย ร ะ บ บ พิ กั ด แ บ บ ค่ า ท ศ นิ ย ม ) วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
ของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อ 1) ศึกษาจานวนชนิดและความหลากหลายทางชีวภาพของปะการังแข็ง
บริ เ วณหมู่ เ กาะมะริ ด และ 2) เพื่ อ ตรวจสอบรู ป แบบของความหลากหลายทางชี ว ภาพ
ตามความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ในภูมิภาคต่างๆ ผลจากการสารวจใน 29 สถานี พบปะการังแข็ง
ทั้งสิ้น 250 ชนิด จาก 63 สกุ ล (รวมปะการังไฟในสกุ ล Millepora จานวน 2 ชนิด ) สถานีที่ 4
(Khin Pyi Son Island) พบว่ามีจานวนชนิดสูงที่สุด (85) มีดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ เท่ากับ
4.44, ในขณะที่สถานที่ 26 (Thar Island) พบจานวนชนิดต่าที่สุด (6) มีค่าดัชนีความหลากหลายทาง
ชีวภาพต่าที่สุด เพียง 1.79 ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบความแตกต่างตามละติจูดของจานวน
ชนิดและดัชนีความหลากหลายของปะการังแข็งตลอดแนวชายฝั่งหมู่เกาะมะริด ซึ่งบริเวณที่พบ
จานวนชนิดของปะการังสูงที่สุด (177) อยู่ระหว่างละติจูด 12.01 – 12.50 เหนือ และ บริเวณที่พบ
จานวนชนิด (53 – 77) และดัชนีความหลากหลายต่าที่สุดอยู่ระหว่างละติจูด 10.01 – 12.00 เหนือ
ย ก เ ว้ น พื้ น ที่ แ น ว ป ะ ก า รั ง ไ ก ล ฝั่ ง ร ะ ห ว่ า ง ล ะ ติ จู ด 10.01 – 10.50 เ ห นื อ
แต่เมื่อพิจารณาระดับสถานีที่ทาการศึกษาจะไม่พบรูปแบบนี้ จากข้อมูลจะสังเกตเห็นว่าตาแหน่งที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ของแนวปะการังมีผลต่อรูปแบบของความหลากหลายทางชีวภาพของปะการังแข็ง
ในบริเวณหมู่เกาะมะริด
คาสาคัญ : ความหลากหลาย, ปะการังแข็ง, ชีวภูมิศาสตร์, อันดามัน
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MA-O-04

Diversity and distribution of Scleractinian corals from
Myeik Archipelago, Myanmar
Narinratana Kongjandtre1* Anchalee Chankong1,2, James D. True3
of Aquatic Science, Faculty of Science, Burapha University, Chonburi Province
20131 2Department of Marine and Coastal Resources, Eastern Marine and Coastal
Resources Research Center, Rayong 21170 3Center of Excellence for Biodiversity of
Peninsular Thailand, Faculty of Science, Prince of Songkla University,
Songkla Province 90112
*Corresponding author e-mail: narinratana@buu.ac.th

1Department

Myanmar’s coastline is approximately 2,400 km in length and comprises three main
coastal regions from north to south. The Myeik Archipelago in Tanintharyi Region is
noted for its high coral biodiversity. The Myeik and the Andaman Sea form a large and
connected marine ecosystem, especially for coral reef organisms. However, coral
biodiversity in this area remains uncertain and largely unexplored. This study carried
out a large-scale survey for coral biodiversity at a total of 29 dive sites, located
between latitudes 10.34–12.81 N and longitudes 97.63–98.09 E (decimal degrees). The
objectives were to determine 1) species richness and biodiversity of corals, and 2)
whether there are latitudinal gradients in regional diversity. A total of 250 hard coral
species belonging to 63 genera (including 2 species of Millepora) were recorded from
the 29 sites. Station 4 (Khin Pyi Son Island) had the highest number of species recorded
(85) and the highest diversity index of 4.44, while St.26 (Thar Island) showed the lowest
number of species (6) and the lowest diversity index of 1.79. The present analysis
shows a clear latitudinal gradient in species richness and biodiversity of corals along
the Myeik Archipelago, with a maximum of 177 species between 12.01–12.50 N and
lower species richness ( 5 3 –7 7 ) and biodiversity between 10.01–12.00 N, except for
the offshore reefs between 10.01 – 10.50 N. However, these patterns were not
reflected at a smaller scale in local species richness. Our results suggest that the
spatial arrangement of biogeographical provinces plays an important role in the
pattern of biodiversity in the Myeik Archipelago.
Keywords: Andaman Sea, biogeography, hard corals, species diversity
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MA-O-05

ผลผลิตปฐมภูมิของปะการังดอกกะหล่า (Pocillopora damicornis)
จากแหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต
ปฐมพงศ์ พรามณีโชติ1,2, สุธินี สินุธก2,3, กรอร วงษ์ก้าแหง4, พลชาติ โชติการ1,2*
1สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง, 2สถานวิจย
ั สมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ,
3คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 90110 4คณะวิทยาศาสตร์,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: ponlachart.c@psu.ac.th

แนวปะการังเป็นระบบนิเวศที่มีความสาคัญ ทั้งทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ และสังคม แต่ปัจจุบัน
แนวปะการั ง มี ค วามเสื่ อ มโทรมลงเนื่ อ งจากการแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและกิ จ กรรมของมนุษย์
เช่น การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ การเพิ่มขึ้นของตะกอนและมลพิษ และยังส่งผลให้เกิดปะการังฟอกขาว
งานวิจัยนี้ได้ศึกษา ผลผลิตขั้นต้นของปะการัง และประสิทธิภาพการสังเคราะห์ด้วยแสงของปะการัง
ดอกกะหล่ า (Pocillopora damicornis) ในแนวปะการั ง บริ เ วณที่ ล าดชั น และบริ เ วณที่ ร าบ
ด้ ว ย benthic oxygen flux chamber และ PAM fluorometer และประเมิ น พื้ น ที่ ป กคลุ ม
ของปะการังด้วย photo belt transect ในเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2560 ผลการศึกษาพบว่า
ผลผลิตขั้นต้นรวม (Gross Primary Production; GPP) ของปะการัง P. damicornis บริเวณพื้นที่
ราบมีแนวโน้มที่จะมากกว่าบริเวณแนวลาดชัน อาจเนื่องจากความเข้มแสงที่แตกต่างกัน ในขณะที่
ประสิ ท ธิ ภ าพการสั ง เคราะห์ ด้ ว ยแสง ( Effective Quantum Yield) ไม่ มี ค วามแตกต่ า ง
อย่างมีนัยสาคัญระหว่างพื้นที่ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปะการังในบริเวณนี้มีความสามารถในการปรับตัว
เข้ากั บสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนได้ จากการศึก ษาชนิดปะการัง พบปะการัง 12 วงศ์ 25 สกุ ล
ในบริเวณลาดชัน และ 9 วงศ์ 17 สกุลในบริเวณพื้นราบ พื้นที่ปกคลุมปะการังมีชีวิตบริเวณพื้นราบ
และแนวลาดชันมีค่า 43.93% และ 21.65% ตามลาดับ แต่พื้นที่แนวราบมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพน้อยกว่าบริเวณแนวลาดชัน
คาสาคัญ: ปะการังดอกกะหล่า, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ผลิตผลขั้นต้น
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MA-O-05

Primary production of coral Pocillopora damicornis from
Panwa Cape, Phuket
Pathompong Pramneechote1,2, Sutinee Sinutok2,3, Koraon Wongkamhaeng4,
Ponlachart Chotikarn1,2*
1Faculty of Environmental Management, 2Coastal Oceanography and Climate Change
Research Center, and 3Marine and Coastal Resources Institute, Prince of Songkla University,
Songkhla Province 90110, 4Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok 10900
*Corresponding author e-mail: ponlachart.c@psu.ac.th

Coral reefs are valuable ecosystems providing ecological services such as habitats and
nursery grounds for marine organisms, food production, coastal protection and
tourism. However, coral reefs are under threat due to climate change and
anthropogenic stresses which result in more frequent and severe coral bleaching
worldwide. This study investigated the primary production and photosynthetic
efficiency of coral Pocillopora damicornis from reef flat and reef slope in Panwa Cape,
Phuket, Thailand during June to August 2017 using a benthic oxygen flux chamber and
PAM fluorometer, respectively. Gross primary production (GPP) of corals from reef flat
was slightly higher than that from reef slope, possibly due to higher light availability.
On the other hand, there were no significant differences in photosynthetic efficiency
(Effective Quantum Yield) among sites, suggesting these corals might be able to cope
with a changing environment. Data from photo belt transects showed 12 families and
25 genera of corals on reef slope and 9 families and 17 genera on reef flat. Coral
cover from reef flat (43.9%) was significantly higher than one from reef slope (21.6%),
while coral diversity was higher on reef slope (Shannon’s diversity index of 2.67 and
1.13 in reef slope and reef flat, respectively).
Keywords: Pocillopora damicornis, photosynthesis, primary production
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MA-O-06

ประเมินความสามารถเบื้องต้นของสาหร่ายใบมะกรูด (Halimeda macroloba)
ในการลดคาร์บอนในบรรยากาศ
รัชณีย์ แก้วศรีขาว*, ปิยลาภ ตันติประภาส, สุภัทรา พงศ์ภราดร, จันทร์มณี ปัญญาไว,
อัญชนา ประเทพ
หน่วยวิจยั สาหร่ายและหญ้าทะเล สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย
ภาควิชาชีววิทยา, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา 90112
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: k.ratchanee@hotmail.com

สาหร่ายใบมะกรูดชนิด Halimeda macroloba เป็นชนิดที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว ประกอบกับ
ความสามารถในการสะสมแคลเซี ย มคาร์ บ อเนต ท าให้ มี ศั ก ยภาพในการช่ ว ยลดปริ ม าณ
คาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศและเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สาคัญในระบบนิเวศชายฝั่ง
สาหร่ายใบมะกรูดช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยการดู ดซั บและนามาใช้
ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและกระบวนการสะสมแคลเซียม จากการประเมินความสามารถ
ในการลดคาร์บอนในระดับทัลลัส สาหร่ายใบมะกรูดมีการใช้คาร์บอนผ่านกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสงเป็นปริมาณ 12.85 มิลลิกรัมคาร์บอน/ทัลลัส/วัน และผ่านกระบวนการสะสมแคลเซีย ม
คาร์ บ อเนตเป็ น ปริ ม าณ 5.09 มิ ล ลิ ก รั ม คาร์ บ อน/ทั ล ลั ส /วั น โดยแคลเซี ย มคาร์ บ อเนตคิ ด เป็ น
ส่วนประกอบถึงร้อยละ 70 ของทัลลัส จากการรวบรวมส่วนของเคลเซียมคาร์บอร์เนตจากส่วน
คล้ายใบของสาหร่ายใบมะกรูดที่ร่วงหล่นภายในกระบะเลี้ยงมีค่าเท่ากับ 1,690 มิลลิกรัมน้าหนัก
แห้ง/ทัลลัส/เดือน ผลการศึกษาเบื้องต้นนี้ ทาให้เห็นความเป็นไปได้ในการใช้สาหร่ายใบมะกรูดเพื่อ
ช่วยเพิ่มการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ซึ่งมีความสาคัญในภาวะการเปลี่ยนสภาวะ
อากาศโลกในปั จ จุ บั น และคณะผู้ วิ จั ย ได้ มี ก ารเปรี ย บเที ย บผลจากการศึ ก ษานี้ กั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ มี
ศักยภาพในการเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนชนิดอื่น ๆ อีกด้วย
คาสาคัญ: สาหร่ายใบมะกรูด, แคลเซียมคาร์บอเนต, การลดคาร์บอน
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MA-O-06
Preliminary estimation of carbon sequestration of green calcified algae
Halimeda macroloba
Ratchanee Kaewsrikhaw*, Piyalap Tuntiprapas, Supattra Pongparadon,
Janmanee Panyawai, Anchana Prathep
Seaweed and Seagrass Research Unit, Excellence Center for Biodiversity of Peninsular
Department of Biology, Prince of Songkla University, Songkhla, 90112
*Corresponding author e-mail: k.ratchanee@hotmail.com

The green alga Halimeda macroloba, a fast growing calcified species’ can help with
carbon sequestration. This provides an important role for this species as a carbon sink
in coastal ecosystems. H. macroloba can help reducing atmospheric carbon dioxide
by taking it up through photosynthesis and calcium carbonate accumulation. A
preliminary estimation at an individual thallus level revealed that the species
expressed the ability to take up carbon via photosynthetic at 12.85 mg C/thallus/day
as well as through the calcification process at 5.09 mg C/thallus/day. Furthermore, H.
macroloba thallus is composed of 70% calcium carbonate. The calcium carbonate
segments that dropped off in our nursery tank contained 1,690 mg DW/thallus/month.
These preliminary results suggest the possibility of using H. macroloba to help with
the atmospheric carbon dioxide uptake, which is important in mitigating climate
change. We also compared our findings with other potential carbon sink/storage
organisms.
Keywords: calcium carbonate, carbon sequestration, Halimeda
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MA-O-07

การเกิดอาการโรคขาวในปะการังดอกเห็ด Fungia fungites
บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก
วัชระ สามสุวรรณ์*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน, มาฆมาส สุทธาชีพ
กลุ่มวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง กรุงเทพฯ 10240
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: samsuvan@hotmail.com

โรคปะการังเป็นสาเหตุสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้แนวปะการังเสื่อมโทรม หรือฟื้นตัวจากการรบกวน
ต่างๆ ช้าลง งานวิจัย เกี่ ย วกับโรคปะการังในน่านน้าไทยส่วนใหญ่มักจะเป็น โรคปะการังในกลุ่ม
ปะการั ง โขด (Porites spp.) การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาการเกิ ด โรคปะการั ง ใน
ปะการังดอกเห็ดที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีความเครียดสูง ดาเนินการศึกษาโรคปะการังที่พบในปะการัง
ดอกเห็ดบริเวณในที่ตื้นของเขตพื้นราบ (ความลึกประมาณ 0.5–1.0 เมตร) จานวน 6 สถานีศึกษาใน
บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ได้แก่ เกาะท้ายเพลา เกาะหินดับ เกาะทองทั้งแท่ง เกาะสามเส้าด้านทิศ
เหนือ เกาะสามเส้าด้านทิศตะวันออก และเกาะสามเส้าด้านทิศตะวันตก ผลการศึกษาพบว่าปะการัง
ดอกเห็ด Fungia fungites มีประชากรหนาแน่นที่สุด (ปกคลุมพื้นที่ร้อยละ 30) ที่บริเวณเกาะสาม
เส้าด้านทิศตะวันออก และมีอาการโรคขาว (white syndrome) ร้อยละ 83 การศึกษานี้แสดงถึง
ความสาคัญของงานวิจัย เกี่ ย วกั บโรคปะการังในอ่าวไทย และความสัมพันธ์ระหว่างการเกิ ดโรค
ปะการังกับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยว การประมง และ
มลพิษจากชายฝั่ง
คาสาคัญ : โรคปะการัง ปะการังดอกเห็ด อ่าวไทย
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MA-O-07

White syndrome in the mushroom coral Fungia fungites from the
Western Gulf of Thailand
Watchara Samsuvan*, Thamasak Yeemin, Makamas Sutthacheep
Marine Biodiversity Research Group, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University,
Bangkok 10240
*Corresponding author e-mail: samsuvan@hotmail.com

Coral disease is a major cause of reef degradation or delayed natural recovery process.
Studies on coral disease in Thai waters have mostly focused on investigating coral
disease on Porites spp. In this study, we investigated diseases in mushroom coral
Fungia fungites in areas with high stresses. Field surveys were conducted at six study
sites in shallow reef flats (approximate depth of 0.5–1.0 meter) in the Western Gulf of
Thailand including Ko Taiplao, Ko Hindab, Ko Thong Tungtang, the North, the West,
and the East of Ko Samsao. Based on the surveys, the highest population density of
Fungia fungites was found at the East of Ko Samsao (30% of total surveyed area).
About 83% of total surveyed colonies were infected with white syndrome. This study
exhibits the importance of coral disease-related studies in the Gulf of Thailand and
the association of disease prevalence and impacts from human activities, especially
tourism, fisheries, and land-based pollution.
Keywords: coral disease, mushroom coral, Gulf of Thailand
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MA-O-08

การอนุรักษ์ความหลากหลายของสัตว์น้าพลอยจับได้บริเวณหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด
วิชิน สืบปาละ1,3,*, รัตนา ชื่นภักดี2, ธรรมศักดิ์ ยีมิน3, เจริญ นิติธรรมยง4
1สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
2Department of Geography, Faculty of Arts, Memorial University, Canada A1B3X9 3ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง กรุงเทพฯ 10240 4ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: wichin.s@gmail.com

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจปริมาณสัตว์น้าพลอยจับได้จากประมงขนาดเล็กจานวน 9 ชนิด
ที่พบในหมู่เกาะช้าง บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้แก่ อวนลอยปลา อวนกุ้งสามชั้น อวนจมปู
ลอบปลา ลอบหมึก ลอบปู เบ็ดลาก เบ็ดราวหน้าดิน อวนช้อนเคย โดยสารวจจากการทาประมง
ทั้งสิ้น 54 ครั้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 – มีนาคม 2559 และวิเคราะห์แนวทางการอนุรักษ์
ความหลากหลายของสัตว์น้าพลอยจับได้โดยใชข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากชาวประมง ผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีสัตว์น้าพลอยจับได้อย่างน้อย 89 ชนิดจากเครื่องมื อประมงเหล่านี้ และ
พบว่าอัตราการทิ้งสัตว์ที่น้าที่จับได้จากอวนจมปูมีค่ามากที่สุด (ร้อยละ 38) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มหอย
ฝาเดียวและครัสเตเชียน ดัชนีความหลากหลายของสัตว์น้าพลอยจับได้ของอวนจมปูมีค่ามากที่สุด
รองลงมาคืออวนลอยปลากระบอก และอวนกุ้งสามชั้น ในขณะที่ดั ชนีความหลากหลายของสัตว์น้า
พลอยจับได้จากอวนช้อนเคยและลอบหมึก มีค่าน้อย มาตรการเพื่อการอนุรักษ์ควรเน้นการสร้าง
จิตสานึกให้กับชาวประมง การพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องมือประมงและวิธีการทาประมงเพื่อลด
ปริมาณสัตว์น้าพลอยจับได้ และการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้าพลอยจับได้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
คาสาคัญ: การอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ สัตว์น้าพลอยจับได้
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MA-O-08

Managing biodiversity of small-scale fisheries bycatch in Mu Ko Chang,
Trat Province
Wichin Suebpala1,3,*, Ratana Chuenpagdee2,Thamasak Yeemin3,
Charoen Nitithamyong4
1Interdisciplinary Program of Environmental Science, Graduate School Chulalongkorn
University, Bangkok 10330, 2Department of Geography, Faculty of Arts, Memorial University,
Canada A1B 3X9, 3Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University,
Bangkok 10240, 4Department of Marine Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330
*Corresponding author e-mail: wichin.s@gmail.com

This study aimed specifically to quantify bycatch of small-scale fisheries involving an
assessment of nine small-scale fishing gears found in Mu Koh Chang Archipelago,
Eastern Gulf of Thailand, including fish gillnets, shrimp trammeled nets, crab gillnets,
fish traps, squid traps, crab traps, trolling lines, bottom long lines, and krill scoop nets,
and to seek management guidelines for reducing bycatch using the data from in-depth
interviews with fishers. A total of 54 fishing trips were carried out during May 2015–
March, 2016. Catch composition and diversity indices of each gear were calculated
and compared between gears. The analysis showed that at least 89 taxa were caught
from those fishing gears. About 38% of total catch caught from crab gillnets were
discarded, comprising mostly gastropods and crustaceans. In considering bycatch
diversity among gears, crab gillnets produced highest diversity of bycatch, followed
by mullet gillnets and shrimp trammel net, while diversity of bycatch from krill scoop
net and squid trap remained low. The management guidelines for conserving bycatch
biodiversity should emphasize enhancing the environmental stewardship of fishers,
developing fishing gears and methods to reduce bycatch, and maximizing the
utilization of bycatch.
Keywords: biodiversity, bycatch, conservation
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การแพร่กระจายของหญ้าทะเลและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องบริเวณอุทยานแห่งชาติ
หาดเจ้าไหม จ.ตรัง: ข้อมูลพื้นฐานและการประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการ
เอกลักษณ์ รัตนโชติ1*, จันทร์มณี ปัญญาไว2, ปิยะลาภ ตันติประภาส1, อัญชนา ประเทพ1
1 สถานวิ จั ย ความเป็ น เลิ ศ ความหลากหลายทางชี ว ภาพแห่ ง คาบสมุ ท รไทย และ 2 ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 90112
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: ekkalak.r@psu.ac.th

หญ้ า ทะเลเป็ น กลุ่ ม พื ช ดอกที่ มี ก ารปรั บ ตั ว เจริ ญ อยู่ บ ริ เ วณชายฝั่ ง และมี บ ทบาทส าคั ญ ต่ อ
ระบบนิเวศทางทะเลหลายประการ การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสารวจการแพร่กระจายของ
หญ้าทะเลบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง โดยมีสถานีสารวจ 27 สถานี ซึ่งได้จัด
กลุ่มสถานีตามระดับความลึก และระยะห่างจากปากคลองได้ 5 บริเวณ จากนั้นทาการประเมิน
เปอร์เซ็นต์การปกคลุม องค์ประกอบชนิด และเก็บตัวอย่างหญ้าทะเลเพื่อศึกษามวลชีวภาพ ตลอดจน
เก็ บ ข้ อ มู ล ปั จ จั ย สิ่ งแวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วข้ อง (ความเข้ ม แสงใต้ น้ า อุ ณ หภู มิ น้ า ความเค็ ม อั ต ราการ
ตกตะกอน ขนาดตะกอนดิ น อิ ท รี ย วั ต ถุ ใ นดิ น และสารอาหาร) จ านวน 12 สถานี ทั้ ง นี้ ท าการ
เก็ บข้อมูลทุก 3 เดือน เป็นเวลา 1 ปี (พฤศจิก ายน 2559 – กั นยายน 2560) ผลการศึก ษาพบ
หญ้าทะเลทั้งสิ้น 8 ชนิดโดยหญ้าคาทะเลเป็นหญ้าทะเลชนิดเด่นที่สุดในบริเวณนี้ หญ้าทะเลแต่ละ
ชนิดมีการแพร่กระจายในแต่ละช่วงระดับความลึกที่แตกต่างกัน อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงการปกคลุม
และมวลชีวภาพที่แตกต่างกันไป ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมในแต่และบริเวณและแต่ละ
ฤดูกาล ผลจากการศึก ษาในครั้งนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานด้านนิเวศวิทยาของแหล่งหญ้าทะเลที่ ส าคัญ
อันสามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผน การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรหญ้าทะเลต่อไป
ได้ในอนาคตเช่นการเลือกพื้นที่และชนิดของหญ้าทะเลเพื่อการฟื้นฟู
คาสาคัญ: การปกคลุม, มวลชีวภาพ, ความลึก
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MA-O-09

Seagrass distribution and environmental factors in Haad Chao Mai
National Park, Trang Province: Baseline information and applications for
management
Ekkalak Rattanachot1*, Janmanee Panyawai2,
Piyalap Tuntiprapas1, Anchana Prathep1
1Excellence Center for Biodiversity of Peninsular Thailand and
2Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Songkhla 90112
*Corresponding author e-mail: ekkalak.r@psu.ac.th

Seagrasses are marine flowering plants adapted to growing in coastal areas. They play
many important roles in marine ecosystems. The aim of this work was to study
seagrass distribution in Haad Chao Mai National Park, Trang Province, Thailand. Twentyseven permanent stations were set up and categorized according to depth and
distance from channel in 5 areas. Percentage cover and species composition were
monitored, and seagrass specimens were collected for biomass study. In addition,
environment factors were collected (underwater light intensity, water temperature,
salinity, sedimentation rate, grain size of sediment, organic matter in sediment and
nutrients) within 12 stations. The data were collected trimonthly for a year (November
2016 – September 2017). The results showed that there were 8 seagrass species in
this area, and Enhalus acoroides was the dominant species. Each seagrass species was
distributed in a different depth range.Coverage and biomass fluctuated, related to the
environmental factors in each depth and season. The baseline information about
seagrass ecology from this study may be applied for seagrass management and
conservation in the future, e.g., for speces restoration.
Keywords: coverage, biomass, depth
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เพศและรูปร่างของรูปูมีผลต่อลักษณะของรูปูก้ามดาบ Uca rosea
ขนิษฐา กีรติภัทรกาจญจน์*, ฟามิดา ฟาเซ็ต ทีน่า, มัลลิกา เจริญสุธาสินี, กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
ส้านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ้าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: kanitta3479@gmail.com

ปูก้ามดาบมีบทบาทที่สาคัญต่อระบบนิเวศป่าชายเลน โดยเฉพาะพฤติกรรมการสร้างรู เนื่องจาก
รูปูก้ามดาบเป็นการนาธาตุอาหารและเพิ่มอากาศในดินป่าชายเลนซึ่งปกติจะมีปริมาณออกซิเจนต่า
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางเพศ และปัจจัยทางรูปร่างของรูปูมีผลต่อลักษณะ
ของรู ปู ก้ า มดาบ Uca rosea ที่ ต าบลต ามะลั ง อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สตู ล ท าการศึ ก ษาปู เ พศผู้
จานวน 36 ตัว และ ปูก้ามดาบเพศเมียจานวน 58 ตัว การศึกษารูปร่างของรูปูทาโดยการเทแว็ก ซ์
ลงไปในรูปู และนาแว็กซ์ที่แข็งตัวมาวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความกว้าง ความยาว ความลึก มุม
ของรูปู และบันทึกรูปร่างของรูปู พบว่า ปูก้ามดาบเพศผู้สร้างรูปูแบบ I 19 ตัวและแบบ J 17 ตัว
ปู ก้ า มดาบเพศเมี ย สร้ า งรู ปู แ บบ I-shape 26 ตั ว และแบบ J 32 ตั ว เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางและ
ความกว้ า งของรู ปู ก้ า มดาบเพศผู้ ม ากกว่ า ปู เ พศเมี ย เมื่ อ เปรี ย บระหว่ า งรู ปู แ บบ I และ แบบ J
พบว่า ความยาวและมุมของรูแบบ J ยาวกว่ารูปูแบบ I ผลการศึก ษาครั้งนี้สรุป ได้ว่า ปูก้ ามดาบ
ทั้งเพศผู้และเพศเมียสร้างรูปู 2 แบบคือ แบบ I และ แบบ J ในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน แต่ปูก้ามดาบ
เพศผู้สร้างรูที่มีขนาดใหญ่กว่าเพศเมีย และรูปูแบบ J มีขนาดความยาวและมุมมากกว่าแบบ I
คาสาคัญ: ปูก้ามดาบ, รูปร่างของรูปู, เส้นผ่านศูนย์กลางรู, ความกว้างของรูปู
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MA-P-01

Sex and burrow shape affecting burrow characteristics in Uca rosea
Kanitta Keeratipatarakarn*, Fahmida Wazed Tina, Mullica Jaroensutasinee,
Krisanadej Jaroensutasinee
School of Science, Walailak University, Thasla, Nakhon Si Thammarat 80161
*Corresponding author e-mail: kanitta3479@gmail.com

Fiddler crabs play essential roles in mangrove ecosystems, especially in burrowing
behavior. Burrows excavated by fiddler crabs help circulate nutrients and add oxygen
into mangrove hypoxic soil. This study aimed to investigate how sexes and burrow
shapes affect burrow characteristics in Uca rosea at Tamalang Subdistrict, Muang
District, Satun Province. We observed 36 males and 58 females, poured hot wax into
burrows to obtain castes of burrows. We dug the hardened wax out and measured
burrow diameter, width, length, depth, and angle. We identified burrow shapes into I
or J types. Our results showed that there were 19 I-shaped and 17 J-shaped male
burrows and 26 I-shaped and 32 J-shaped female burrows. Males built larger diameter
and wider burrows than females. When we compared I and J-shape burrows, the Jshaped burrows were longer and had wider angles than I-shaped burrows. This
indicates that both sexes build two burrow shapes, with I and J shapes in the same
proportion. Males built larger burrows than females. J-shaped burrows were longer
and had wider angles than I-shape burrows.
Keywords: fiddler crab, burrow shape, burrow diameter, burrow width
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การใช้ประโยชน์พื้นที่ในอุทยานแห่งชาติ:
กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง
จรวย สุขแสงจันทร์1๕, นิภา กุลานุจารี2, เยาวลักษณ์ มั่นธรรม1, สนธยา ผุยน้อย1,
เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์1, สุชาย วรชนะนันท์1, จิตราภรณ์ ฟักโสภา1, นภาขวัญ แหวนเพชร1,
ภาสิณี วรชนะนันท์3, มาโนช วงษ์สุรียร์ ัตน์4
1 ภาควิชาวิทยาศาตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 2 ศูนย์วิจย
ั และ
พัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จังหวัดสมุทรปราการ 74000 3 ภาควิชาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมและการจัดการ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพฯ 10900 4 อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง 92150
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ : charuay44@hotmail.com

รวบรวมข้อมูลการทาประมงและการท่องเที่ยวบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง ดังนี้
ข้อมูลด้านการทาการประมงครอบคลุม 6 พื้นที่ ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะมุก หมู่ที่ 3 บ้านควนตุ้งกู
หมู่ที่ 4 บ้านน้าราบ หมู่ที่ 4 บ้านหาดปากเมง หมู่ที่ 5 บ้านฉางหลาง และหมู่ที่ 6 หาดยาว โดยการ
สัมภาษณ์ชาวประมง จานวน 217 คน แบ่งเป็นเพศชาย 180 คน (ร้อยละ 82.95) และเพศหญิง 37
คน (ร้อยละ 17.05) อายุตั้งแต่ 21 – 74 ปี พบว่าชาวประมงมีประสบการณ์ในการทาประมงตั้งแต่
2 – 54 ปี และพบว่าประสบการณ์ในการทาประมงมากที่สุดในช่วง 26-30 ปี หรือคิดเป็นร้อยละ
23.36 รองลงมาคือ 16 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.22 ชาวประมงมีการประกอบอาชีพประมงเพียง
อย่างเดียว ร้อยละ 38.25 ประกอบอาชีพประมงเป็นอาชีพหลักและมีอาชีพอื่นเสริม ร้อยละ 50.23
และประกอบอาชีพอื่นเป็นอาชีพหลักทาการประมงเป็นอาชีพเสริม ร้อยละ 11.52 มีเครื่องมือที่ใช้ใน
การทาประมงทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่ อวนกางกั้นแล้วลาก อวนติด อวนรุนเคย ลอบ เบ็ดและ
เบ็ดเตล็ด การเลือกใช้เครื่องมือแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์น้าและฤดูกาล เครื่องมือประมง
ประเภท อวนติดตา อวนจมปู ลอบปู และลอบหมึก เป็นเครื่องมือประมงที่มีการทาประมงครอบคลุม
พื้นที่กว้างที่สุด ตั้งแต่ชายฝั่ง ไปจนถึงเกาะมุก เกาะแหวน เกาะเชือก เกาะม้า และเกาะไหง ขณะที่
เครื่องมือประมือประเภทอวนรุน และอวนทับตลิ่งพบทาประมงบริเ วณชายฝั่งเท่า นั้น ด้านการ
ท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม มีค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจอยู่ในเกณฑ์สูงในทุกปัจจัย แต่ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมีระดับต่ากว่าความคาดหวังอย่างมี
นัย สาคัญทางสถิติ ซึ่งอาจส่งผลต่อความต้องการกลับมาใช้ประโยชน์พื้นที่ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มี
ภูมิลาเนาในจังหวัดตรังมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับที่ต่ากว่ากลุ่มตัวอย่างจากพื้นที่อื่น นอกจากนี้
ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการหาข้อมูลก่อนเดินทาง จากเว็บไซต์/สื่ออินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 55.2) และ
คาบอกเล่า (ร้อยละ 40.2) ดังนั้น หากต้องการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของพื้นที่จาเป็นต้องให้
ข้อมูลนักท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนในพื้นที่เพื่อลดความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและความพึง
พอใจ และยังสามารถบอกเล่าถึงประสบการณ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นเดินทางมาท่องเที่ยวยัง
พื้นที่ได้
คาสาคัญ : อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม การทาการประมง การท่องเที่ย ว ศัก ยภาพและการใช้
ประโยชน์
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MA-P-02

Utilization potential of national parks: Case study at Haad Chao Mai
National Park, Trang Province
Charuay Sukhsangchan1*, Nipa Kulanujaree2, Yaowaluk Monthum1,
Sonthaya Phuynoi1, Shettapong Meksumpun1, Suchai Worachananant1,
Jitraporn Phaksopa1, Napakhwan Whanpecth1, Pasinee Worachananant3,
Manoch Wongsuryrat4
1Department of Marine Science, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Bangkok 10900
2Upper Gulf Fisheries Research and Development Center (Samut Prakan), Samut Prakan
Province 74000, 3Department of Environmental Technology and Management, Faculty of
Environment, Kasetasrt University, Bangkok 10900 4Haad Chao Mai National Park,
Trang Province 92150
*Corresponding author : charuay44@hotmail.com
This project collected data onfisheries and tourism along Haad Chao Mai National Park, Trang
Province. Fisheries data were collected in 6 areas including Moo 2 Baan Koh Muk, Moo 3 Baan
Kuan Tung Koo, Moo 4 Baan Num Rab and Baan Haad Pak Meng, Moo 5 Baan Chang Lang
and Moo 6 Baan Haad Yaw. Of the 217 fishers interviewed, 180 were males (83%) and 37
were females (17%), with ages ranging from 21 to 74 years. In terms of experience , the fishers
indicated that they had been fishing for 2 to 54 years. Most fishers (23%) had been fishing for
26–30 years while another 18% for 16–20 years. Fishers who practiced only fishing as an
occupation comprised 38%, while 50% indicated that although fishing is their main
occupation they have other minor occupations, and 12% said that they had other main
occupations and fishing was their minor occupation. The most common fishing gears used
were of seven types, namely: breach seine net, gill net and entangling net, krill push net,
trap, hooks and lines, and miscellaneous gears, where gill net, crab gill net, crab trap and
squid trap were used in several fishing grounds in coastal areas such as in Koh Muk, Koh Wan,
Koh Cheuk, Koh Ma and Koh Ngai, while push net and beach seines were used only in coastal
areas. The type of fishing gear used depended on the species of aquatic animals and the
season. Marine tourism pattern and usage pressure are needed in order to enhance the
potential of the area for suitable management. In this study, Haad Chao Mai National Park
was selected for tourism study. Of the 557 tourists interviewed 200 were males (35.9%) and
357 were females (64.1%), and results showed that mean satisfaction scores were high in all
parameters, while mean expectation scores were statistically lower than expectation scores
in all parameters. These findings might affect the rate of return visitation. Moreover, Trangresiding visitors had even lower satisfaction scores than residents from other provinces.
Results also showed that tourism information was obtained by websites/internet searching
(55.2%) following by word-of-mouth (40.2%). To enhance the tourism potential in the areas,
accurate information must be carefully provided to tourists in order to reduce the difference
between expectation and satisfaction.
Key words : Haad Chao Mai National Park, Fisheries, Tourism, Utilization Potential.
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การเปลี่ยนแปลงการปกคลุมพื้นที่ของปะการังบนซากปะการังโต๊ะที่ตายจากปรากฏการณ์
ปะการังฟอกขาว ปี พ.ศ. 2553 บริเวณอ่าวสุเทพ หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา
จุฑามาศ พุทธยากูล*, ธรรมศักดิ์ ยีมนิ , มาฆมาส สุทธาชีพ, วัชระ สามสุวรรณ์
กลุ่มวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง
กรุงเทพฯ 10240
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: j.putthayakool@gmail.com

แนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์เป็นแนวปะการังหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ปะการัง
ฟอกขาวในปี พ.ศ. 2553 ทาให้ปะการังตายเป็นจานวนมาก การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม
การเปลี่ ย นแปลงการปกคลุ ม พื้ น ที่ ข องปะการั ง ที่ ล งเกาะใหม่ บ นซากปะการั งโต๊ ะ ภายหลั งจาก
เหตุการณ์ปะการังฟอกขาวแล้ว 6 ปี ที่บริเวณอ่าวสุเทพ ในช่วงปี พ.ศ. 2559 และ 2560 โดยทา
แปลงศึก ษาถาวร (permanent quadrat) และใช้โ ปรแกรมวิเคราะห์คอมพิวเตอร์ ผลการศึก ษา
พบว่าในปี พ.ศ. 2559 พบปะการังทั้งหมด 27 โคโลนี จาก 15 ชนิด สาหรับในปี พ.ศ. 2560 พบ
ปะการังทั้งหมด 20 โคโลนี จาก 13 ชนิด ปะการังชนิดที่มีการเปลี่ยนแปลงร้อยละการปกคลุมมาก
ได้แก่ ปะการังรังผึ้ง (Goniastrea pectinata) ปะการังเขากวางแบบกิ่ ง (Acropora muricata)
และปะการังโขดแบบกิ่ง (Porites cylindrical) ตามลาดับ จานวนโคโลนีของปะการังบางชนิดลดลง
การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเจริญเติบโต และความสามารถในการปกคลุมพื้นที่
ของปะการังที่แตกต่างกันในแต่ละชนิด ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์สาหรับการจัดการและการฟื้นฟู
ระบบนิเวศแนวปะการัง
คาสาคัญ : ปะการัง การฟอกขาว หมู่เกาะสุรินทร์
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MA-P-03
Changes in coral cover on table corals following the 2010 bleaching event at
Ao Suthep, Mu Ko Surin, Phang-nga Province
Juthamart Putthayakool*, Thamasak Yeemin,
Makamas Sutthacheep, Watchara Samsuvan
Marine Biodiversity Research Group, Department of Biology, Faculty of Science,
Ramkhamhaeng University, Bangkok 10240
*Corresponding author e-mail : j.putthayakool@gmail.com

The coral reefs at Mu Ko Surin were impacted by the 2010 coral bleaching event
resulting in extensive coral mortality. In this work, we monitored changes in coral
recruitment on dead table corals six years after the 2010 bleaching event. Surveys
were conducted at Ao Suthep during 2016–2017 using permanent quadrats. Based on
our analysis, a total of 27 coral colonies of 15 coral species were found in 2016, while
only 20 colonies of 13 coral species remained during the surveys in 2017. The percent
cover of Goniastrea pectinata was the most changed, followed by Acropora muricata
and Porites cylindrical due to the disappearance of some coral colonies. This study
suggests that coral growth and coverage varied in different coral species. This
information will be useful for managing and restoring coral reef ecosystems.
Keywords : corals, bleaching, Mu Ko Surin
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ปริมาณการสะสมของไมโครพลาสติกในหอยกะพง (Musculus panhai)
บริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
เจริญมี แช่มช้อย*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน, มาฆมาส สุทธาชีพ, สิทธิพร เพ็งสกุล,
วัชระ สามสุวรรณ์
กลุ่มวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง
กรุงเทพฯ 10240
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ : charernmee14@hotmail.com

ขยะทะเลเป็นปัญหามลพิษที่สาคัญทั่วโลกเนื่องจากพลาสติกเป็นวัสดุที่มีต้นทุนการผลิตต่า มีน้าหนัก
เบา ทนทานต่อการกัดกร่อน และการเกิดปฏิกิริยากับสารเคมี จึงทาให้เป็นที่นิยมในการนาไปสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน จึงทาให้มีการใช้พลาสติ กเป็นจานวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาการ
แพร่กระจายของขยะพลาสติกในหลายพื้นที่ในโลก ทั้งขยะชายหาดและขยะที่สะสมตัวอยู่บริเวณพื้น
ท้องทะเล โดยเฉพาะขยะทะเลที่เป็นพลาสติกขนาดเล็กหรือไมโครพลาสติก ซึ่งสามารถทาให้เกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลได้หลายประการ เช่น การกินไมโครพลาสติกของสิ่งมีชีวิตในทะเล
โดยเฉพาะกลุ่มหอยสองฝาที่มีลักษณะการกินอาหารแบบการกรองในมวลน้า ดังนั้นไมโครพลาสติก
อาจจึงสามารถเข้าสู่ภายในตัวสิ่งมีชีวิตได้ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปริมาณไมโค
รพลาสติกในหอยกะพง (Musculus panhai) บริเวณหมู่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี อ่าวไทยตอนใน ผล
การศึกษาพบว่าหอยกะพงมีความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย 644 ตัวต่อตารางเมตร และพบปริมาณไม
โครพลาสติกในหอยกะพง 1.83 ± 0.54 ชิ้นต่อตัว ขนาดของไมโครพลาสติกที่พบส่วนใหญ่มีขนาดอยู่
ในช่วง 501 – 1,000 ไมโครเมตร รองลงมาคือ 1,001 – 2,000 ไมโครเมตร และน้อยสุดคือ 100 –
500 ไมโครเมตร ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ามีการสะสมไมโครพลาสติกในหอยกะพง ซึ่งอาจจะถูก
ส่งผ่านในห่วงโซ่ อาหารของสัตว์ทะเล จึงจาเป็นที่จะต้องกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อลด
ปริมาณไมโครพลาสติกในทะเลให้น้อยลงอย่างเร่งด่วน
คาสาคัญ : ไมโครพลาสติก หอยกะพง อ่าวไทย
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MA-P-04
The accumulation of microplastics in Musculus panhai at Ko Sichang,
Chonburi Province
Charernmee Chamchoy*, Thamasak Yeemin, Makamas Sutthacheep,
Sittiporn Pengsakun, Watchara Samsuvan
Marine Biodiversity Research Group, Department of Biology, Faculty of Science,
Ramkhamhaeng University, Bangkok 10240
*Coresponding author e-mail: charernmee14@hotmail.com

Marine debris has become an important global pollution issues since lots of plastics
have been used in many products due to their low cost, light weight, tolerance to
corrosion, and chemical inertness. Consequently, massive amounts of plastic wastes
are generated and distributed worldwide, accumulating on beaches and the seabed.
Small particles of plastics, or microplastics, generate serious impacts on the marine
environment. Microplastics are ingested by marine organisms, especially filter-feeders
such as bivalves. The microplastics then accumulate in marine biota. This study aimed
to quantify the microplastic concentration in Musculus panhai collected from Mu Ko
Si Chang, Chonburi Province, Inner Gulf of Thailand. We found that the abundance of
Musculus panhai was about 644 individuals/m2 and the microplastic concentration
found was 1.83 ± 0.54 particles/individual. The size of microplastics were mostly in
the range of 501– 1,000 microns, followed by 1,001– 2,000 microns, while the
microplastics of 100– 500 microns were relatively low. This study illustrates the
potential accumulation of microplastics in Musculus panhai which may be further
transfered through marine food webs. Mitigation measures are urgently needed to
reduce the number of microplastics in the marine environment.
Keywords : microplastics, Musculus panhai, Gulf of Thailand
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ทัศนคติของชาวประมงกับโลมาบริเวณปากแม่น้าดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตาวฟิร มะ*, สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์,
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: tawfirma42@gmail.com

ในอดี ต บริ เ วณปากแม่น้ าดอนสัก อ าเภอดอนสั ก จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ธ านี ชุ ม ชนท าการประมงจับ
ปลากระบอกเป็นอาชีพหลัก ซึ่งในตอนนั้นบริเวณสะพานยังไม่มีการสร้างเครื่องประมงที่มีศักยภาพที่
ดี แต่ในปัจจุบันพบว่าบริเวณปากแม่น้าดอนสั ก อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการพัฒนา
ความสามารถในการทาประมง โดยมีการสร้างนั่งร้านรุกล้าเข้าสู่บริเวณทะเลมากขึ้น ซึ่งมีลักษณะ
คล้ายกับสถานการณ์การทาประมงในบริเวณทะเลสาบสงขลา โดยมีเครื่องมือประมงประจาหลัก เช่น
โพงพาง ไซนั่ง เป็นต้น ซึ่งส่งผลทาให้เกิดความเสียหายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น
โลมา วาฬ เป็นต้น ในขณะที่โลมาบริเวณปากแม่น้าดอนสักที่มีความต้องการใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อหา
อาหารเช่นกั น ความขัดแย้งการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เดีย วกั นนี้ส่งผลให้นัก วิจัย ทาการหาทั ศ นคติ
ชาวประมงที่มีต่อโลมาเพื่ อหาแนวทางในการนาไปสู่การสร้างความร่วมมือ และความตระหนักถึง
ทรัพยากรทางทะเลที่ควรค่าแก่การอนุรัก ษ์ต่อไปในอนาคต พบว่าชาวประมงเห็นความสาคั ญต่อ
โลมา เพราะเห็นว่าเป็นสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ถึงแม้ว่าชาวประมงจะเห็นโลมาว่ายน้าเพื่อ
หาอาหาร แต่ก็มักจะต้อนปลามาที่ท่าเรืออเนกประสงค์และทาให้ชาวประมงหาปลาได้ง่ายขึ้น
คาสาคัญ : ทัศนคติของชาวประมง, โลมา, ปากแม่น้าดอนสัก
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MA-P-05

Attitudes Fisherman and Dolphins estuary in
Donsak Estuary Suratthani Province
Tawfir Ma*, Suwat Jutapruet
Bachelor of Science in Program in Agricultural Science and Technology, The Faculty of
Science and Industrial Technology, Prince of Songkla University,
Surat Thani Province 84100
*Corresponding author e-mail: tawfirma42@gmail.com

In the past, fishing communities at the Don Sak River estuary, Don Sak District, Surat
Thani, have caught Mugilidae fishes as a main occupation. At that time, there was no
great potential fishing tool in the jetty area, but nowadays, the fishery has been
developed and more scaffoldings have been built up encroaching into the sea. This
is similar to the fishing situation in the Songkhla Lake. Major fishing tools such as
Phongphang, Sai Nang and so on, cause damage to the habitat of marine mammals
in the Don Sak River estuary, such as dolphins, whales, etc., which need such areas to
find food as well. The conflicts of utilizaiton of this area have leaded researchers to
survey fishermen's attitude towards dolphins for finding a way to bring about a
cooperation and the awareness of the conservation of marine resources in the future.
The survey found that the fishermen recognize the importance of dolphin as a rare
and endangered marine animal. Although dolphins come for food, they also round
up fish to the pier and make fishing easier.
Keywords : Attitudes of Fishermen, Dolphins, Donsak River estuary
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MA-P-06

กระบวนการพัฒนาเซลล์สืบพันธุข์ ั้นสมบูรณ์ของปลาคางคก
Allenbatrachus grunniens (Linnaeus, 1758) จากปากแม่น้าปราณบุรี ประเทศไทย
ทัพประดิษฐ์ มิตรเปรียญ1, เจษฏ์ เกษตระทัต1,*, วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล2
1ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330 2ภาควิชาพยาธิชวี วิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: kettratadjes@gmail.com

ปลาคางคกชนิด Allenbatrachus grunniens (Linnaus, 1758) จัดเป็นปลาน้ากร่อยชนิดสาคัญใน
ระบบนิ เ วศชะวากทะเลและป่ า ชายเลนในประเทศไทย แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามข้ อ มู ล ด้ า นชี ว วิ ท ยา
การสืบพันธุ์ของปลาคางคกชนิดนี้ยังไม่มีการศึกษา ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้จึงสนใจ
ศึกษากระบวนการพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์ของปลาคางคก จากบริเวณปากแม่น้าปราณบุรี ประเทศไทย
(จานวน 20 ตัว ความยาวเหยียด 18.90±1.83 (SD) เซนติเมตร) ด้วยเทคนิคทางมิชญวิทยา ก่อนที่
จะน าข้ อ มู ล เหล่ า นี้ ไ ปศึ ก ษาวงจรการสื บ พั น ธุ์ แ ละฤดู ก าลปล่ อ ยเซลล์ สื บ พั น ธุ์ ใ นอนาคตต่ อ ไป
ผลการศึกษาพบว่าปลาคางคกเพศเมียทุกตัวมีรังไข่เจริญขั้นสมบูรณ์และเป็นแบบไข่สุกไม่พร้อมกัน
ที่สามารถแบ่งระยะการพัฒนาของเซลล์ไข่ออกเป็น 2 ระยะ คือระยะการเจริญของพัฒนาเซลล์ไข่
ขั้นปฐมภูมิ (ระยะเพอรินิวคลีโอลาร์ และระยะลิพิด ดรอปเลท แอน คอทิเคิล เอลวรโอไล) และระยะ
การเจริ ญ ของการพั ฒ นาเซลล์ ไ ข่ ขั้ น ทุ ติ ย ภู มิ (ระยะแรกของการเจริ ญ ของการพั ฒ นาเซลล์ ไ ข่
ขั้นทุติยภูมิ ระยะท้ายของการเจริญของการพัฒนาเซลล์ไข่ขั้นทุติยภูมิและระยะการเจริญเซลล์ไข่
เต็มที่) สาหรับปลาคางคกเพศผู้พบการเจริญของอัณฑะเกิ ดขึ้นพร้อมกั บปลาคางคกเพศเมีย และ
สามารถแบ่งระยะการพัฒนาของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ออกเป็น 5 ระยะ คือ ระยะสเปอร์มาโทโกเนียม
ระยะสเปอร์ ม าโทไซต์ ร ะยะแรก ระยะสเปอร์ ม าโทไซต์ ร ะยะที่ ส อง ระยะสเปอร์ ม าทิ ด และ
ระยะสเปอร์มาโทซัว
ค าส าคั ญ : โครงสร้ า งอวั ย วะสร้ า งเซลล์ สื บ พั น ธุ์ , ระยะการพั ฒ นาของเซลล์ สื บ พั น ธุ์ เ พศเมี ย ,
มิชญวิทยา, ชะวากทะเล, ปลาอุบ
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Gametogenic maturation of Allenbatrachus grunniens (Linnaeus, 1758)
from Pranburi Estuary, Thailand
Tappadit Mitparian1, Jes Kettratad1,*,Wannee Jiraungkoorskul2
of Marine Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan,
Bangkok 10330 2Department of Pathobiology, Faculty of Science, Mahidol University,
Bangkok 10400
*Corresponding author e-mail : kettratadjes@gmail.com

1Department

Allenbatrachus grunniens (Linnaus 1758) is animportant estuarine toadfish inhabiting
coastal areas in particular mangrove forests in Thailand. However, the reproductive
biology of this fish has not yet been reported in rtheliterature. In this study, we
observed the oogenic classification of A. grunniens (Linnaus 1758) from Pranburi
estuary, Thailand using histological techniques prior to further studies of the
reproductive cycle and spawning season. The results revealed that all female fish
showed ovarian maturation and they are considered to be an asynchronous oocyte
development. The oogenesis cloud be divided into two phases including primary
oocyte growth (perinucleolar stage and lipid droplets and cortical alveoli stage) and
secondary oocyte growth (early secondary growth stage, late secondary growth stage
and full-grown oocyte stage). The testicular maturation of the male fish occurred at
the same time as female ovarian maturation. The process of the spermatogenesis
cloud was observed to occur five stages, including spermatogonium, primary
spermatocyte, secondary spermatocyte, spermatid and spermatozoon
Keywords: Gonad structure, oogenesis, histology, estuarine, grunting toadfish
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ความชุกชุมและโครงสร้างขนาดหอยตะเภา (Donax scortum) จากการประมง
ในจังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล
ธรรมศักดิ์ ยีมิน* มาฆมาส สุทธาชีพ ธีระพงษ์ พริกชูผล
กลุ่มวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง กรุงเทพฯ 10240
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: thamasakyeemin@hotmail.com

หอยตะเภา (Donax scortum (Linnaeus, 1758)) เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีความสาคัญและมีความ
ต้ อ งการของตลาดสู ง โดยเฉพาะการส่ ง ออกไปยั ง มาเลเซี ย ไต้ ห วั น และฮ่ อ งกง หอยตะเภา
แพร่กระจายตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน และพบมากในจังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัด
สตูล การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรีย บเทีย บโครงสร้างขนาดหอยตะเภาจากการประมงด้วย
วิธีการเก็บในช่วงเวลาน้าลงและการดาน้าเก็บในบริเวณหาดทุ่งทะเล จังหวัดกระบี่ หาดปากเมง
จังหวัดตรัง และหาดบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล ในช่วงปี พ.ศ. 2559-2561 ผลการศึกษาพบความชุกชุม
ของหอยตะเภามากที่สุดจากวิธีการเก็บในช่วงเวลาน้าลงที่ห าดปากเมง และจากวิธีดาน้าเก็บที่หาด
บ่อเจ็ดลูก ขนาดหอยตะเภาจากการประมงอยู่ในช่วง 3.4 – 7.6 เซนติเมตร โดยพบหอยตะเภาขนาด
3 - 4 เซนติเมตร ที่หาดปากเมง และขนาดใหญ่มากกว่า 7 เซนติเมตร ที่หาดบ่อเจ็ดลูก ปริมาณการ
จั บ หอยตะเภาด้ ว ยวิ ธี ก ารเก็ บ ในช่ ว งเวลาน้ าลงมี ม ากกว่ า การด าน้ าเก็ บ การศึ ก ษานี้ แ สดงถึ ง
ความสาคัญขององค์ความรู้นิเวศวิทยา และการประมงหอยตะเภาในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน
ของประเทศไทย
คาสาคัญ : หอยตะเภา การประมง ทะเลอันดามัน
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MA-P-07

Abundance and size structure of the wedge clam Donax scortum from
fisheries in Krabi, Trang and Satun Provinces
Thamasak Yeemin*, Makamas Sutthacheep, Teerapong Prickchoopon
Marine Biodiversity Research Group, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University,
Bangkok 10240
*Corresponding author e-mail: thamasakyeemin@hotmail.com

The wedge clam, Donax scortum (Linnaeus, 1 7 5 8 ) , is an economically important
species and has high market demand, especially for exports to Malaysia, Hong Kong
and Taiwan. D. scortum is widely distributed along the Andaman coast and is
particularly abundant in Krabi, Trang and Satun Provinces. This study aimed to
compare the abundance and size structure of D. scortum from two fishing methods,
i.e. collecting during low tide and diving at Hat Tungtalay, Krabi Province, Hat Pakmeng,
Trang Province and Hat Bochetluk, Satun Province, during 2016–2018. The results
revealed high abundance of D. scortum from collecting during low tide at Hat
Pakmeng, and from diving at Hat Bochetluk. The sizes of D. scortum from fisheries
were in a range of 3.4–7.6 cm. The 3–4 cm size class of D. scortum was recorded at
Hat Pakmeng while sizes over 7 cm were collected from Hat Bochetluk. High numbers
of D. scortum were harvested from collecting during low tide. This study highlights the
importance of ecological and fishery knowledge of D. scortum in the Andaman coast
of Thailand.
Keywords: Donax scortum, fishery, Andaman Sea
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การเปรียบเทียบวิธีการเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ในระบบนิเวศหาดทราย:
กรณีศึกษาหาดปากเมง จังหวัดตรัง
ธีระพงษ์ พริกชูผล, ธรรมศักดิ์ ยีมิน, มาฆมาส สุทธาชีพ
กลุ่มวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง
กรุงเทพฯ 10240
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: teerapong_zoology@hotmail.com

การศึ ก ษากลุ่ ม สิ่ ง มี ชี วิ ต สั ต ว์ ท ะเลหน้ า ดิ น ขนาดใหญ่ ใ นบริ เ วณหาดทรายยั ง มี ข้ อ จ ากั ด เกี่ ย วกั บ
วิธีก ารศึก ษาที่จ ะท าให้ไ ด้จานวนตัว อย่างสัต ว์ทะเลหน้ าดิ นขนาดใหญ่ ม ากเพีย งพอทั้ง ชนิ ด และ
จานวนตัว งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบวิธีการเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่
ที่ใช้กันโดยทั่วไป คือ วิธี random quadrat กับ การออกแบบคราดใหม่ที่ใช้แรงงานคน ดาเนินการ
ทดลองเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณหาดปากเมง จังหวัดตรัง ในเดือนช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ผลการศึกษาพบว่าสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ที่เก็บได้จากวิธีการลากคราด
แบบใหม่ (8.6 ตัว/ตารางเมตร) มีความหนาแน่นรวมมากว่าที่ได้จากวิธี random quadrat (5.9 ตัว/
ตารางเมตร) กลุ่ ม สั ต ว์ ท ะเลหน้ า ดิ น ขนาดใหญ่ ที่ เ ก็ บ ได้ จ ากวิ ธี ก ารลากแบบคราดแบบใหม่ ที่ มี
ความหนาแน่นประชากรมาก ได้แก่ กลุ่ม Mollusca และ Echinodermata ซึ่งมีความหนาแน่นรวม
5.3 และ 2.2 ตัว/ตารางเมตร ตามลาดับ และมีความแตกต่างกับตัวอย่างที่เก็บด้วยวิ ธี random
quadrat ซึ่งไม่พบกลุ่ม Echinodermata แต่วิธี random quadrat ได้ความหนาแน่นของตัวอย่าง
กลุ่ ม Annelida และ Arthropoda มากกว่ า เนื่ อ งจากคราดมี ข นาดตะแกรงใหญ่ จึ ง ท าให้
สั ต ว์ ท ะเลหน้ า ดิ น ที่ มี ข นาดเล็ ก ลอดออกไปได้ การศึ ก ษานี้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ส าหรั บ
การออกแบบเครื่องมือเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณหาดทรายให้มีความเหมาะสม
กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
คาสาคัญ : คราด ควอทแดรต สัตว์ทะเลหน้าดิน
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MA-P-08

Comparison of macrobenthos sampling methods in a sandy beach
ecosystem: A case study at Hat Pakmeng, Trang Province
Teerapong Prickchoopon,*, Thamasak Yeemin, Makamas Sutthacheep
Marine Biodiversity Research Group, Department of Biology, Faculty of Science,
Ramkhamhaeng University, Bangkok 10240
*Coresponding author e-mail : teerapong_zoology@hotmail.com

Limitations of sampling techniques for macrobenthos study have been experienced,
especially choosing the sampling method that provides enough quantitative data on
the abundance and diversity of organisms. In this study, we compared the population
density of macrobenthic fauna obtained from two sampling techniques: random
quadrats and hand-dredging. The experiments were conducted at Hat Pakmeng in
Trang Province during February 2018. The results showed that the abundance of
macrobenthic animals collected by dredging ( 8 . 6 ind./m2) was relatively high
compared with the random quadrat method ( 5 . 9 ind./m2) . We also found that
sampling with a dredge yielded high densities of mollusca (5.3 ind./m2) and
echinodermata (2 . 2 ind./m2) whereas none of these were found in the random
quadrats. However, higher densities of Annelida and Arthropoda were obtained using
random quadrats. The dredge had larger mesh size, so those taxa could not be
collected by this method. This study provides important data for selecting appropriate
sampling methods corresponding to research objectives.
Keywords: dredge, quadrat sampling, macrobenthos
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การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความหลากหลายทางชนิดและการแพร่กระจายของปูแสม
ในวงศ์ Sesarmidae บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนปลูกศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ
ป่าชายเลนสิรินาถราชินี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นุ ช นาฏ รั ก กลิ่ น 1*,เจษฎา คงคาสุ ริ ฉ าย 1,ปาณิ ศ า รอดไป 1, มรกต เจริ ญ กุ ล 1, นิ ด านุ ช สั ง ข์ เ ปี ย 1,
คมสัน หงภัทรคีรี1, พิธิวัฒน์ มาเอี่ยม2
1ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ประจวบคีรีขันธ์ 77220 2ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ 10 สาขาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: nud-nard@hotmail.com

การศึ ก ษาเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ความหลากหลายทางชนิ ด และการแพร่ ก ระจายของปู แ สมในวงศ์
Sesarmidae บริ เ วณพื้ น ที่ ป่ า ชายเลนปลู ก ศู น ย์ ฯ สิ ริ น าถราชิ นี ด าเนิ น การเก็ บ ตั ว อย่ า งปู แ สม
เดื อ นละ 1 ครั้ ง ตั้ ง แต่ เ ดื อ นมกราคม พ.ศ. 2560 ถึ ง เดื อ นธั น วาคม พ.ศ. 2560 รวม 12 ครั้ ง
โดยวางแปลงส ารวจถาวรเป็ น ตั ว แทนในการศึ ก ษาครอบคลุ ม พื้ น ที่ ป่ า ชายเลนปลู ก ในพื้ น ที่
ศูนย์ฯสิรินาถราชินีที่มีระดับน้าท่วมถึงแตกต่างกัน จานวน 6 แปลงสารวจ โดยวางแนวแปลงสารวจ
ความยาว 100 เมตรและเก็ บข้อมูลในพื้นที่ระยะความกว้าง 2 เมตรทั้งสองด้านของแนวสารวจ
(รวมพื้นที่แต่ละแปลงสารวจ 400 ตารางเมตร)ทาการเก็บตัวอย่างปูแสมด้วยการใช้กับดักกระป๋องปู
(Trap) และเก็บตัวอย่างตะกอนดินในแปลงสารวจ เพื่อศึกษาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการ
แพร่กระจายของปูแสมที่ทาการศึกษาผลการศึกษา พบปูแสมในวงศ์ Sesarmidae จานวน 5 สกุล
รวม 8 ชนิด คือ สกุล Perisesarma 3 ชนิด ได้แก่ Perisesarma eumolpe, P. indiarum และ P.
semperi ส กุ ล Episesarma 2 ช นิ ด ไ ด้ แ ก่ Episesarma mederi แ ล ะ E. versicolor ส กุ ล
Parasesarma 1 ชนิ ด ได้ แ ก่ Parasesarma lanchesteri สกุ ล Neosarmatium 1 ชนิ ด ได้ แก่
Neosarmatium smithi และสกุ ล Sarmatium 1 ชนิ ด ได้ แ ก่ Sarmatium germaini ซึ่ ง ปู แ สม
ชนิด P. eumolpe, P. indiarum, E. versicolor, E. mederi และ P. lanchesteri พบแพร่กระจาย
ใ น ทุ ก แ ป ล ง ส า ร ว จ ส่ ว น ปู แ ส ม ช นิ ด Sarmatium germaini พ บ แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย เ พี ย ง
1 แปลงสารวจ จัดเป็นปูแสมที่มีการกระจายจากัดในพื้นที่
คาสาคัญ: ปูแสม การแพร่กระจาย ป่าชายเลน ปากน้าปราณ ศูนย์ฯ สิรินาถราชินี
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A preliminary study on species diversity and distribution of Sesarmid
crabs (family Sesarmidae) in a reforestation area of the Sirinart Rajini
Mangrove Ecosystem Learning Center, Prachuabkhiri Khan Province
Nudchanard Rukklin1,*, Jedsada Kongkasurichay1, Panisa Rodpai1,
Morakot Charoenkul1, Nidanuch Sungpia1, Komson Hongpadharakiree1,
Phitiwat Maaeim2
1Sirinart Rajini Mangrove Ecosystem Learning Center, Paknampran, Prachuab Khiri Khan
Province 77220, 2Forest Resource Management Office 10 Petchaburi,
Petchaburi Province, 76000
*Corresponding author e-mail: nud-nard@hotmail.com

This paper reports the results of a preliminary study on species diversity and
distribution of sesamid crabs (Family Sesarmidae) in the reforestation area of Sirinart
Rajini Mangrove Ecosystem Learning Center. The field work was conducted every
month from January 2017 to December 2017 from 6 study sites that differed in the
amount of tidal flooding. Each study site was 100 meters long and 4 meters wide (400
square meters). Sesarmid crabs were collected using traditional crab traps, and
sediment from each study site was also collected for study of environmental factors
affecting the distribution of the crabs. The crabs collected were classified into 5 genera
and 8 species: Perisesarma with 3 species: Perisesarma eumolpe, P. indiarum and P.
semperi; Episesarma with 2 species: Episesarma mederi and E. versicolor;
Parasesarma with 1 species: Parasesarma lanchesteri; Neosarmatium with 1 species:
Neosarmatium smithi; and Sarmatium with 1 species: Sarmatium germaini. P.
eumolpe, P. indiarum, E. versicolor, E. mederi and P. lanchesteri are common species
that were found in all study sites.
Keywords: Sesarmid crabs, distribution, mangrove forest, Paknampran, Sirinart Rajini
Mangrove Ecosystem Learning Center

Abstract of the 5th National Meeting on Biodiversity Management in Thailand
July 10 – 14, 2018 at Diamond Plaza Hotel, Surat Thani Province

221

MA-P-10

ผลกระทบของเครื่องมือประมงทีม่ ีต่อกองหินใต้น้าในจังหวัดชุมพร
ปาริชาติ นิยมไทย*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน, มาฆมาส สุทธาชีพ, วิชิน สืบปาละ, วัชระ สามสุวรรณ์,
พิชญากาญจน์ สุภัควชิรกุล
กลุ่มวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง
กรุงเทพฯ 10240
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: Parichad_2537@hotmail.com

กองหินใต้น้ าเป็ นระบบนิเ วศที่ มี ความส าคั ญและมีจ านวนมากในบริ เ วณอ่ า วไทย แต่ก ารศึ ก ษา
เกี่ยวกับนิเวศวิทยา การใช้ประโยชน์ และผลกระทบของมนุษย์ต่อกองหินใต้น้ามีจากัด การศึกษานี้
มุ่ ง เน้ น ที่ ผ ลกระทบของเครื่ อ งมื อ ประมงที่ มี ต่ อ กลุ่ ม สิ่ ง มี ชี วิ ต ปะการั ง บนกองหิ น ใต้ น้ าสองแห่ ง
(หินนกและหินใน) ในจังหวัดชุมพร โดยการสารวจและประเมินผลกระทบด้วยการดาน้าลึก (SCUBA)
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มสิ่งมีชีวิตปะการังบนกองหินนอกและกองหินใน จังหวัดชุมพร ซึ่งอยู่ในระดับ
ความลึ ก ประมาณ 12 – 16 เมตร มี ป ะการั ง กระจายอยู่ บ นพื้ น ทราย โดยมี ป ะการั ง โขด
(Porites lutea) เป็นปะการังชนิดเด่น ในช่วงระยะเวลาที่สารวจกองหินใต้น้าพบการวางลอบปลา
ขนาดใหญ่ (3 x 6 เมตร) บนก้ อนปะการังโขด ซึ่งทาให้ปะการังได้รับความเสีย หาย การศึก ษานี้
ให้องค์ความรู้ ที่เ ป็น ประโยชน์ สาหรับการจั ดการทรั พยากรกองหิน ใต้น้ าในอ่ าวไทย โดยเฉพาะ
แนวทางในการประเมิ น สถานภาพกลุ่ ม สิ่ ง มี ชี วิ ต ปะการั ง และศั ก ยภาพการใช้ ป ระโยชน์ ด้ า น
การท่องเที่ยวและการประมงในอนาคต
คาสาคัญ : กองหินใต้น้า เครื่องมือประมง อ่าวไทย
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MA-P-10

Impacts of fishing gears on underwater pinnacles in Chumphon Province
Parichat Niyomthai*, Thamasak Yeemin, Makamas Sutthacheep, Wichin Suebpala,
Watchara Samsuvan, Pichayakan Supakwachirakul
Marine Biodiversity Research Group, Department of Biology, Faculty of Science,
Ramkhamhaeng University, Bangkok 10240
*Corresponding author e-mail: parichad_2537@hotmail.com

Many underwater pinnacles are found in the Gulf of Thailand, an important marine
ecosystem. However, studies of their ecological aspects, utilization and human
impacts on them are still limited. In this research, we analyzed the possible impacts
of fishing gears on coral communities at two underwater pinnacles (Hin Nok and Hin
Nai) in Chumphon Province using SCUBA diving. Our surveys showed that coral
communities at both study sites were found at depths of 12–16 meters. The coral
communities distributed on sandy substrate were dominated by Porites lutea. During
the surveys, we found large fish traps with dimensions of about 3 x 6 meters laid on
stony coral colonies, resulting in damage and injuries to the corals. This study provides
useful information for managing underwater pinnacles in the Gulf of Thailand,
especially for designing methods to asses coral condition and the potential for future
utilization in tourism and fisheries industries.
Keywords: underwater pinnacles, fishing gears, Gulf of Thailand
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MA-P-11

ความหนาแน่น ขนาดตัว อัตราส่วนทางเพศ และลักษณะของรูปู Uca perplexa
ในภาคใต้ของประเทศไทย
พัชรีญา กรงาม, จิรพัฒน์ ธรรมเพชร, เบญจมาภรณ์ ศรีวิไล, ฟามิดา ฟาเซ็ต ทีน่า*,
มัลลิกา เจริญสุธาสิน*ี , กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
ส้านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
*ผู้รับผิดชอบบทความ: fahmidatina14@gmail.com, mullica.jn@gmail.com

เราท าการศึ ก ษาความหนาแน่ น ขนาดตั ว อั ต ราส่ ว นทางเพศและลั ก ษณะของรู ปู ก้ า มดาบ
Uca perplexa ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคใต้ของประเทศไทยในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561
ปูก้ามดาบชนิดนี้ผสมพันธุ์ใต้ดิน ปูเพศเมียฟักไข่ภายในรูปูเพศผู้ ดังนั้นปูเพศเมียจะเลือกปูเ พศผู้
ส าหรั บ ผสมพั น ธุ์ จ ากลั ก ษณะของรู ปู เราได้ ท าการศึ ก ษาโดยใช้ ค วอดเดร็ ต ขนาด 0.25 m2
จานวน 7 ควอดเดร็ต นับจานวนปูทั้งหมดในควอคเดร็ต วัดขนาดความกว้างของกระดอง บันทึก
ก้ามที่ถนัด (ซ้ายหรือขวาที่เป็นก้ามขนาดใหญ่) และบันทึกก้ามว่าเป็นก้ามเดิม หรือก้ามที่งอกใหม่
ทาการเลือกปูขนาดใหญ่แบบสุ่ม โดยเลือกปูเพศผู้ 10 ตัว และปูเพศเมีย 10 ตัว เทแว็กซ์ลงในรู
นาแว็ก ซ์ที่แ ข็ง ตัว มาบั น ทึก และวั ดขนาด (รูปร่างของรู เส้นผ่านศู นย์ก ลาง ความยาว ความลึ ก
ความกว้างและปริมาตรของรูปู) ผลการศึกษาพบว่า ปูก้ามดาบมีความหนาแน่น 28.00±4.00/m2 มี
อัตราส่วนทางเพศตัวผู้มากกว่าเพศเมีย ขนาดตัวไม่แตกต่างกันระหว่างเพศผู้และเพศเมีย ก้ามที่ถ นัด
ซ้ายและขวามีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ปูส่วนใหญ่มีก้ามเดิม ในกรณีของลักษณะของรูปู ปูเพศเมียสร้าง
รูปูแบบ I, J และV เพศผู้สร้างรูปูแบบ I และJ เส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาว ความลึก ความกว้าง
และปริมาตรของรูปูก้ามดาบเพศผู้มีขนาดใหญ่กว่าเพศเมีย ลักษณะของรูปูที่ยาว ลึกและกว้างจะใช้
สาหรับการฟักไข่เพราะเป็นรูปูที่มีโครงสร้างที่แข็งแรงและสามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ดีกว่ารูปู
ที่ สั้ น ตื้ น และแคบกว่ า ผลการศึ ก ษาครั้ ง ยื น ยั น ได้ ว่ า รู ปู U. perplexa เพศผู้ ถู ก ใช้ เ ป็ น
รูสาหรับการฟักไข่โดยปูเพศเมีย
คาสาคัญ: ลักษณะรูปู, ความหนาแน่น, ปูก้ามดาบ, อัตราส่วนทางเพศ, Uca perplexa
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Density, body size, sex ratio and burrow characteristics of Uca perplexa
from southern Thailand
Patchareeya Kornngam, Jirapath Thammaphet, Benjamaporn Srewilai,
Fahmida Wazed Tina*, Mullica Jaroensutasinee*, Krisanadej Jaroensutasinee
School of Science, Walailak University, Thasala, Nakhon Si Thammarat 80161
*Corresponding author e-mail: fahmidatina14@gmail.com, mullica.jn@gmail.com

We studied the density, body size, sex ratio and burrow characteristics of a population
of fiddler crabs (Uca perplexa) in Nakhon Si Thammarat Province, southern Thailand,
in April 2018. This species is an underground mating species, and females incubate
eggs inside the male burrows. Therefore, females select males for mating based on
their burrow characteristics. We used seven 0.25-m2 quadrats and collected all the
crabs inside the quadrats. Afterwards we counted them, measured their carapace
width, and recorded male handedness (right or left major claws) and claw originality
(original or regenerated claws). Furthermore, we randomly selected 20 larger-sized
crabs (ten males and ten females) and casted their burrows to measure burrow
characteristics (shape, diameter, length, depth, width and volume). Our results
showed that crab density was 28.00±4.00/m2, and sex ratio was male biased. Body
sizes of males and females were not different. The numbers of right and left handed
males were not different and most of the males had original claws. In regard to burrow
characteristics, females built I, J and V-shaped burrows, and males built I and J-shaped
burrows. Diameter, length, depth, width, and volume of male burrows were higher
than female burrows. In general, longer, deeper, and wider burrows are used as
breeding burrows as these burrows are stronger and can maintain more stable
temperature compared to shorter, shallower and narrower burrows. Our results thus
confirm that U. perplexa male burrows are used for breeding by females.
Keywords: Burrow characteristics, density, fiddler crab, sex ratio, Uca perplexa
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MA-P-12
รูปแบบการผสมพันธุ์และลักษณะของรูปูก้ามดาบในภาคใต้ของประเทศไทย
ฟามิดา ฟาเซ็ต ทีน่า*, มัลลิกา เจริญสุธาสิน,ี กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
ส้านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ้าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
*ผู้รับผิดชอบบทความ: fahmidatina14@gmail.com

ปูก้ามดาบมีรูปแบบการผสมพันธุ์ 2 แบบ คือ ผสมพันธุ์ใต้ดินและผสมพันธุ์บนดิน ในการผสมพันธุ์
แบบใต้ดิน ปูก้ามดาบเพศเมียเลือกเพศผู้จ ากลัก ษณะของรูปู การผสมพันธุ์และการฟัก ไข่เกิ ด ขึ้น
ภายในรูปูเพศผู้ ในกรณีของการผสมพันธุ์บนดิน ปูจะผสมพันธุ์ใกล้กับรูปูเพศเมียและฟักไข่ใ นรูปู
เพศเมี ย ดั ง นั้ น จะเห็ น ว่ า รู ป แบบการผสมพั น ธุ์ น่ าจะมี ผ ลต่ อ ลัก ษณะของรูปู เพศผู้ แ ละเพศเมีย
ปกติ ปู เ พศเมี ย ชอบรู ปู ที่ ย าวและลึ ก ซึ่ ง เหมาะส าหรั บ การฟั ก ไข่ เ พราะจะเป็ น รู ปู ที่ แ ข็ ง แรงและ
สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ดีกว่ารูปูที่สั้นและตื้น ในการศึกษาครั้งนี้ เราทาการศึกษาลักษณะ
ของรูปู Uca annulipes (ผสมพันธุ์ใต้ดิน) และรูปู Uca rosea (ผสมพันธุ์บนดิน) ที่จังหวัดตรังและ
จังหวัดสตูลตามลาดับ เราเลือกปู Uca annulipes ขนาดใหญ่จานวน 73 ตัว (เพศเมีย 36 ตัวและ
เพศผู้ 37 ตัว) และ ปู Uca rosea ขนาดใหญ่จานวน 69 ตัว (เพศเมีย 33 ตัวและเพศผู้ 36 ตัว) แบบ
สุ่ม ทาการเทแว็กซ์ลงในรูปู วัดลักษณะของรูปู (รูปร่าง เส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาว ความลึกและ
ปริมาตร) ผลการศึกษาพบว่า Uca annulipes สร้างรูปูแบบ J, I, L, S และ U โดยปูเพศผู้สร้างรู
แบบ J มากกว่าแบบอื่น และปูเพศเมียสร้างรูแบบ I มากกว่าแบบอื่น ส่วน ปู Uca rosea สร้างรูปู
แบบ J และ I โดยปูเพศเมียสร้างรูแบบ J มากกว่าแบบ I และ ปูเพศผู้สร้างรูแบบ I มากกว่าแบบ J
รูปู Uca annulipes เพศผู้ยาว ลึกกว่าและปริมาตรมากกว่ารูปูเพศเมีย แต่ใน Uca rosea รูปูเพศ
เมียยาวกว่าลึกกว่าและมีปริมาตรมากกว่าเพศผู้ นอกจากนี้ รูแบบ J ยาวกว่า ลึกกว่าและปริมาตร
มากกว่ารูแบบ I ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า รูปแบบการผสมพันธุ์มีผลอย่างมากต่อลักษณะของรูปู
และการศึกษาลักษณะของรูปูทาให้สามารถบอกได้ถึงรูปแบบการผสมพันธุ์ของปูก้ามดาบได้
คาสาคัญ: ปูก้ามดาบ, รูปแบบการผสมพันธุ์, การผสมพันธุ์บนดินม การผสมพันธุ์ใต้ดิน, Uca
annulipes, Uca rosea
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MA-P-12

Mating modes and burrow characteristics of fiddler crabs in
southern Thailand
Fahmida Wazed Tina*, Mullica Jaroensutasinee, Kanitta Keeratipattarakarn,
Krisanadej Jaroensutasinee
School of Science, Walailak University, Thasala, Nakhon Si Thammarat Province 80161
*Corresponding author e-mail: fahmidatina14@gmail.com

Fiddler crabs show two different mating modes: underground and surface matings. In
underground mating, females select males based on their burrow characteristics, mate
and incubate eggs inside the selected male burrows. In surface mating, crabs mate on
the surface near female burrows, and females incubate eggs inside their own burrows.
Therefore, mating mode should have an effect on burrow characteristics of male and
female fiddler crabs. Normally, females prefer longer and deeper burrows for egg
incubation as these burrows are stronger and can maintain more stable temperature
than shorter and shallower burrows. In this study, we investigated the burrow
characteristics of Uca annulipes (an underground mating species) and Uca rosea (a
surface mating species) from Trang and Satun provinces, respectively. We selected 73
large-sized U. annulipes crabs (36 females and 37 males), and 69 large-sized U. rosea
crabs (33 females and 36 males) randomly to make their burrow casts using paraffin
wax. After making the burrow casts we measured burrow characteristics (shape,
diameter, length, depth, and volume). The results showed that U. annulipes built J, I,
L, S, and U-shaped burrows with higher numbers of J-shaped burrows in males, and
higher numbers of I-shaped burrows in females. Whereas, U. rosea built J and I-shaped
burrows with higher numbers of J-shaped burrows in females, and higher numbers of
I-shaped burrows in males. Male burrows of U. annulipes were longer and deeper
with higher volume compared to female burrows, but in U. rosea, female burrows
were longer and deeper with higher volume compared to male burrows. Furthermore,
J-shaped burrows were longer and deeper with higher volume than I-shaped burrows.
These results thus suggest that mating mode strongly affects burrow characteristics of
fiddler crabs, and through investigating burrow characteristics it is possible to
determine the mating modes of fiddler crabs.
Keywords: Fiddler crabs, mating modes, surface mating, underground mating,
Uca annulipes, Uca rosea
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ความหลากหลายของชนิดปะการังในบริเวณที่ตื้นของเขตพื้นราบ
ของหมู่เกาะอ่างทอง อ่าวไทยฝั่งตะวันตก
มาฆมาส สุทธาชีพ*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน, สิทธิพร เพ็งสกุล, วัชระ สามสุวรรณ์, Mattos M.G. Felipe
กลุ่มวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง กรุงเทพฯ 10240
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: smakamas@hotmail.com

ปะการั ง ที่ ส ามารถปรั บ ตั ว อยู่ ไ ด้ ใ นบริ เ วณที่ ตื้ น ของเขตพื้ น ราบอาจเป็ น กลุ่ ม ปะการั ง ที่ มี
ความทนทานสู ง และมี ค วามเหมาะสมในการเป็ น แหล่ ง พ่ อ แม่ พั น ธุ์ ใ นยุ ค ที่ แ นวปะการั ง
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก การศึกษาแนวปะการังในน่านน้าไทย
ส่วนใหญ่ดาเนินการในบริเวณที่มีระดับความลึกของน้าทะเลมากกว่า 3 เมตร จึงทาให้องค์ความรู้
เกี่ยวกับนิเวศวิทยาของปะการังในบริเวณที่ตื้นของเขตพื้นราบมีน้อยมาก การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึก ษาความหลากหลายของชนิดปะการังในบริเวณที่ตื้ นของเขตพื้นราบในหมู่เกาะอ่า งทอง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาเนินการศึกษาโดยวิธี belt transect ที่เกาะสามเส้า 3 สถานีศึกษา คือ สถานี
ศึกษาด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ผลการศึกษาพบ
ปะการัง 16 ชนิด โดยบริเวณเกาะสามเส้าด้านทิศตะวันตกมีปะการังมีชีวิตปกคลุมพื้นที่มากที่สุด
(ร้ อ ยละ 46) ปะการั ง ชนิ ด เด่ น ได้ แ ก่ ปะการั ง โขด (Porites lutea) ปะการั ง สมองร่ อ งเล็ ก
(Platygyra sinensis) และปะการั ง ดอกเห็ ด (Fungia fungites) การศึ ก ษานี้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสาคัญของปะการังในบริเวณที่ตื้นของเขตพื้นราบในอ่าวไทย ซึ่งมีศักยภาพสูงสาหรับการเป็น
แหล่งพ่อแม่พันธุ์เพื่อการฟื้นตัวของปะการังตามธรรมชาติภายหลังจากปรากฏการณ์ปะการังฟอก
ขาว และเพื่อโครงการฟื้นฟูแนวปะการังในบางบริเวณที่มีความจาเป็น เพื่อให้แนวปะการังสามารถ
ให้บริการทางระบบนิเวศได้อย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ : ความหลากหลาย แนวปการังในที่ตื้น อ่าวไทย
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Species diversity of scleractinian corals in shallow reef flats of
Mu Ko Angthong, Western Gulf of Thailand
Makamas Sutthacheep*, Thamasak Yeemin, Sittiporn Pengsakun,
Watchara Samsuvan, Mattos M.G. Felipe
Marine Biodiversity Research Group, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University,
Bangkok 10240
*Corresponding author e-mail: smakamas@hotmail.com

The corals that have adapted to surviving in shallow reef flats may be tolerant corals
which are appropriate for serving as parent coral colonies when coral reefs are
impacted due to global climate change. Since most studies on coral reefs in Thai
waters have focused on reefs atthe depths of more than 3 meters, ourknowledge of
coral in shallow reef flats is verylimited. This study explored the species diversity of
corals in shallow reef flats at Mu Ko Ang Thong, Surat Thani Province. The belt transect
sampling method was applied at three study sites north, east, and west of Ko Samsao
in 2018. A total of 16 coral species were recorded. The west siteexhibited the highest
live coral cover (46%) dominated by Porites lutea, Platygyra sinensis and Fungia
fungite. This study highlights the importance of shallow reef flats in the Gulf of
Thailand which have high potential to serve as parent coral colonies contributing to
the natural recovery of impacted coral reefs following bleaching events, and
supporting coral restoration projects needed in some areas to maintain the quality of
ecosystem services provided by coral reefs.
Keywords: diversity, shallow reef, Gulf of Thailand
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การศึกษาจุลพยาธิวิทยาเบื้องต้นบนเนื้อเยื่อปะการังโขดที่แสดงอาการสีชมพู
เมธิณี อยูเ่ จริญ*1,2, Beatriz Estela Casareto3,4, Toru Koike5, Toshiyuki Suzuki4,
Yoshimi Suzuki4
1สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 2สถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 3Green Biology Research
Division, 4Environment and Energy Systems, and 5Graduate School of Science, Faculty of
Science, Shizuoka University, Japan
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: mathinee_yucharoen@hotmail.com

ปั จ จุ บั น นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ ค วามสนใจกั บ การศึ ก ษาโรคปะการั งอย่ า งกว้ า งขวาง เนื่ อ งจาก
สุขภาพปะการังเป็นประเด็นที่สาคัญและเกี่ย วเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมรวมถึง
สภาพภู มิ อ ากาศ จากการติ ด ตามในระยาวบนโคโลนี ป ะการั ง โขดที่ แ สดงอาการสี ช มพู พบว่ า
อาการดังกล่าวมีก ารเปลี่ย นแปลงในรอบปีโ ดยปะการังสามารถฟื้น คื นและกลับ ไปแสดงอาการ
อีกครั้งได้ ดังนั้นจึงสนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในเซลล์ โดยใช้วิธีการเก็บตัวอย่าง
เนื้อเยื่อปะการังโขดที่สุขภาพดี เนื้อเยื่อบริเวณที่แสดงอาการสีชมพู และเนื้อเนื้อเยื่อที่ฟื้นคืนจาก
อาการสีชมพูบริเวณแนวปะการังโซนพื้นราบที่โอกินาวา นาตัวอย่ างทั้งหมดมาย่อยโครงสร้างหินปูน
ตัดให้เป็นชิ้นเล็ก (<5 มม.) ดึงน้าออกจากเนื้อเยื่อ ฝังลงพาราฟิน ตัดด้วยเครื่องไมโครโตม ย้อมสี
Haematoxylin และ Eosin ผลการตรวจสอบใต้ ก ล้ อ งจุ ล ทรรศน์ พบว่ า โครงสร้ า งเซลล์ ข อง
เนื้อเยื่อปะการังที่แสดงอาการสีชมพูได้รับความเสียหาย ซึ่ งพบการฉีกขาดของเซลล์ เซลล์ลักษณะ
ผิดรูปร่าง เซลล์ตาย การกระจายของซูแซนเทลลี และเมลานินออกจากเยื้อหุ้มเซลล์ ในขณะที่
เนื้อเยื่อสุขภาพดีแสดงโครงสร้างและองค์ประกอบภายในเซลล์เรียงตัวตามปกติ พบซูแซนเทลลี
ในส่วนเนื้อเยื่อชั้นใน (gastrodermis) ที่แยกตัวจากเนื้อเยื่อชั้นนอก (epidermis) อย่างไรก็ ตาม
เนื้ อ เยื่ อ ที่ ฟื้ น คื น จากอาการสี ช มพู แ สดงโครงสร้ า งที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ เนื้ อ เยื่ อ ที่ สุ ข ภาพดี ถึ ง แม้ ว่ า
พบอาการเซลล์บวมเพียงบางส่วน
คาสาคัญ: โรคปะการัง เนื้อเยื่อ พยาธิวิทยา
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Preliminary histopathological study of Porites coral tissue manifesting
pink pigmentation response
Mathinee Yucharoen1,2,*, Beatriz Estela Casareto3,4, Toru Koike5,
Toshiyuki Suzuki4,Yoshimi Suzuki4
1Marine and Coastal Resources Management, Marine and Coastal Resources Institute, and
2Coastal Oceanography and Climate Change Research Center, Prince of Songkla University,
Songkhla, 90110 3Green Biology Research Division, 4Environment and Energy Systems, and
5Graduate School of Science, Faculty of Science, Shizuoka University, Japan
*Corresponding author e-mail : mathinee_yucharoen@hotmail.com

Coral diseases have interested scientists because coral health is a significant issue due
to the changing environment and climate. Long-term monitoring of Porites lutea
colonies manifesting the pink pigmentation response revealed that those corals
showed a chronic response and recovery within a year. Thus, this study was done in
order to investigate changes in cell structure. Coral healthy tissues, tissues affected
by pink pigmentation response and tissues of recovered corals were sampled around
a reef flat at Okinawa, Japan. All samples were decalcified, trimmed (<5 mm),
dehydrated, embedded in paraffin, sectioned using a microtome and stained with
Harris's haematoxylin and eosin solutions. The tissues showed signs of inflammation,
laceration, deformation, apoptosis, and detachment of zooxanthellae and melanin
packages from their membranes. On the other hand, we observed normal ordering of
layers and components in the tissues of healthy corals. The zooxanthellae were
presented in the gastrodermal layer separating from the epidermis. However, tissues
of recovered corals showed similar cell structure as in healthy corals, although some
swelling membranes were still evident.
Keywords: coral health, coral tissue, pink pigmentation response
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การลงเกาะของตัวอ่อนปะการังจากชุดทดลองการลงเกาะบริเวณอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะชุมพรในช่วง ปี พ.ศ. 2559-2560
รัตนาวดี เนียมศิริ*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน, มาฆมาส สุทธาชีพ, สิทธิพร เพ็งสกุล, วัลยา กลิ่นทอง
กลุ่มวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง
กรุงเทพฯ 10240
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: r_niamsiri@yahoo.com

ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ในการฟื้ น ตั ว ของแนวปะการั ง คื อ อั ต ราการลงเกาะของตั ว อ่ อ นปะการั ง
อั ต ราการรอดตาย และอั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตของตั ว อ่ อ นปะการั ง กระบวนการฟื้ น ตั ว
ของแนวปะการังเป็นกระบวนการทางนิเวศวิทยาที่สาคัญที่ทาให้แนวปะการังสามารถดารงความ
สมดุ ล อยู่ ไ ด้ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษานี้ เ พื่ อ ศึ ก ษาอั ต ราการลงเกาะของตั ว อ่ อ นปะการั ง
ตามเวลาและสถานที่ โดยการวางชุดทดลองการลงเกาะในภาคสนาม ในบริเวณอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะชุมพร ในช่วงปี พ.ศ. 2559–2560 การศึก ษานี้วางแผ่นกระเบื้องทดลองขนาด 15×15
เซนติเมตร ให้ตัวอ่อนปะการังลงเกาะในแนวดิ่ง แนวราบ และแนวเฉียง บริเวณ 3 สถานีศึกษา คือ
เกาะง่ามน้อย เกาะกุลา และเกาะรังกาจิว ผลการศึกษาพบว่าอัตราการลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง
มากที่สุดบริเวณเกาะง่ามน้อย (51.8 ตัวต่อตารางเมตร) รองลงมาคือเกาะกุลา (47.2 ตัวต่อตาราง
เมตร) และเกาะรั ง กาจิ ว (39.8 ตั ว ต่ อ ตารางเมตร) ตามล าดั บ ตั ว อ่ อ นปะการั ง ชนิ ด เด่ น ที่ พ บ
คือ Pocillopora spp., Porites spp. และ Acropora spp. ข้อมูลการลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง
บริเวณหมู่เกาะชุมพรเป็นข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการที่สาคัญมาก สาหรับการวางแผนการจัด การ
แนวปะการังอย่างยั่งยืน
คาสาคัญ: การลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง การฟื้นตัว หมู่เกาะชุมพร
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MA-P-15

Coral recruitment in a settlement plate experiment at islands in
Mu Ko Chumphon National Park in 2016–2017
Rattanawadee Niamsiri*, Thamasak Yeemin, Makamas Sutthacheep,
Sittiporn Pengsakun, Wanlaya Klinthong
Marine Biodiversity Research Group, Department of Biology, Faculty of Science,
Ramkhamhaeng University, Bangkok 10240
*Corresponding author e-mail: r_niamsiri@yahoo.com

It is well known that the rates on recruitment, survival, and growth of juvenile corals
are important factors in boosting coral recovery. Coral recovery is an important
ecological process in maintaining coral reef ecosystems. In this study, we examined
the spatial and temporal variation of coral recruitment rates using a settlement plate
experiment installed at three study sites: Ko Ngam Noi, Ko Kula, and Ko Rangkachieu,
in Mu Ko Chumphon National Park during 2016–2017. Each settlement plate
experiment consisted of settlement plates (15 x 15 cm) laid in vertical, horizontal,
and oblique positions. We found that the highest coral recruitment rates were
recorded at Ko Ngam Noi (51.8 recruits/m2), followed by Ko Kula (47.2 recruits/m2)
and Ko Rangkachieu (39.8 recruits/m2). The coral recruits Pocillopora spp. Porites spp.
and Acropora spp. were the dominant genera found on settlement plates. This study
provides important information on coral recruitment at Mu Ko Chumphon National
Park, and provides useful background data needed for sustainable coral reef
management and planning.
Keywords: coral recruitment, recovery, Mu Ko Chumphon
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ประชาคมสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณหาดเลนปากคลองกาพวน จังหวัดระนอง
สรินยา สุธาโพชน์, เสาวลักษณ์ โกเมศ, วัชรี รวยรื่น*, พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์, เกศรินทร์ รามณี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
*ผู้รับผิดชอบบทความ: ruairuen@gmail.com

การศึกษาประชาคมสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณหาดเลนปากคลองกาพวน อาเภอสุขสาราญ
จังหวัดระนอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ความหลากชนิดและความหนาแน่น
ของสั ต ว์ ท ะเลหน้ า ดิ น ท าการศึ ก ษาโดยการวางแนวเส้ น ส ารวจจ านวน 3 เส้ น เก็ บ ตั ว อย่ า ง
สัตว์ทะเลหน้าดินด้วยตารางสุ่มนับประชากรจานวน 3 จุดตามระดับขึ้นลงของน้าทะเล ควบคู่กับ
การใช้ท่อเก็บตัวอย่างตะกอนดิน และตรวจวัดคุณ ภาพน้าบางประการจานวน 2 สถานี ระหว่าง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึงกุ มภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ผลการศึก ษาพบสัตว์ทะเลหน้าดินทั้ ง หมด
11 ชนิด โดยพบปูปั้นทราย (Scopimera proxima) เป็นกลุ่มที่มีความหนาแน่นมากที่สุดเฉลี่ยอยู่
ในช่วง 7–31 ตัว/ตร.ม. รองลงมาคือ หอยขี้นก (Cerithidea cingulata) ในขณะที่การใช้ท่อเก็ บ
ตัวอย่าง พบสัตว์หน้าดินทะเลทั้งหมด 6 กลุ่ม โดยกลุ่มที่พบมากได้แก่ หอยฝาเดียว (Gestropods)
มีความหนาแนนมากที่สุดเฉลี่ยอยู่ในช่วง 414-3,598 ตัว/ตร.ม. ที่บริเวณระดับน้าขึ้นน้าลง รองลงมา
คือกลุ่มไส้เดือนทะเล (Polychaete) มีความหนาแน่นเฉลี่ยอยู่ในช่วง 732-2,802 ตัว/ตร.ม.ที่บริเวณ
ระดั บ น้ าลงต่ าสุ ด การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ความหนาแน่ น ของสั ต ว์ ท ะเลหน้ า ดิ น มี ค วาม
ความสัมพันธ์กับเปอร์เซ็นต์อินทรียวัตถุ และเปอร์เซ็นต์ทรายหยาบมาก ส่วนคุณภาพน้าทะเลยังอยู่
ในระดับเกณฑ์มาตรฐานสาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
คาสาคัญ: หาดเลน สัตว์ทะเลหน้าดินทะเลขนาดใหญ่ ความหลากชนิด
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MA-P-16

Macrobenthic fauna community at Kamphuan mudflat, Ranong Province
Sarinya Sutapoch, Saowalak Komet, Watcharee Ruairuen*, Pongsak Noparat,
Ketsarin Rammanee
Environmental Science, Faculty of Science and Technology,
Suratthani Rajabhat University, Suratthani Province 84100
*Corresponding author e-mail: ruairuen@gmail.com

This research aimed to investigate the current situation of the environment, species
diversity and density of the macrobenthic fauna community at Kamphuan mudflat,
Kamphuan District, Ranong Province. Data were collected with a quadrat and core
sampler at 3 different points according to the tidal effect along transects during
December 2017 to February 2018. Coastal water quality was also tested at two
stations nearby the Kampuan estuary. A total of 11 species were found from quadrat
sampling, while 6 groups were reported from a core sampler. Scopimera proxima had
the highest density with an average of 7–31 ind./m2, followed by Cerithidea cingulate.
On the other hand, Gastropods showed the highest density (range 414–3,598 ind./m2)
in the intertidal zone, followed by polychaetes (range 732–2,802 ind./m2) in the
subtidal zone from core sampling. Our observations indicate that the high density of
microbenthic fauna was mainly affected by the percentage of organic matter and
coarse sandy sediment. In addition, coastal water quality around the study site is still
at the level of coastal fish farming.
Keywords: Mudflat, macrobenthic fauna, species diversity
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ความชุกชุมของไส้เดือนทะเลบนชุดทดลองบริเวณแนวปะการังหมู่เกาะชุมพร
ในช่วงปี พ.ศ. 2559–2560
วัลยา กลิ่นทอง*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน, มาฆมาส สุทธาชีพ, รัตนาวดี เนียมศิริ, วัชระ สามสุวรรณ์
กลุ่มวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง
กรุงเทพฯ 10240
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: klinthong_fai@hotmail.com

การลงเกาะของสัตว์ทะเลหน้าดิน และนิเวศวิทยาของกลุ่มสิ่งมีชีวิตเป็นองค์ความรู้สาคัญสาหรับ
การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การวิจัย นี้ใช้ชุดทดลองการลงเกาะในภาคสนามเพื่อ
ศึ ก ษาความชุ ก ชุ ม ของไส้ เดื อ นทะเลครอบครั ว Serpulidae บริ เ วณแนวปะการั งหมู่ เกาะชุมพร
ในอ่ า วไทยตอนกลาง ซึ่ ง ได้ ท าการทดลองที่ 3 สถานี ศึ ก ษา ได้ แ ก่ เกาะง่ า มน้ อ ย เกาะกุ ล า
และเกาะรังกาจิว โดยการวางแผ่นกระเบื้องทดลองสาหรับการลงเกาะของไส้เดือนทะเลครอบครัว
Serpulidae ในแนวดิ่ง แนวราบ และแนวเฉียง ผลการศึกษาพบว่ารังไส้เดือนทะเล (polychaete
tube) ของไส้ เ ดื อ นทะเลครอบครั ว Serpulidae เป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก กลุ่ ม หนึ่ งของสิ่ งมี ชี วิตที่
ลงเกาะบนแผ่นกระเบื้อง โดยพบจานวนของรังไส้เดือนทะเลมากที่สุดบริเวณเกาะกุลา (ร้อยละ 1.5
ของพื้นที่ทั้งหมดบนแผ่นกระเบื้อง) และน้อยที่สุดบริเวณเกาะง่ามน้อย (ร้อยละ 0.3 ของพื้นที่ทั้งหมด
บนแผ่ น กระเบื้ อ ง) การศึ ก ษานี้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการศึ ก ษาไส้ เ ดื อ นทะเล
ซึ่ ง เป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ของระบบนิ เ วศทางทะเลและชายฝั่ ง งานวิ จั ย ในอนาคต
ควรให้ความสาคัญกับการศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ของไส้เดือนทะเล
ครอบครัว Serpulidae และพันธุศาสตร์ประชากรของไส้เดือนทะเล
คาสาคัญ : การลงเกาะ ไส้เดือนทะเล แนวปะการัง
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MA-P-17

Abundance of Polychaetes on the Settlement Panel Experiments
from coral reefs in Mu Ko Chumphon during 2016–2017
Wanlaya Klinthong*, Thamasak Yeemin, Makamas Sutthacheep,
Rattanawadee Niamsiri, Watchara Samsuvan
Marine Biodiversity Research Group, Department of Biology, Faculty of Science,
Ramkhamhaeng University, Bangkok 10240
*Corresponding author e-mail: klinthong_fai@hotmail.com

Recruitment of the marine benthos and the community ecology serves as important
management information for coastal and marine resources. We investigated the
abundance of marine polycheates found on the Settlement Panel Experimental
Station from Koh Ngam Noi, Koh Kula, and Koh Rangkachieu sites in Mu Koh
Chumphon, the Western Gulf of Thailand. We observed polychaetes coverage in the
family Serpulidae on settlement plates established in vertical, horizontal and oblique
positions. Polychaete tubes in the family Serpulidae were a major component of
benthic subtraten found on the settlement plates. Koh Ngam Noi had the highest
coverage (0.3% of total settlement surface area). Our work stresses the importance of
marine polychaete research because they are an important component in coastal and
marine ecosystems. Future research should focus on exploring detailed taxonomic
information and the systematics of marine polycheates in the family Serpulidae
including their population genetics.
Keywords: settlement, polychaete, coral reef
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การแพร่กระจายและความชุกชุมของหอยผีเสื้อ (Siliqua radiata)
บริเวณหาดปากเมง จังหวัดตรัง
วิภาวรรณ อุ่นคงทอง*, ธรรมศักดิ์ ยีมนิ , มาฆมาส สุทธาชีพ, สิริรตั น์ ใจหาญ
กลุ่มวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง
กรุงเทพฯ 10240
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: toeytoeywiphawan@gmail.com

หอยผี เ สื้ อ หรื อ หอยแสงอาทิ ต ย์ (Siliqua radiata) อาศั ย อยู่ ต ามชายหาดในเขตน้ าขึ้ น -น้ าลง
และเป็นหอยที่มีคุณ ค่าทางเศรษฐกิ จในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน การศึก ษานี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการแพร่ก ระจายและความชุกชุมของหอยผีเสื้อบริเวณหาดปากเมง จังหวัดตรังในช่วง
ปี พ .ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 ท าการสุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารวางควอแดรทขนาด 10×10 เมตร
ในบริเวณเขตน้าขึ้น-น้าลง ผลการศึกษาพบว่าหอยผีเสื้อแพร่กระจายอยู่ในดินทรายละเอียดปนโคลน
เล็ก น้อย โดยฝังตัวลึกลงไปประมาณ 10 เซนติเมตร ขนาดอนุภาคเม็ดทรายเฉลี่ย 0.09 – 0.11
มิลลิเมตร ในสภาพแวดล้อมที่มีความเค็มในช่วง 14.6 – 33.0 ส่วนในพันส่วน อุณหภูมิน้าทะเลเฉลี่ย
25.6 – 33.9 องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 6.8 – 8.7 ปริมาณออกซิเจนละลายอยู่
ในช่ ว ง 5.40 – 8.70 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร หอยผี เ สื้ อ ที่ พ บมี เ ปลื อ กบางใส เปราะ และแตกง่ า ย
เปลือกมีสีม่วงและมีเส้นคาดสีม่วงอ่อนเป็นรัศมี จานวน 4 แถบคล้ายแสงอาทิตย์ ขนาดความยาว
เปลือ กหอยประมาณ 5 – 7 เซนติเมตร ความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย 0.31 ตัวต่อตารางเมตร
การศึกษานี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของแหล่งที่อยู่ การแพร่กระจายและความหนาแน่น
ประชากรของหอยผีเสื้อ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สาคัญสาหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรหอยผีเสื้ออย่างยั่งยืน
คาสาคัญ : หอยผีเสื้อ การแพร่กระจาย จังหวัดตรัง

238

บทคัดย่อ : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MA-P-18

Distribution and abundance of Siliqua radiatae at Hat Pakmeng,
Trang Province
Wiphawan Aunkhongthong*, Thamasak Yeemin, Makamas Sutthacheep,
Sirirat Jaiharn
Marine Biodiversity Research Group, Department of Biology, Faculty of Science,
Ramkhamhaeng University, Bangkok 10240
*Corresponding author e-mail: toeytoeywiphawan@gmail.com

The marine bivalve Siliqua radiata inhabits the intertidal zonealong the Andaman
Coasts and is economically viable. We investigatedi the distribution and abundance
of Siliqua radiata at Hat Pakmeng, Trang Province from 2016 – 2018 withquadrats
(10×10 m) placed along intertidal zones. Siliqua radiata inhabitedifine sand and clay
substrate 10 cm below the surface. Median sand particle g size at Hat Pakmeng ranged
from 0.09 – 0.11mm. Seawater salinity, temperature, pH, and dissolved oxygen ranged
between 14.6 – 33.0 ppt., 25.6 – 33.9 degree Celsius, 6.8 – 8.7, and 5.40 – 8.70 mg/L
respectively. Silica radiata shells were quite transparentfragile, purple striped with four
white and light purple bands. The shell length was between 5 – 7 cm and the mean
population density was 0.31 ind./m2. We identified important information pertaining
to the sustainability of Silica radiata such as environmental conditions, habitats,
distribution, and population density.
Keywords: distribution, Siliqua radiata, Trang Province
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MA-P-19

ความหลากชนิดและพฤติกรรมการกินของปลาในแนวปะการังที่อ่าวขอนแค
และอ่าวปะตก เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต
ศิริรัตน์ สมเชื้อ*, ฟามิดา ฟาเซ็ท ทีนา่ , มัลลิกา เจริญสุธาสิน,ี กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
ส้านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ้าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: mukmick.sirirat@gmail.com

ความหลากชนิดและพฤติกรรมการกินของปลาในแนวปะการังมีความสาคัญต่อระบบนิเวศปะการัง
มาก การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงของความหลากชนิ ด และ
พฤติก รรมการกินของปลาในแนวปะการังที่อ่าวขอนแค และอ่าวปะตก เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต
จ านวน 2 ปี คื อ ปี พ.ศ. 2560 และ 2561 ได้ ท าการวาง permanent transect ที่ อ่ า วปะตก
จานวน 3 เส้น และที่อ่าวขอนแคจานวน 4 เส้น แต่ละเส้นห่างกัน 10 เมตรและมีความยาว 50 เมตร
ได้ทาการดาน้านับจานวนและชนิดของปลาจากเส้น line transect ข้างละ 2.5 เมตร นาข้อมูลปลา
ที่ ไ ด้ ม าจ าแนกพฤติ ก รรมการกิ น อาหารออกเป็ น 7 ชนิ ด คื อ ปลากิ น แพลงค์ ต อน ปลากิ น เนื้ อ
ปลากินพืช ปลากินปะการัง ปลากินปลา ปลากินสัตว์ไร้กระดูกสันหลัง และปลากินอาหารทุก ชนิด
นาข้อมูลมาคานวณความมากชนิด ความสม่าเสมอของชนิด และค่าดัชนีแชนนอน ผลการศึก ษา
พบว่า ที่อ่าวขอนแค จานวนชนิดปลาต่อเส้นและค่าความมากชนิดของปลาในปี พ.ศ. 2561 มากกว่า
ในปี พ.ศ. 2560 (จานวนชนิดปลาต่อเส้นค่าเฉลี่ยปีพ.ศ. 2560 = 33.50±2.25 และ ค่าเฉลี่ยปี พ.ศ.
2561 = 52.75 ± 2.56, t6 = -5.641, P<0.005; ความมากชนิ ด ปี พ .ศ. 2560 = 6.20±0.33 และ
ค่าเฉลี่ยปี พ.ศ. 2561 = 8.94±0.36, t6 = -5.609, P<0.005) ส่วนค่าความสม่าเสมอของชนิด และ
ค่าดัชนีแชนนอนไม่แ ตกต่ างกั น และอ่าวปะตกไม่ มี ค่ าใดแตกต่ างกั นระหว่างปี พ .ศ. 2560 และ
ปี พ.ศ. 2561 ส าหรั บ พฤติ ก รรมการกิ น ของปลาในแนวปะก ารั ง พบว่ า ในปี พ.ศ. 2561
ที่อ่าวขอนแค ปลากินแพลงค์ตอนมีจานวนมากกว่าปลากินปลา ปลากินปะการัง และปลากินสัตว์
ไร้กระดูกสันหลัง จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า จากปีพ.ศ. 2560 ถึง 2561 อ่าวขอนแคมีความหลาก
ชนิดของปลามากขึ้น ซึ่งน่าจะมาจากการเพิ่มของปลากินแพลงค์ตอนที่มาหากินในอ่าวขอนแคนี้มาก
ขึ้น
คาสาคัญ: ปลาในแนวปะการัง, ความมากชนิด, ความสม่าเสมอของชนิด, ค่าดัชนีแชนนอน
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MA-P-19

Reef fish species richness and feeding habits at
Khonkae and Patok Bays, Racha Island, Phuket
Sirirat Somchuea*, Fahmida Wazed Tina, Mullica Jaroensutasinee,
Krisanadej Jaroensutasinee
School of Science, Walailak University, Thasla, Nakhon Si Thammarat Province 80161
*Corresponding author e-mail: mukmick.sirirat@gmail.com

Species richness and feeding habits of coral reef fish important parts of coral reef
ecosystems. We examinedreef fish species richness and feeding habits at Khonkae and
Patok Bays, Racha Island, Phuket in 2017 and 2018. We set three permanent line
transects at Patok Bay and four permanent 50 m line transects at Khonkae Bay with
ten meters apart. We counted the number of fish and recorded fish species up to 2.5
m from each transect line and classified the feeding habits into seven groups:
planktivore, carnivore, herbivore, corallivore, piscivore, invertebrate consumer and
omnivore. We calculated species richness, evenness and the Shannon index. At
Khonkae Bay, the number of individual fish per line and the species richness in 2018
was higher than in 2017 (the average number of individual fish per line in 2017 =
33.50±2.25 and in 2018 = 52.75 ± 2.56, t6 = -5.641, P<0.005; the average species
richness in 2017 =6.20±0.33 and in 2018 = 8.94±0.36, t6 = -5.609, P<0.005) but we
found no differences in evenness and Shannon index. At Patok Bay, there was no
difference between any parameters. For feeding habits, at Khonkae Bay in 2018, the
number of planktivores was higher than picivores, corallivores and invertebrate
consumers. TThus in 2018, Khonkae Bay had higher species richness than 2017 which
may be due to the increases in the number of planktivores at this site.
Keywords: evenness, reef fish, Shannon index, species richness
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การเปรียบเทียบปริมาณไมโครพลาสติกในมวลน้าบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
และหาดปากเมงในช่วงปี พ.ศ. 2560 และ ปี พ.ศ. 2561
ศิริลักษณ์ รองประโคน*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน, มาฆมาส สุทธาชีพ
กลุ่มวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง
กรุงเทพฯ 10240
*ผู้รับผิดชอบบทความ: sirilux_joy128@hotmail.com

ไมโครพลาสติ ก คื อ ขยะพลาสติ ก ที มี ข นาดเล็ ก ว่ า 5 มิ ล ลิ เ มตร ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น เป็ น ปั ญ หามลพิ ษ
ทางทะเลที่ ส าคั ญ และพบการแพร่ ก ระจายในสิ่ ง แวดล้ อ มทางทะเลทั่ ว โลก นอกจากนี้ ป ริ ม าณ
ไมโครพลาสติก ในทะเลยังมีแนวโน้ มที่จ ะส่ง ผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลทั้งในกรณี ที่ เ ป็ น
ตัวนาสารพิษเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร และการเกิดผลกระทบต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
การศึก ษานี้มีวัตถุประสงค์เปรีย บเทียบปริมาณไมโครพลาสติกในมวลน้าบริเวณอุทยานแห่งชาติ
หาดเจ้าไหมและหาดปากเมง ช่วงเดือนมกราคมปี พ.ศ. 2560 และ ปี พ.ศ. 2561 ผลการศึกษาพบว่า
ปริมาณไมโครพลาสติกบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และหาดปากเมง ในปี พ.ศ. 2560 (40.0–
51.6 ชิ้ น /ลู ก บาศก์ เ มตร) มากกว่ า ปี พ.ศ. 2561 (14.0–27.7 ชิ้ น /ลู ก บาศก์ เ มตร) ปริ ม าณ
ไมโครพลาสติกที่พบอาจจะเป็นผลมาจากหลายปัจจัย เช่น ลมมรสุม การไหลเวียนของกระแสน้า
และจานวนนักท่องเที่ยวในแต่ละปี
คาสาคัญ : ไมโครพลาสติก มลพิษ จังหวัดตรัง
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MA-P-20

Comparison of microplastics in seawater collected from
Hat Chao Mai National park and Hat Pakmeng in 2017 - 2018
Siriluck Rongprakhon*, Thamasak Yeemin, Makamas Sutthacheep
Marine Biodiversity Research Group, Department of Biology, Faculty of Science,
Ramkhamhaeng University, Bangkok 10240
*Corresponding author e-mail: sirilux_joy128@hotmail.com

Microplastics are classified as plastic waste less than 5 mm, and have recenetly been
recognized as an important marine pollutant wordwide., Microplasticspossibly
generate impacts on marine ecosystems by both transferring toxic substances into
marine food webs and adversely affecting marine organism health Our study
comparedmicroplastic abundance in seawater at Hat Chao Mai National Park and Hat
Pakmeng sampled in 2017 and 2018. The density of microplastics at Hat Chao Mai
National Park and Hat Pakmeng in 2017 (40.0–51.6 particles/m3) was significantly
higher than in 2018 (14.0–27.7 particles/m3). The variation in microplastic
concentrations may result from various factors such as monsoons, ocean circulation,
and the number of tourists.
Keywords: microplastics, pollution, Trang Province
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MA-P-21
การพัฒนาแบบจาลองทางสมุทรศาสตร์สาหรับบริเวณหาดหยงหลาและเกาะมุก
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง
ศิโรจน์ ศิริทรัพย์*, สายฝน ทมกระโทก, ศิริวัฒน์ กองกุลศิริ
ห้องปฏิบัติการวิจยั การจ้าลองขนาดใหญ่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี 12120
*ผู้รับผิดชอบบทความ: sirod.sirisup@nectec.or.th

การไหลเวี ย นของกระแสน้ าทะเลนั้ น มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การเกิ ด primary production
การถ่ายเทสารอาหารให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและสร้างสภาวะที่เอื้อต่อการดารงชีวิตภายใต้กระบวนการ
ผสมของชั้ น น้ า (mixing) โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในเขตน้ าตื้ น ตามแนวชายฝั่ ง บริ เ วณชะวากทะเล
(estuary) ทั้งนี้การไหลเวียนของกระแสน้าทะเลนั้นส่งผลโดยตรงต่อการกระจายตัวของสิ่ง มีชี วิ ต
ในทะเล ทั้งในรูปแบบความหลากหลายของการกระจายตัวเชิงพื้นที่และการกระจายตัวของสายพันธุ์
ผ่านการขนถ่ายตัวอ่อนจากการไหลเวียนของกระแสน้าทะเล นอกจากนี้การไหลเวียนของกระแสน้า
ทะเลยังเป็นปัจจัยสาคัญต่อพลวัตรของสัณฐานชายฝั่งอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในทะเล
เช่น หญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่งอาหารหลักของพะยูนและสัตว์เศรษฐกิจ เช่น ปลิงทะเล หอยชักตีน โดย
ผ่านกระบวนการเคลื่อนย้ายตะกอนซึ่งหากขาดความสมดุลย่อมก่ อให้เกิ ดปัญหาอันจะส่งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตในทะเลและชายฝั่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หาดหยงหลาและเกาะมุก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้า
ไหมเป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญในเชิงเศรษฐกิจของจังหวัดตรังโดยเฉพาะทางด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้
พื้นที่นั้นยังมีความซับซ้อนเชิงพื้นที่อันประกอบไปด้วยเกาะต่างๆเช่น เกาะมุก tidal flats อีกทั้งเป็น
บริ เ วณที่ อ ยู่ ติ ด กั บ บริ เ วณปากแม่ น้ าตรั ง และแม่ น้ าปะเหลี ย น ก่ อ ให้ เกิ ด ความซั บ ซ้ อ นของ
กระบวนการทางสมุทรศาสตร์ ดังนั้นความเข้าใจในกระบวนการดังกล่าวโดยเฉพาะรูปแบบการไหล
ของกระแสน้าทะเล ซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของ ลมมรสุม น้าขึ้น -น้าลงและ การไหลเข้าของแม่น้า
ต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนั้นย่อมมีความสาคัญต่อการกาหนดแนวทางการบริหารจัดการชายฝั่ง
ของอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ห าดเจ้ า ไหม โดยการศึ ก ษาประกอบไปด้ ว ย การส ารวจสภาพความลึ ก
สภาพกระแสน้า และ การพัฒนาแบบจาลองสมุทรศาสตร์สาหรับบริเวณหาด หยงหลาและเกาะมุก
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม โดยข้อมูลจากการสารวจความลึกเพื่อทาแผนที่สภาพพื้นท้องทะเล
แสดงให้เห็นว่าค่าความลึก ที่สุดของพื้นที่ทะเลบริเวณหาดหยงหลาและเกาะมุก อุทยานแห่งชาติ
หาดเจ้าไหมอยู่ที่ 7.0 เมตรใต้ระดับน้าทะเลปานกลาง โดยมีลักษณะเป็นร่องอยู่บริเวณด้านขวามือ
ของเกาะมุกซึ่งมีความลึกเฉลี่ยอยู่ที่ 4.0-5.0 เมตรใต้ระดับน้าทะเลปานกลาง และ การสารวจสภาพ
กระแสน้าทะเลพบว่าค่าความเร็วโดยรวมของพื้นที่ศึกษาอยู่ที่ 0.20-0.25 เมตรต่อวินาที โดยพบว่า
บริเวณที่มีความเร็วสูงอยู่ในบริเวณปากคลองตะเปะ คลองไหโล๊ะ แหลมเกาะมุกบริเวณเกาะมุกศิวา
ลัยรีสอร์ท โดยมีค่าความเร็วประมาณ 0.4-0.5 เมตรต่อวินาที โดยข้อมูลเหล่านี้ถูกนามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพัฒนาแบบจาลองสมุ ทรศาสตร์เ พื่อวิเ คราะห์ก ารไหลเวีย นของน้ าทะเล โดยผลจากการ
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งพบว่ า แบบจ าลองสมุ ท รศาสตร์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น นั้ น สามารถท านายการ
เปลี่ยนแปลงของระดับน้าและกระแสน้าทะเลในพื้นที่ศึกษาได้ดี สอดคล้องกับข้อมูลตรวจวัด ทั้งนี้
โดยผลการวิเคราะห์การไหลเวียนของน้าทะเลที่ได้จากแบบจาลองสามารถเข้าถึงผ่านระบบให้บริการ
ข้อมูลคานวณได้ที่ http://chaophraya.lsr.nectec.or.th/chaomai
คาสาคัญ : กระแสน้าทะเล,แบบจาลองสมุทรศาสตร์
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MA-P-21

Development of coastal currents model for Yonglam beach and
Mook Island Chao Mai Beach National Park, Trang Province
Sirod Sirisup*, Saifhon Tomkratoke, Siriwat Kongkulsiri
Large-Scale Simulation Research Laboratory National Electronics and Computer
Technology Center, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology,
Pathum Thani Province 12120
*Corresponding author e-mail: sirod.sirisup@nectec.or.th
Ocean currents are important to marine life. They help enhance primary production, evenly
transport nutrients and nourish the environment by mixing processes especially in coastal
regions and estuaries. The currents also directly influence seafloor species diversity through
the transportation of their larvae. Ocean currents directly impact seafloor dynamics by
influencing sediment transport; such as providing nutrients for seagrasses. Seagrasses provide
food, shelter and act as essential nursery areas for marine wildlife such as Dugongs as well
as valuable species such as sea cucumbers and wing shells. Ismbalances in the ocean current
processes canlead to inevitable consequences to marine organisms living along the coast.
Yonglam Beach and Mook Island, Chao Mai Beach National Park areas are valuable tourist
areas supporting the economy of Trang province. Geologically, the areas consist of complex
systems of co islands tidal flats and river mouths leading to interesting current patterns.
Understanding the complicated current patterns will aid in developing effective, efficient and
sustainable resource management schemes for Chao Mai Beach National Park. This study
performssurveys and develops tcoastal currents models for Yonglam beach and Mook Island,
Chao Mai Beach National Park. Bathymetric surveys revealed that the deepest point of the
study area is seven meters below the mean sea level forming an undersea canal with an
average depth of four to five meters under mean sea level on the right-hand side of Mook
Island. Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) surveys showed that the overall ocean
current has a magnitude of order 0.20-0.25 m/s. Ta Pe canal Hai Lo canal and the cape of
Mook island have high maginitudes of 0.40-0.50 m/s. In order to obtaini a model of the area
suitability, the survey data was integrated into the model during the development of the
coastal currents model for Yonglam beach and Mook Island, Chao Mai Beach National Park.
The model validation results indicate that the developed model is in agreement with our
observations and can be used to predict sea-level and currents in the study area. Themodel
output results and analyses are available at the website: http://chaophraya.lsr.nectec.or.th
/chaomai.
Keywords: Sea currents, Ocean models
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การเปรียบเทียบการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในหอยผีเสื้อ (Siliqua radiata)
บริเวณหาดแหลมสน จังหวัดสตูล และบริเวณหาดปากเมง จังหวัดตรัง
ศุภกานต์ เผ่าด้วง*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน, มาฆมาส สุทธาชีพ
กลุ่มวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง
กรุงเทพฯ 10240
*ผู้รับผิดชอบบทความ: filmsupphakarn@hotmail.com

การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในสิ่งมีชีวิตในทะเลเป็นประเด็นที่มีความสาคัญและได้รับความสนใจ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ไมโครพลาสติกเป็นปัจจัยสาคัญของปัญหามลพิษทางทะเลที่ส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการเป็นตัวนาพาสารพิษที่ไป
สะสมในสัตว์ทะเลและห่วงโซ่อาหาร การวิเคราะห์การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในหอยผีเสื้อ
(Siliqua radiata) ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลเศรษฐกิจในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย จึงมี
ความจาเป็นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในระบบนิเวศทางทะเล
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บการสะสมของไมโครพลาสติ ก ที่ พ บในหอยผี เ สื้ อ
(S. radiata) จากบริเวณหาดแหลมสน จังหวัดสตูล และบริเวณหาดปากเมง จังหวัดตรัง ดาเนินการ
วิเคราะห์ปริมาณไมโครพลาสติกโดยการย่อยสลายตัวอย่างด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 30% แล้ว
ตกตะกอนด้ ว ยโซเดี ย มคลอไรด์ อิ่ ม ตั ว และกรองด้ ว ยกระดาษกรอง ผลการศึ ก ษาพบปริ ม าณ
ไมโครพลาสติ ก ในหอยผี เ สื้ อ จากจั ง หวั ด สตู ล และจั ง หวั ด ตรั ง เฉลี่ ย 6 ชิ้ น /ตั ว และ 8 ชิ้ น /ตั ว
ตามลาดับ ขนาดไมโครพลาสติกที่พบมากอยู่ในช่วง 1,001–2,000 ไมโครเมตร และ 500–1,000
ไมโครเมตร ตามลาดับ การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงการสะสมของไมโครพลาสติกในหอยทะเลฝั่งอันดา
มัน และความจาเป็นในการติดตามปริมาณการสะสมไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล
คาสาคัญ: ไมโครพลาสติก หอยผีเสื้อ ทะเลอันดามัน
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MA-P-22

Comparing microplastic contamination in Siliqua radiata collected from
Hat Laemson, Satun Province, and Hat Pakmeng, Trang Province
Supphakarn Phoaduang*, Thamasak Yeemin, Makamas Sutthacheep
Marine Biodiversity Research Group, Department of Biology, Faculty of Science,
Ramkhamhaeng University, Bangkok 10240
*Corresponding author e-mail: filmsupphakarn@hotmail.com

Microplastic contamination in marine biota is an important and interesting issue at
both nationally and internationallyMicroplastics have become a major component of
on marine pollution generating continuousimpacts on marine ecosystems, Often
microplastics carry toxic substances through the food web which leads to
bioaccumulation in marine organisms. We investigated microplastic contamination
inSiliqua radiata, the important economic bivalve found along the Andaman coasts
of Thailand. Understanding microplastic contamination is essential for maintaining
marine ecosystem health. We compared microplastic contamination in S. radiata
collected from Hat Laemson, Satun Province, and Hat Pakmeng, Trang Province.
Wedigested samples with 30% hydrogen peroxide solution before separating
microplastics by floating in saturated sodium chloride solution, then filtering with a
filter paper. Mean microplastic densities found in bivalves collected from Satun and
Trang Province were between 6 and 8 particles/individual, respectively. Microplastics
were mostly between1,001–2,000 microns, as well as 500–1,000 microns, respectively.
Microplastic contamination occurs in bivalves living inAndaman Sea reflecting the
needs for continued monitoring of microplastic accumulation in coastal environments.
Keywords: microplastic, Siliqua radiate, Andaman Sea
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คุณค่าทางโภชนาการและปริมาณโลหะหนักของสาหร่ายใบมะกรูด
สุรีรัตน์ รัตนสมบูรณ์, เอกราช เกตวัลห์*, อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 73170
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: aikkarach.ket@mahidol.ac.th

Halimeda macroloba เป็นสาหร่ายสีเขียวที่มีรูปร่างคล้ายใบมะกรูด สามารถพบสาหร่ายชนิดนี้
ได้ ใ นทะเลฝั่ ง อ่ า วไทยและฝั่ ง อัน ดามั น มี บ ทบาทส าคั ญ ทางระบบนิ เ วศในทะเลไทยอย่ า งมาก
เนื่องจากเป็นอาหารและแหล่งหลบภัยของสัตว์น้าเมื่อสาหร่ายใบมะกรูดตายลงจะสลายเป็นทราย
สร้ า งแนวปะการั ง ให้ กั บ ทะเล สาหร่ า ยใบมะกรู ด ยั ง ช่ ว ยลดปริ ม าณคาร์ บ อนไดออกไซด์ ด้ ว ย
กระบวนการสังเคราะห์แ สง (Photosynthesis) และยังมีกระบวนการสร้างแคลเซีย มคาร์บอเนต
(Calcification) โดยการสะสมหิ น ปู น หรื อ แคลเซี ย มคาร์ บ อเนตไว้ ใ นส่ ว นที่ ค ล้ า ยใบ โดยอั ต รา
การสร้างหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเนตของสาหร่ายชนิดนี้คือร้อยละ 82.46 ของน้าหนักสาหร่าย
โครงการนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อศึ ก ษาคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการและปริ ม าณโลหะหนั ก ของ
สาหร่ายใบมะกรูด สาหร่ายใบมะกรูดสามารถแยกออกได้เป็นสองส่วนคือ ส่วนอ่อนและส่วนแก่
จากผลการทดลองพบว่ า สาหร่ า ยใบมะกรู ด ให้ พ ลั ง งานต่ า ( 14.86 – 24.81 Kcal/100 กรั ม )
และมีปริมาณไขมันต่า (0.07 – 0.21 กรัม/100กรัม) และยังเป็นแหล่งของใยอาหาร (3.74 – 3.75
กรั ม /100 กรั ม ) ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น สาหร่ า ยใบมะกรู ด มี ป ริ ม าณแคลเซี ย มที่ สู ง มาก โดยพบว่ า
สาหร่ายใบมะกรูดส่วนแก่มีปริมาณแคลเซียมสูงกว่าส่วนอ่อนอย่างมีนัยสาคัญ (P<0.05) จึงเป็นแหล่ง
แคลเซี ย มที่ ดี แ ละมี โ ลหะหนั ก ในระดั บ ที่ ป ลอดภั ย อย่ า งไรก็ ตามควรมี ก ารศึ ก ษาข้ อ มู ล
ทางโภชนาการและความปลอดภัยของสาหร่ายใบมะกรูดเพิ่มเติม
คาสาคัญ: แคลเซียมคาร์บอเนต,ส่วนประกอบหลัก,สาหร่ายสีเขียว,ความเป็นพิษ,ใบมะกรูด

248

บทคัดย่อ : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MA-P-23
Nutritive values and heavy metals of Halimeda macroloba
Sureerat Rattanasomboon, Aikkarach Kettawan*, Uthaiwan Suttisansanee,
Piya Temviriyanukul
Institute of Nutrition, Mahidol University, Nakhon Pathom Province 73170
*Corresponding author e-mail: aikkarach.ket@mahidol.ac.th

Halimeda macroloba are leaf shaped green algae formed likeKaffir lime leaves. The
H. macroloba are present in the Gulf of Thailand and Andaman Sea. The algaeplays
a vital role in the ecosystem as food and provides habitat for marine organisms by
creating coral reefs. Additionally, H, macroloba reduces carbon dioxide through
photosynthesis and deposition of limestone (calcium carbonate) through calcification.
The calcification rate is 82.46 percent of body weight. This project determined
nutritional value and heavy metals in H. macroloba. We analyzed new segments and
old segments of H. macroloba for proximate, minerals and heavy metals. Halimeda
macroloba provide minimal energy (14.86 – 24.81 Kcal/100g wet) and have low fat
content (0.07 – 0.21g/100g). Interestingly, H. macroloba are a significant source of
dietary fiber (3.74 – 3.75 g/100g), moreover, the species has highcalcium content with
H. significantly higher calcium in the older segments (6.85±1.02 g/100g) than newerw
segments (5.58±0.88 g/100g). The species does not contain significant levels of heavy
metals and thus, H. macroloba could be a reliable source of calcium. Further study
should assess nutritional benefits and safety of ingesting the species.
Keywords: calcium carbonate, proximate composition, green algae, toxicity, Kaffir
lime leave
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การสารวจ แนวทางทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนนาเทีย่ วชมโลมา
ในอาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
สุไหรย้า บิลหนู*, ธันญดา เกิดพรัด, สุวัตน์ จุฑาพฤทธิ์
ทรัพยากรประมงและชายฝั่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
*ผู้รับผิดชอบบทความ: raiya2557@gmail.com

การท่องเที่ยวชมโลมาในประเทศไทยได้รับความนิยมมากขึ้นในแต่ละปีอีกทั้งได้รับการสนับสนุน และ
ส่งเสริมจากหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชน แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวชมโลมามีบทบาท
มากขึ้นในประเทศ ผู้วิจัยจึงทาการศึกษาเพื่อหาแนวทางการเพิ่มพูนศักยภาพมูลค่าการท่องเที่ยวชม
โลมา ของกลุ่มนักท่องเที่ย วที่มีความเกี่ย วข้องโดยประเมินกิจ กรรมการท่องเที่ยวชมโลมา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึก ษามูลค่าของการท่องเที่ย วชมโลมาบริเวณบ้านแหลมประทับ อาเภอขนอม
ระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2561 ศึกษาความพึงพอใจที่มีผลต่อการดึงดูดนักท่องเที่ย วที่
เดินทางมาเยี่ยมชมโลมา ศึกษาด้านการปรับปรุงและส่งเสริมเสนอให้มีการจัดการพื้นที่อาเภอขนอม
โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมโลมา เพื่อฟื้นฟูให้พื้นที่มีศักยภาพ ปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ชาวประมง
มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชมโลมา ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มของนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจใน
ด้านความสะดวก ปลอดภัย และชุมชนให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งส่งเสริมปรับปรุงด้าน
สถานที่ เช่น ห้องน้า และสถานที่จอดรถเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว ผลงานวิจัยนี้สามารถให้คาแนะนา
การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาพื้ น ที่ บ ริ เ วณอ าเภอขนอม เพื่ อ พั ฒ นาสู่ ก ารท่ อ งเที่ ย วที่ ยั่ ง ยื น ทั้ ง นี้ ยั ง ท าให้
ชาวประมงมีการปรับตัวจากการสร้างรายได้ และสร้างความตระหนักต่อคุณค่าในการอนุรักษ์ในพื้นที่
ต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ : ศักยภาพ การจัดการ การท่องเที่ยว
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A Survey of development approaches to Increase the Potential of the
dolphin tourism community in Khanom. Nakhon Sri Thammarat
Suraiya Bilnu*, Tanyada Keudprud, Suwat Jutapruet
Fisheries and Coastal Resources Faculty of Science and Industrial Technology Prince of
Songkla University, Surat Thani Campus, Surat Thani 84000
* Corresponding author e-mail: raiya2557@gmail.com

Dolphin observation is a type of tourism gaining popularity yearly. Many organizations,
private companies, enterprises, and government agencies that supportdolphin-based
tourism. Tourism based on watching wild dolphins influences developing countries.
We surveyedways for developing dolphin watching tourism potential based on
responses from tourists and fishermen. We aimedto define dolphin watching activity
value from January – March, 2018 atLaem Pra-tub, Khanom District by surveying
satisfaction and attractiveness factors of touristswhen observing dolphins. The study
will support fishermen by obtaininginformation on increasing passive income due to
dolphin watching tourism. Tourists appear to be satisfied bythe convenience, safety,
and service mind but require bettertoilet facilities and parking areas. Furthermore, the
conscious and awareness of fishermen will be encouraged pertaining to valuable
marine resources conservation and management.
Keywords: Dolphin Watching Tourism, Khanom, Nakhon Si Thammarat
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MA-P-25

ความหลากหลายและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในบริเวณแนวปะการัง
จังหวัดชลบุรีและจังหวัดพังงา
อรเทพ มือเสือ*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน, มาฆมาส สุทธาชีพ
กลุ่มวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง
กรุงเทพฯ 10240
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: sfxlr@hotmail.com

แพลงก์ตอนพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่ลองลอยอยู่ในน้า และมีบทบาทสาคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลในฐานะ
ผู้ผลิตขั้นปฐมภูมิและยังสามารถเป็นตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของประชากรสิ่งมีชีวิตในทะเล การ
จัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลและทรัพยากรประมงจาเป็นต้องใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับแพลงก์ตอนพืช
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชบริเวณ
แนวปะการังอ่าวไม้งาม และอ่าวผักกาด จังหวัดพังงา ฝั่งทะเลอันดามัน และบริเวณอ่าวท้ายตาหมื่น
และเกาะค้างคาว จังหวัดชลบุรี อ่าวไทยตอนบน ผลการศึกษาพบความหนาแน่นเฉลี่ยแพลงก์ตอน
พืชมากสุดบริเวณแนวปะการังเกาะค้างคาว และน้อยสุดบริเวณแนวปะการังอ่าวผักกาด ผลการ
วิเคราะห์ทางสถิตชี้ให้เห็นว่าแนวปะการังบริเวณเกาะค้างคาวมีความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช
เฉลี่ยมากกว่าสถานีศึกษาอื่นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ (F=72.37, p<0.05) ในภาพรวมแพลงก์ตอน
พืชชนิดเด่ น ที่ พ บในสถานี ศึก ษาจัง หวั ดชลบุรี คื อ Rhizosolenia spp., Chaetoceros spp. และ
Coscinodiscus spp. ในขณะที่จังหวัดพังงาพบ Ceratium spp. และ Rhizosolenia spp. ความ
แตกต่างขององค์ประกอบของชนิดแพลงก์ตอนพืชระหว่างสถานีศึกษาอาจสะท้อนถึงอิทธิพลของการ
แลกเปลี่ยนมวลน้า และผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์
คาสาคัญ: แพลงก์ตอนพืช อ่าวไทย ทะเลอันดามัน
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MA-P-25

Diversity and abundance of phytoplankton in coral reefs of Chonburi
and Phang-nga Province
Orathep Muesuea*, Thamasak Yeemin, Makamas Sutthacheep
Marine Biodiversity Research Group, Department of Biology, Faculty of Science,
Ramkhamhaeng University, Bangkok 10240
*Corresponding author e-mail: sfxlr@hotmail.com

Phytoplankton are microscopic organisms that live in aquatic environments playing
significant roles as primary producers in marine environment. Phytoplankton can be
also used as a bioindicator to assess fertility and marine organism abundance.
Understanding phytoplankton is essential for marine environmental and fisheries
resource management. We investigated phytoplankton biodiversity and abundance in
Ao Mai Ngam and Ao Phak Kad coral reefs in Phang-nga Province, the Andaman Sea,
Ao Taitamuen and Ko Khang Khao in Chonburi Province, the Inner Gulf of Thailand.
Ko Khang Khao had the highest phytoplankton mean total density while the lowest
was recorded at Ao Phak Kad. Statistical analysis revealed that the abundance of
phytoplankton in coral reefs at Ko Khang Khao was significantly higher than those
observed at other study sites (F=72.37, p<0.05). iI Chonburi Province included
Rhizosolenia spp., Chaetoceros spp. and Coscinodiscus spp. were the dominant taxa.
In Phang-ngaCeratium spp. and Rhizosolenia spp. were dominant taxa. Spatial
variation of phytoplankton abundance may be a result of factors such as water mass
exchange and impacts of human activities.
Keywords: Phytoplankton, Gulf of Thailand, Andaman Sea
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MA-P-26

การเปรียบเทียบปริมาณไมโครพลาสติกในดินตะกอนบริเวณหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง
อัครัช แสงอรุณ*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน, มาฆมาส สุทธาชีพ, บัญชา ลาวัง
กลุ่มวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง
กรุงเทพฯ 10240
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: phunnguz@gmail.com

ไมโครพลาสติ ก คื อ ขยะพลาสติ ก ซึ่ งมี ข นาดเล็ ก กว่า 5 มิ ล ลิ เ มตร ซึ่ ง สามารถเป็ น ตั ว น าสารพิษ
เข้าสู่ห่วงโซ่อาหารและส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทางทะเล ปัจจุบันทั่ว
โลกกาลังให้ความสนใจและเฝ้าติดตามปัญหาขยะไมโครพลาสติก ซึ่งเกิดจากการทิ้งขยะในพื้น ที่มี
กิจกรรมเชิงท่องเที่ยวต่างๆ การทาประมงเชิงพาณิชย์ และขยะพลาสติกจากบนบก การศึกษานี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปริมาณไมโครพลาสติกในดินตะกอนบริเวณหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง
ในเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ. 2561 ผลการศึกษาในปี พ.ศ. 2560 พบว่าบริเวณหาด
เจ้ า ไหมมี ข นาดไมโครพลาสติ ก มากอยู่ ใ นช่ ว ง 501–1,000 µm และในปี พ.ศ. 2561 พบขนาด
ไมโครพลาสติกมากอยู่ในช่วง 1,001–2,000 µm โดยมีปริมาณจานวนไมโครพลาสติกในดินตะกอน
เฉลี่ย 36,333 ชิ้น/ตร.ม. และ 205,333 ชิ้น/ตร.ม. ตามลาดับ ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าบริเวณ
หาดเจ้าไหมมีปริมาณไมโครพลาสติกสะสมในดินตะกอนเพิ่มมากขึ้น และมีความจาเป็นอย่างเร่งด่วน
ที่ทุกภาคส่วนต้องลดปริมาณการทิ้งขยะพลาสติกลงสู่ทะเล เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ทางทะเลและชายฝั่ง และการใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
คาสาคัญ : ไมโครพลาสติก, ดินตะกอน, หาดเจ้าไหม
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MA-P-26

Comparison of microplastic abundance in marine sediments
at Hat Chao Mai, Trang Province
Akkharat Sangaroon*, Thamasak Yeemin, Makamas Sutthacheep, Bancha Lawang
Marine Biodiversity Research Group, Department of Biology, Faculty of Science,
Ramkhamhaeng University, Bangkok 10240
*Corresponding author e-mail: phunnguz@gmail.com

Microplastics are plasti particles less than5 mm. Microplastics can transfers toxic
substances through food webs and generate impacts on various marine organisms.
Global attention toward microplastic pollution has arisen because commercial fishing
land based plastic waste have drastically increased microplastic pollution worldwide.
. We conducted a comparative study of microplastics in marine sediment collected
at Hat Chao Mai, Trang Province, from January 2017 and 2018. In 2017 ranged between
501–1,000 µm while in 2018 ranged from1,001–2,000 µm. Mean densities of the
microplastics in marine sediments found in 2017 and 2018 were 36,333 and 205,333
pieces/m2, respectively. This study illustrates microplastic accumulation inmarine
sediments at Hat Pakmeng. All sectors should urgently collaborate to reduce plastic
waste in order to mitigate impacts on marine and coastal ecosystems as well as to
promote sustainable use.
Keywords: microplastics, sediment, Hat Chao Mai
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MA-P-27

การเปรียบเทียบปริมาณไมโครพลาสติกในหอยตะเภา (Donax scortum)
และหอยเสียบ (Donax incarnates) บริเวณหาดปากเมง จังหวัดตรัง
อิสรีย์ รัตนศรี*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน, มาฆมาส สุทธาชีพ
กลุ่มวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง กรุงเทพฯ 10240
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: bazaa_69@hotmail.com

ไมโครพลาสติกเป็นปัญหามลพิษทางทะเลที่มีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก
การแพร่กระจายของไมโคร- พลาสติกในสิ่งแวดล้อมทางทะเลมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อระบบ
ห่ ว งโซ่ อ าหารตลอดจนสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นระบบนิ เ วศทางทะเลและชายฝั่ ง หอยตะเภา
(Donax scortum) และหอยเสีย บ (Donax incarnates) เป็นหอยสองฝาที่อ าจได้รั บผลกระทบ
โดยตรงจากการกรองกินอาหาร การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปริมาณไมโครพลาสติกที่
สะสมในหอยตะเภาและหอยเสีย บ บริเวณหาดปากเมง จังหวัดตรัง ผลการศึก ษาพบว่าปริมาณ
ไมโครพลาสติกในหอยตะเภามีค่ าเฉลี่ย 4 ชิ้น/ตัว และในหอยเสียบมีค่าเฉลี่ย 6 ชิ้น/ตัว ขนาดของ
ไมโครพลาสติก ที่พบมากที่สุดอยู่ในช่วง 1,001 – 2,000 ไมโครเมตร การศึก ษานี้แสดงให้เห็นว่า
ปริ ม าณไมโครพลาสติ ก ในหอยเสีย บมี ม ากกว่ า ในหอยตะเภา เนื่ อ งจากมี ก ารแพร่ก ระจายและ
สภาพแวดล้อมของแหล่งที่อยู่ย่อยแตกต่างกั น ผลการศึกษานี้ยังแสดงให้เห็นว่าทุกภาคส่ว นต้อง
ตระหนักถึงมลภาวะที่เกิดจากไมโครพลาสติกในระบบนิเวศทางทะเล และควรกาหนดแนวทางการ
ป้องกันหรือลดปริมาณ ไมโครพลาสติกบริเวณชายฝั่งทะเล
คาสาคัญ: หอยตะเภา หอยเสียบ ไมโครพลาสติก
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MA-P-27

Comparing microplastics in Donax scortum and D. incarnate at
Hat Pakmeng, Trang Province
Itzaree Rattanasri*, Thamasak Yeemin, Makamas Sutthacheep
Marine Biodiversity Research Group, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University,
Bangkok 10240
*Corresponding author e-mail: bazaa_69@hotmail.com

Nationally and internationally the problem of microplastic pollution has risen to
attention. . Thedistribution of microplastics tends to contaminate marine food webs
andvarious organisms living in coastal and marine environments. The marine bivalves
Donax scortum and D. incarnates are directly impacted because they ingest
microplastics. We collected the two species from Hat Pakmeng, Province and
compared accumulated microplastic concentrations. The mean microplastic densities
in D. scortum and D. incarnates were approximately 4 and 6 particles/individual,
respectively. Most microplastics were between 1,001–2,000 microns. Weillustrated D.
incarnates had higher microplastic content thanD. scortum likely due to variable
habitats. Attention on microplastic pollution in marine ecosystems is required by all
sectors and measures should also be established to avoid or reduce the microplastic
abundance in coastal environments.
Keywords: Donax scortum, Donax incarnates, microplastic
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MA-P-28

การจัดการหอยตะเภา (Donax scortum) บริเวณหาดปากเมง จังหวัดตรัง
เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ธรรมศักดิ์ ยีมิน*, มาฆมาส สุทธาชีพ, สิทธิพร เพ็งสกุล
กลุ่มวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง กรุงเทพฯ 10240
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: thamasakyeemin@hotmail.com

หอยตะเภา (Donax scortum (Linnaeus, 1758)) เป็ น สั ต ว์ ท ะเลเศรษฐกิ จ ที่ มี มู ล ค่ า สู ง ของ
จังหวัดตรัง สร้างรายได้ให้กั บประมงพื้นบ้านชายฝั่ง และส่งเสริมการท่องเที่ย วในพื้นที่ ในอดีต
มีการเก็บหอยตะเภาได้เป็นจานวนมาก มีประชาชนและนัก ท่องเที่ย วเดินทางมาเก็ บหอยตะเภา
วั น ละหลายร้ อ ยคน แต่ ใ นช่ ว ง 3 ปี ที่ ผ่ า นมาประชากรหอยตะเภาที่ เ ก็ บ ได้ มี ป ริ ม าณลดลงมาก
จึงมีความจาเป็นอย่างเร่งด่วนสาหรับการดาเนินโครงการอนุรักษ์หอยตะเภา เพื่อให้จานวนประชากร
หอยตะเภามีก ารฟื้ น ตัว และใช้ประโยชน์ได้ อย่างยั่ งยืน งานวิจัย นี้ดาเนิน การศึก ษานิเวศวิ ท ยา
ประชากรของหอยตะเภาที่หาดปากเมง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการจัดการหอยตะเภา
ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่น ข้อเสนอแนะที่สาคัญ คือ
การก าหนดพื้ น ที่ บ างส่ ว นบริ เ วณหาดปากเมงเป็ น พื้ น ที่ คุ้ ม ครองพ่ อ แม่ พั น ธุ์ ห อยตะเภา
และการรณรงค์ ไ ม่ ใ ห้ ท าประมงหอยตะเภาที่ ยั ง ไม่ โ ตเต็ ม วั ย ความส าเร็ จ ของโครงการอนุ รั ก ษ์
หอยตะเภาขึ้นอยู่กั บความตระหนั กและการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วนในการจัดการการประมง
ตะเภาและทรัพยากรและสิ่งแวดล้อ มทางทะเลและชายฝั่ง บนฐานองค์ ค วามรู้ ท างวิ ทยาศาสตร์
เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนทั้งภาคการประมงและการท่องเที่ยว
คาสาคัญ: หอยตะเภา การจัดการ หาดปากเมง

258

บทคัดย่อ : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MA-P-28

Management of the wedge calms, Donax scortum at Hat Pakmeng, Trang
Province for sustainable use
Thamasak Yeemmin*, Makamas Sutthacheep, Sittiporn Pengsakun
Marine Biodiversity Research Group, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University,
Bangkok 10240
*Corresponding author e-mail: thamasakyeemin@hotmail.com

The wedge clam, Donax scortum (Linnaeus, 1758), is a marine animal with high
economic value in Trang Province and provides income for small-scale fishers and
promotes tourism in the area. In the past, a large number of D. scortum were collected
by several hundred local people and tourists per day. However, in the past three
years the population of D. scortum has declined significantly. Therefore, a
conservation project for D. scortum is urgently needed for its recovery and sustainable
use. This research examined the population ecology of D. scortum at Hat Pakmeng to
provide baseline data to make a management plan in collaboration with government
agencies, local administrative organizations and local communities. The important
recommendations are determining some protected areas for D. scortum at Hat
Pakmeng and raising public awareness and collaboration for fishing only mature clams.
The achievement of success of the D. scortum conservation project depends on
increasing awareness and participation of all stakeholders for managing D. scortum
fisheries and coastal and marine resources, and of obtaining environment-based
scientific knowledge for promotion of sustainable use in the fishery and tourism
sectors.
Keywords: Donax scortum, sustainable management, Hat Pakmeng
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WA-O-01

ผลกระทบของลิงกังและงูต่ออัตราการรอดของรังนกในป่าดิบแล้ง
George A. Gale*1, ดาภะวัลย์ ค้าชา1, กนกทิพย์ สมศิริ2, Andrew J. Pierce1, วังวร สังฆเมธาวี2
1มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี , กรุ ง เทพฯ 10150 2ภาควิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ ม,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น 40002
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ : ggkk1990@gmail.com

สาเหตุหลักของความล้มเหลวในการทารังของนกโดยเฉพาะในป่าเขตร้อนก็คือการถูกล่ารัง สัตว์ล่ารัง
จึงส่งผลในระยะยาวต่อพลวัตรประชากรของนกในป่าเขตร้อน เราทาการศึกษาการล่ารังของนก
7 ชนิดในพื้นที่ป่าดิบแล้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหว่างปี 2556 – 2560 โดยใช้
กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว 24 ชม. เพื่อจาแนกชนิดของสัตว์ล่ารังที่สาคัญและศึกษาว่าสัตว์ล่ารัง
ชนิดเดียวกันส่งผลกระทบแตกต่างกันต่อรังนกต่างชนิดกันหรือไม่ เราบันทึกเหตุการณ์ล่ารังได้ทั้งสิ้น
226 ครั้ง พบว่าลิงกังและงูเป็นสัตว์ล่ารังที่สาคัญ (33%) รองมาคือ นกผู้ล่ า (13%) สัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นม (11.5%) และนกสาลิกาเขียว (8.8%) สัดส่วนการถูกล่ารังของนกทั้ง 7 ชนิดโดยลิงกังมีความผัน
แปร ตั้งแต่ 2.5 – 55.6% และโดยงู 11 – 67.5% โดยลิงกังล่ารังแบบถ้วยเปิดและงูล่ารังแบบโพรง
เปิดเป็นหลัก เรายังพบว่ามีนก 2 ชนิดที่ถูกลิงกังล่ารังเป็นหลักมีความผันแปรของอัตราการอดของรัง
ในระหว่างปี ซึ่งน่าจะมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการหากินในแต่ละปีของลิงกัง ผล
การศึกษาของเราบ่งชี้ว่าผลกระทบของสัตว์ล่ารังบางชนิดมีความผันแปรสูงในกลุ่มของรังแต่ละชนิด
คาสาคัญ : การล่ารัง, สัตว์ล่ารัง, การติดตามศึกษาด้วยกล้องบันทึกภาพแบบเคลื่อนไหว
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WA-O-01

Macaques and snakes have large, but variable, impacts on the nesting
success of evergreen forest birds
George A. Gale*1, Daphawan Khamcha1, Kanoktip Somsiri2, Andrew J. Pierce1,
Wangworn Sankamethawee2
1 King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok 10150,
2 Department of Environmental Science, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002
*Corresponding author e-mail: ggkk1990@gmail.com

Predation is usually responsible for the majority ofnest failures, particularly in tropical
forests. Consequently, nest predators likely have significant long-term impacts on the
population dynamics of tropical forest bird communities, yet such predators are
usually unidentified, and it is generally unknown how they impact different nesting
species. We investigated nest predation on seven species of understory passerines in
an evergreen forest in northeastern Thailand from 2013 – 2017 using 24-hr videomonitoring. We investigated which predators were most important and whether the
same predators had different relative impacts on different nesting species. We
recorded 226 predation events. Northern pigtailed macaque Macaca leonina and
snakes (primarily arboreal Boiga spp.) were responsible for 33% of predation events
each, followed by raptors (13%), other mammals including rodents (11.5%), and a
magpie (Cissa chinensis) (8.8%). The proportion of predation events associated with
the primary predators varied significantly among the seven-bird species, ranging from
2.5 – 55.6% for macaque and 11 – 67.5% for snakes. Macaques typically had greater
impact on open-cup tree and shrub nesters while snakes had the largest impact on
an open cavity nester. Five bird species had relatively little yearly variation in nest
success. Two species, those which macaques were likely responsible for a large
percentage of predations, had significant interannual variation in nest success,
probably due to annual shifts in macaque foraging patterns. Our data suggest that
nest predator communities are relatively simple, but the impacts of specific predators
vary widely among nesting prey species.
Keywords: nest predation, nest predators, video monitoring
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WA-O-02

ความหลากหลายของนกชายเลนที่ลงหากินในบ่อนาเกลือทีถ่ ูกทิง้ ร้าง จังหวัดเพชรบุรี
ธนภัทร กลับชุ่ม1, อาจอง ประทัตสุนทรสาร2, อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์1,3*
1ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล, 2ภาควิชาชีววิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, 10330 และ
3สถาบันวิจย
ั ทรัพยากรทางน้้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ, 10330
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: ajcharaporn.p@g.chula.edu

นกชายเลนในประเทศไทยเป็นกลุ่มนกอพยพที่เริ่มอพยพเข้าอยู่อาศัย ในเดือนกั นยายนไปจนถึง
เมษายน ปั จ จุ บั น ประชากรของนกชายเลนเกื อ บทุ ก ชนิ ด มี แ นวโน้ ม ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจาก
การสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะบริเวณหาดเลนและนาเกลือที่หายไปจากกิจกรรมของมนุษย์
ดาเนินการศึกษาในนาเกลือที่ถูกทิ้งร้าง 2 ประเภท ได้แก่ บ่อที่ดินโผล่พ้นน้าเมื่อน้าลง และบ่อที่ถูก
น้าท่วมตลอดเวลาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – มีนาคม พ.ศ. 2561 บันทึก ชนิดและจานวนนก
ในช่วงมีแสงในวันที่มีการขึ้นลงของน้าเพียง 1 ครั้งในแต่ละเดือน ผลการศึกษาพบนกชายเลนลงหา
กิน 23 ชนิด จากทั้งหมด 4 วงศ์ เป็นจานวน 6,342 ตัว จากข้อมูลความชุกชุมของนกชายเลนพบว่า
บ่อที่ดินโผล่พ้นน้าเมื่อน้าลงมีค่าดัชนีความหลากหลาย (Shannon diversity index) และค่าความ
สม่าเสมอ (evenness) เฉลี่ยเท่ากับ 0.854 ± 0.345 และ 0.358 ± 0.146 ตามลาดับ และบ่อที่ถูก
น้ าท่ ว มตลอดเวลามี ค่ า ดั ช นี ดั ง กล่ า วเป็ น 1.286 ± 0.553 และ 0.670 ± 0.131 ตามล าดั บ
ผลการศึ ก ษาแสดงว่ า ลั ก ษณะทางกายภาพของบ่ อ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ชนิ ด และจ านวนของ
นกชายเลนที่ลงหากิ นโดยที่นกแต่ละชนิดจะเลือกแหล่งหากิ นที่เ หมาะสมกั บความยาวปากและ
ความยาวขาของมั น ถึ ง อย่ า งไรก็ ต าม การทดสอบ t-test ไม่ พ บความแตกต่ า งของดั ช นี ค วาม
หลากหลายและความสม่าเสมอของนกชายเลนอย่างมีนัยสาคัญ
คาสาคัญ : นกชายเลน, ความหลากหลาย, การหากินของนกชายเลน, นาเกลือที่ถูกทิ้งร้าง
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WA-O-02

Diversity of shorebirds in abandoned salt pans in Phetchaburi Province
Thanaphat Klubchum1, Art-ong Pradatsundarasar2, Ajcharaporn Piumsomboon1,3*
of Marine Science, 2Department of Biology, and 3Aquatic Resources Research
Institute, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok, 10330
*Corresponding author e-mail: ajcharaporn.p@g.chula.edu

1Department

Shorebirds in Thailand are migratory birds that appear in Thailand from September to
April each year. At present, shorebird populations appear to be decliningdue to
habitat loss, especially the mudflat and salt pan loss from human activities. We
studied the abundance of shorebirds in two abandoned salt pans; an emerged pond
and a flooded pond; from October 2017 to March 2018. We compiled a species list
and abundance of shorebirds within species on surveys duringlow tide. We found
6,342 individuals of shorebirds from 23 species in 4 families. The average diversity and
evenness index of shorebirds in an emergentpond was 0.854 ± 0.345 and 0.358 ±
0.146, respectively, while those indices in a submerged pond were 1.286 ± 0.553 and
0.670 ± 0.131, respectively. Diversity did not differ significantly between emergent and
submerged ponds.Our results indicated niche partitioning in shorebirds communities
in species of shorebirds have dietary constraints among foraging sites, based on beak
length and leg length.
Keywords : shorebirds, diversity, shorebird foraging, abandoned salt pans
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ชนิดนกชายเลนอพยพในอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ธนากร จันทสุบรรณ, สมศักดิ์ บัวทิพย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี 90110
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: tanakorn.c@psu.ac.th

อ่าวปัตตานีมีพื้นที่หาดเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นส่วนหนึ่งของปากแม่น้าปัตตานี จึงมีนกชายเลน
อพยพเข้ามาใช้พื้นที่เพื่อแวะพักและสะสมอาหารในเส้นทางนกอพยพเอเชียตะวันออก–ออสเตรเลีย
(East Asian – Australian Flyway) ระหว่ า งเดื อ นสิ ง หาคม–เมษายน ของทุ ก ปี อ่ า วปั ต ตานี
เป็นพื้นที่สาคัญของนก (Important Bird Area) สาคัญเป็นอันดับสองของประเทศไทย รองจาก
อ่าวไทยตอนใน เนื่องจากมีประชากรของนกตี นเทีย น นกสติ๊นท์คอแดง (NT) นกสติ๊นท์นิ้ ว ยาว
นกทะเลขาเขีย ว นกชายเลนบึงและนกหั วโตเล็ก ขาเหลือ ง ที่เป็นที่อาศัย ให้แก่ นกเหล่ านี้ >5%
ของประชากรทั้งหมด บริเวณที่นกชายเลนเข้ามาใช้ประโยชน์อย่างเข้มข้นมี 2 แหล่ง คือ พื้นที่
หาดเลนโคลนบริ เ วณบ้ า นรู ส ะมิ แ ล ยาวตลอดถึ ง หาดเลนหลั ง มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
และพื้ น ที่ น าเกลื อ ในต าบลบานา และต าบลตั น หยงลู โ ล๊ ะ ในอ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ปั ต ตานี
โดยในแต่ละปี มี นกชายเลนอพยพมากกว่ า 30 ชนิด ซึ่งมีนกในสถานะใกล้สู ญ พั น ธุ์ 2 ชนิด คือ
น ก น็ อ ท ใ ห ญ่ ( Great Knot) แ ล ะ น ก อี ก๋ อ ย ต ะ โ พ ก สี น้ า ต า ล ( Far Eastern Curlew)
สถานะอ่อนไหวต่อการสูญพันธุ์ 1 ชนิด คือ นกยางจีน (Chinese Egret) และสถานะถูก คุก คาม
6 ชนิด คือ นกซ่อมทะเลอกแดง (Asian Dowitcher) นกปากแอ่นหางลาย (Bar-tailed Gotwit)
นกปากแอ่นหางดา (Black-tailed Gotwit) นกอีก๋ อยใหญ่ (Eurasian Curlew) นกสติ๊นท์คอแดง
และนกชายเลนปากโค้ ง การเปลี่ ย นแปลงการใช้ พื้ น ที่ (Land Use Change) บริ เ วณหาดเลน
และนาเกลือ เช่น การลดลงของพื้นที่นาเกลือและการเกิดป่าชายเลนแทนที่พื้นที่หาดเลนเป็นปัญหา
และภัยคุกคามสาคัญที่มีผลต่อชนิดและจานวนประชากรของนกชายเลนอพยพในพื้นที่อ่าวปัตตานีใน
ปัจ จุบัน และอาจส่งผลโดยอ้อมถึงการสูญพันธุ์ของนกชายเลนที่ถูก คุกคามเนื่องจากการสูญเสีย
พื้นที่อาศัยระหว่างการอพยพในฤดูหนาว
คาสาคัญ: อ่าวปัตตานี, เขตน้าขึ้นน้าลง, หาดโคลน, นกชายเลน, เส้นทางการบินเอเชียตะวันออก–
ออสเตรเลีย
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WA-O-03

Species of migrant shorebirds in Pattani Bay, Pattani Province
Tanakorn Chantasuban*, Somsak Buatip
Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla of University, Pattani Campus,
Pattani Province 90110
*Corresponding author e-mail: tanakorn.c@psu.ac.th

Pattani Bay area is an important mudflat area, as part of the Pattani River Estuary. Its
fertility supports various migrant shorebirds which migrate along the East Asian –
Australian Flyway during the winter season from August to Aprilyearly. It is anImportant
Bird Area (IBA), i.e. supports more than 5% of the total population of shorebirds, for 6
shorebird species: Black-winged Stilt, Long-toed Stint, Red-necked Stint, Common
Greenshank, Marsh Sandpiper and Little Ringed Plover, ranked second in Thailand and
high among other wetlands in Southeast Asia. The intertidal mudflat along the shore
from Rusamilae Village to Prince of Songkla university, Pattani Campus and the
saltpans area in Bana and Tanyong Luloh village are key areas. These areas combined
support more than 30shorebird species with 2 endangered species (the Great Knot,
the Far Eastern Curlew), 1 vulnerable specie (the Chinese Egret) and 6 near-threatened
species (the Asian Dowitcher, the Bar-tailed Gotwit, the Black-tailed Gotwit, the
Eurasian Curlew, the Red-necked Stint and the Curlew Sandpiper. Land use change in
the areas such as the saltpan area declineand the mudflat development plan,
including man-made mangrove planting on the mudflats, threaten migrant shorebird
populations and might indirectly lead to population declinesand possibly extinction
due to loss of their wintering sites.
Keywords: Pattani Bay, intertidal, mudflat, shorebird, East Asian – Australian Flyway
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WA-O-04

Home range of Monocled Cobra (Naja kaouthia) and Indo-Chinese
Spitting Cobra (Naja siamensis) in Sakaerat Biosphere Reserve,
Nakhon Ratchasima province
Curtis Radcliffe1*, Bartosz Nadolski1, Pongthep Suwanwaree1, Surachit Waengsothorn2
1School of Biology, Institute of Science, Suranaree University of Technology,
Muang, Nakhon Ratchasima 30000
2Sakaerat Environmental Research Station, Wang Nam Khiao, Nakhon Ratchasima 30370
*Corresponding author email : najaresearch@gmail.com

True cobras of the Naja genus are perhaps the most recognisable and iconic of all
snakes. Worshipped by some, feared by many, Naja are found throughout Africa and
Asia. In Thailand true cobras are responsible for the third highest number of snakebite
envenomation’s, and the second highest number of fatalities by snakebite, making
them of significant medical and economic importance. The Sakaerat Najas Project
studies the Monocled Cobra Naja kaouthia and Indo-Chinese Spitting Cobra Naja
siamensis within the Sakaerat Biosphere Reserve. The goal is to evaluate the spatial
ecology of N. kaouthia and N. siamensis. Over the course of the project 43 N.
siamensis and 23 N. kaouthia have been captured through active survey, passive
trapping and community notifications. Of these, we tracked 19 N. siamensis and 10 N.
kaouthia at least once a day using radio telemetry indicating movement and habitat
preferences. Analysis of the data fromJanuary 2016 to April 2018, suggests N. kaouthia
occupiesccupy larger minimum convex polygon (MCP) home ranges than N. siamensis
(193.2 ha to 19.26 ha). Within the reserve N. kaouthia are most frequently located in
Dry Evergreen Forest, while N. siamensis are found within the human dominated areas.
Over the period of the study we recorded seven human caused mortalities of radio
tracked snakes, supporting the need for public education and cobra conservation to
improve safe cohabitation between humans and snakes.
Key words: Indochinese Spitting Cobra, radio telemetry, Sakaerat
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ความสาคัญของข้อมูลที่ไม่ได้ทาการเผยแพร่ต่อการระบุพื้นที่
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงในประเทศไทย
นฤมล ตันติพิษณุ*, จอร์จ เอ เกล
กลุ่มวิจยั นิเวศวิทยาการอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ 10150
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: ttpisanu@gmail.com

การระบุพื้นที่ที่มีความสาคัญต่อการอนุรักษ์มักจะดาเนินการโดยขาดซึ่งข้อมูลสนับสนุน วัตถุประสงค์
ของการศึกษาชิ้นนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของข้อมูลที่ไม่ได้ทาการเผยแพร่ต่อการระบุพื้นที่
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงในประเทศไทย โดยทาการรวบรวมข้อมูลการกระจายของสัตว์
ระหว่างปี 2544 ถึง 2559 จากหลายแหล่ง แบ่งเป็นข้อมูลที่ได้ทาการเผยแพร่ (ตีพิมพ์ในวารสาร
หรือแสดงบนหน้าเวบไซด์) และข้อมูลที่ไม่ได้ทาการเผยแพร่ (ได้จากการสัมภาษณ์) 15% ของข้อมูล
ที่รวบรวมได้มาจากการสัมภาษณ์ พื้นที่ที่มีความหลากหลายฯ สูงในประเทศไทยเกื อบทั้งหมด
ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์แล้ว ข้อมูลที่ไม่ได้ทาการเผยแพร่มีอิทธิพลสูงสุดในการระบุพื้นที่
ที่มีความหลากหลายฯสูงในกลุ่มสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้าและสัตว์เลื้อยคลาน และมีอิทธิพลน้อยที่สุด
ในกลุ่มนก ข้อมูลการกระจายที่รวบรวมได้ใ นแต่ละภาคมีความครอบคลุมไม่เท่ากัน การศึกษาชิ้นนี้
แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของข้อมูลที่ไม่ได้ทาการเผยแพร่ต่อการเป็นอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลในการระบุ
พื้นที่ที่มีความหลากหลายฯ สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสัตว์ที่ยังมีการศึกษาค่อนข้างน้อย และ
ความจาเป็นในการกระตุ้นให้ ผู้คนทาการเผยแพร่ข้อมูลการสารวจของตนในเวบไซด์ที่มีการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ หรือตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
คาสาคัญ : วิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง สัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธ์
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WA-O-05

Importance of unpublished data toward
Thai Biodiversity Hotspot Identification
Naruemon Tantipisanuh*, George A. Gale
Conservation Ecology Program, King Mongkut’s University of Technology Thonburi,
Bangkok 10150
*Corresponding author e-mail: ttpisanu@gmail.com

High priority areas for conservation are typically identified based on ad hoc methods
without supporting data due to a lack of scientific resources and staff. The objective
of this study was to show how unpublished data can be useful for identifying
biodiversity hotspot areas using Thailand as an example. Species records were
aggregated from various sources both published (records permanently archived or
temporarily available on the internet) and unpublished data (derived from interviews).
Data from 2001 to 2016 were used to identify hotspot areas. In total, 15% of the data
were obtained from personal interviews. Most Thai hotspot areas were already inside
government protected areas. Amphibians and reptiles were the taxa that unpublished
data had the greatest influence on hotspot identification, while this influence was
least for birds. Spatial coverage of species records showed a bias toward particular
regions and areas, probably due to a number of factors including their international
reputation and previous species records. Results from this project reveal the
importance of unpublished records as a source for identifying hotspot locations
especially for less studied species groups and indicates the continued need for
encouraging scientists as well as amateur naturalists to report their observations to
archived websites and/or publish in peer-reviewed journals.
Keywords: Citizen Science, threatened species
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การพัฒนาสภาวะด้านร่างกาย รูปแบบกิจกรรมและการใช้พื้นที่อาศัยของวัวแดง
(Bos javanicus d’Alton, 1823) ที่ถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี
แพรพลอย ก้องสุรกานต์1,*, รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์2, ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา3, นิกร ทองทิพย์4, เสรี นาคบุญ5
1สาขาเทคโนโลยี่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม, 2ศูนย์วจ
ิ ัยสัตว์ปา่ และพันธุ์พืช คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ 3สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล, พุทธมณฑล,
นครปฐม, 73170 4คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นครปฐม, 73170 5ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติและสัตว์ปา่ เขาน้้าพุ, ศรีสวัสดิ,์ กาญจนบุรี 71250
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: praeploy.kong@hotmail.com

การติดตามสัตว์ป่าที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติมีความสาคัญต่อการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปจากพื้นที่
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสภาวะทางร่างกาย รูปแบบกิจกรรม และการใช้พื้นที่อาศัย
ของวัวแดง (Bos javanicus d’Alton, 1823) ภายหลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในเขตรัก ษาพั นธุ์
สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้ภาพถ่ายวัวแดงจากกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า ระหว่าง
เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2555 ถึ ง พฤศจิ ก ายน 2560 จ านวน 1,879 ภาพ จากการตั้ ง กล้ อ ง 4,602 คื น
น ามาวิ เ คราะห์ แ ละให้ ค ะแนนสภาวะด้ า นร่ า งกาย (Body Condition Scoring) พบว่ า คะแนน
สภาวะทางร่างกายในปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.66, 3.14 และ
3.53 ตามลาดับ ส่วนใหญ่มีการทากิจกรรมในตอนเย็น ช่วงเวลา 17:01 น. ถึง 18:00 น. รองลงมา
คือตอนบ่าย ช่วงเวลา 14:01 ถึง 16:00 น. โดยมีการใช้พื้นที่อาศัยในปีที่ 1 และปีที่ 2 เท่ากับ 4.52
และ 8.94 ตารางกิโลเมตร ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าวัวแดงที่ถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติมีแนวโน้มใน
การอยู่รอดและพัฒนาสภาวะทางร่างกายดีขึ้นตามลาดับ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าสลักพระยังมี
ความสามารถในการรองรับประชากรวัวแดงได้เพียงพอ อย่างไรก็ตาม ควรมีการติดตามผลในระยะ
ยาว เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการประชากรและพื้นที่อาศัยของวัวแดงให้มีความเหมาะสม รวมทั้ง
เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีการปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่เดิม หรือในพื้นที่อื่น
ต่อไป
คาสาคัญ : การปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ, วัวแดง, การให้คะแนนสภาวะทางร่างกาย, การปรับตัว,
การอนุรักษ์

272

บทคัดย่อ : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

WA-O-06

Body condition, home range, and activity pattern of reintroduced
banteng (Bos javanicus d’Alton, 1823) in
Salakpra Wildlife Sanctuary, Thailand
Praeploy Kongsurakan1,*, Rattanawat Chaiyarat2, Panat Anuracpreeda3,
Nikorn thongtip4, Seree Nakboon5
1Appropriate Technology and Innovation for Environmental Security, Faculty of
Environment and Resource Studies 2Wildlife and Plant Research Center, Faculty of
Environment and Resource Studies, and 3Institute of Molecular Biosciences, Mahidol
University, Nakhon Pathom Province, 73170 4Faculty of Veterinary Medicine Kasetsart
University, Kampangsan, Nakhon Pathom Province, 73140 5Khao Nampu Nature and
Wildlife Education Center, Srisawat, Kanchanaburi Province, 71250
*Corresponding author e-mail: praeploy.kong@hotmail.com

Wildlife monitoring after reintroduction is important an important component of
wildlife conservation. This research studiedbody condition, activity patterns and home
range of Banteng (Bos javanicus d’Alton, 1823) in Salakpra Wildlife Sanctuary,
Kanchanaburi province. We performed camera trapping from January 2015 to
November 2017, total 1,879 Banteng’s photographs over4,602 traps-nights and
identified the Body Condition Scoring in each photograph. The Body Condition Scoring
between the 1st and 3rd year increased on average 2.66, 3.14, and 3.53, respectively.
Most activity occurredduring early evening from 5:01 to 6:00 pm and the afternoon
from 2:01 to 4:00 pm. Banteng home range estimates were 4.52 and 8.94 km2 in 1st
and 2nd year, respectively. The data suggest thatreintroduced Banteng are capable of
surviving and improve in body condition over time. Ultimately the reintroduced
Banteng will, be re-establishmed in their habitat. In addition, Salakpra Wildlife
Sanctuary has sufficientcarrying capacity to support a sustainable Banteng population.
However, long-term monitoring is needed for successful Banteng population and
habitat management.
Keywords: wildlife reintroduction, banteng, body condition scoring, adaptation,
conservation
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ชนิดและการแพร่กระจายของปูน้าจืดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
พัน ยี่สิ้น*, สมศักดิ์ บัวทิพย์, ศราวุธ เจะโส๊ะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: pun.y@psu.ac.th

การศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของปูน้าจืดในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย โดยการสารวจ
และเก็บตัวอย่าง ในแหล่งอาศัยต่างๆ ครอบคุลมพื้น ที่ภูเขา น้าตก ลาธาร ลาห้วย หนอง บึง นา พรุ
และแม่น้า ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พบปูน้าจืด 4 วงศ์ 10 สกุล 15 ชนิด โดยมีปูน้าจืด
5 ช นิ ด Heterothelphusa sp., Sayamia bangkokensis, Pseudosesarma bocourti,
Geosesarma sp. และ Phricotelphusa sp. เป็นปูชนิดใหม่ในพื้นที่ นอกจากนั้นพบว่า ปูน้าจืด
ชนิด Geosesarma malayanum, Stoliczia tweedei, Johora thaiana และ Terrapotamon
abbotti ไม่พบในการศึก ษาครั้งนี้ เนื่องจากการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชในระบบการเกษตรและ
การขยายพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจภายในพื้นที่ทาให้มีผลต่อแหล่งอาศัยและการดารงชีวิตของปูน้าจืด
คาสาคัญ: ปูน้าจืด, ครัสเตเชีย, ภาคใต้ตอนล่าง
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WA-O-07

Species and distribution of freshwater crabs in
the three southern border provinces
Pun Yeesin*, Somsak Buatip, Sarawuth Chesoh
Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Province 94000
*Corresponding author e-mail: pun.y@psu.ac.th

This work is aimed to identify and to assess the freshwater crabs that dwell in various
habitats of southernThailand covering mountains, water falls, streams, swamps,
marshes, paddy fields, floodplains, natural pools, canals and river areas in Pattani,
Yala and Narathiwat provinces. We found4 families with 10 genera and 15 freshwater
crab species present. Five genera were newly reported species discovered in this area
namely Heterothelphusa sp. Sayamia bangkokensis, Pseudosesarma bocourti,
Geosesarma sp. and Phricotelphusa sp.. However, Geosesarma malayanum Stoliczia
tweedei Johora thaiana and Terrapotamon abbotti were not present which may be
a result of habitat deterioration and reducedenvironmental quality in addition to
agricultural activities.
Keywords: Freshwater Crabs, Crustacea, Southern Thailand
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การศึกษาผลกระทบของการแบ่งแยกผืนป่าออกเป็นหย่อมป่าขนาดเล็ก
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุ์นก ณ อ่างเก็บน้าเชี่ยวหลาน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Gregory J. Irving1*, Philip D. Round2, George A. Gale1
1 นิเวศวิทยาการอนุรก
ั ษ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพ 10510
2 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพ 10400
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: girving@fastmail.fm

ในปัจจุบันเรายังรู้เกี่ยวกับผลกระทบในระยะยาวของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอยู่น้อยมาก
เขื่ อ นรั ช ประภาท าให้ เกิ ด น้ าท่ ว มผื น ป่ า ที่ มี ค วามส าคั ญ ทางนิ เ วศวิ ท ยาถึ ง 165 ตร.กม.
ป่าถูกแยกออกจากกันกลายเป็นเกาะ เราทาการศึกษา ในพื้นที่คลองแสง-เขาสก ผืนป่าต่อเนื่องขนาด
ใหญ่ ที่ สุ ด ที่ เ หลื อ อยู่ข องภาคใต้ ของประเทศไทย โดยศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ของความหลากชนิด
ความมากมาย ความชุ ก ชุ ม ของนก และรู ป แบบของกลุ่ ม นกตามลั ก ษณะ การกิ น อาหาร
กั บ โครงสร้ า งป่ า และขนาดของหย่ อ มป่ า โดยใช้ วิ ธี จุ ด ส ารวจ 23 จุ ด บนเกาะและพื้ น ที่ ป่ า บก
และทาการวางแปลงเพื่อศึกษาลักษณะของพื้นที่ จากการศึกษาเราพบว่าพื้นที่ชายขอบ (ป่าบกและ
เกาะ) ถูก ปกคลุมด้วยป่า ไผ่เ ป็ นหลัก ซึ่ง บ่ง ชี้ว่ าเป็ น พื้นที่ที่ถูก รบกวนอย่างมากและยัง ไม่ ฟื้ น ตั ว
เรายั ง พบอี ก ว่ า ในพื้ น ที่ เ กาะนกป่ า ที่ ห ากิ น ตามพื้ น และใต้ เ รื อ นยอดได้ หายไปจากพื้ น ที่
และนกประจาถิ่น 80 ชนิดที่สารวจพบส่วนใหญ่เป็นนกที่ชอบพื้นที่ชายขอบ เราสารวจพบชนิดนก
ใกล้เคียงกันในบริเวณป่าบก (75 ชนิด) และพื้นที่เกาะ (72 ชนิด ) แต่ป่าบกมีความชุก ชุมสูงกว่า
จากผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าระบบนิเวศของ “กุ้ยหลินเมืองไทย” กาลังอยู่ในขั้นวิกฤติ
คาสาคัญ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเกิดหย่อมป่า สัตว์กลุ่มนก
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WA-O-08

Study of the effects of forest fragmentation on avian biodiversity in
Chiew Larn Reservoir, Khlong Saeng Wildlife Sanctuary,
Suratthani Province
Gregory J. Irving1*, Philip D. Round2, George A. Gale1
1 King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok 10150,
2 Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok 14000
*Corresponding author e-mail: girving@fastmail.fm

The Khlong Saeng – Khao Sok Forest Complex is the largest contiguous forest
remaining in southern Thailand; however, Rajjaprabha Hydroelectric Dam flooded 165
km2 of the ecologically important riparian ecosystem at the centre of the complex.
Forested hilltops are now a fragmented island landscape. 30 years after inundation,
little is known about how the ecosystem has recovered. This study explored avian
diversity, comparing richness, abundance, and dietary guild patterns in relation to
forest structure and fragment size. We performed point countson 23 islands (0.7 to 49
hectares) and the mainland to sample birds. We used Bayesian hierarchical analysis
and audio recording to adjust for differences in detection probability among species.
We conducted 108 vegetation surveys using 10m radius plots. Mainland (≤500 m from
the reservoir) and island forests had identical mean bamboo counts (p>0.99),
indicating both islands and mainland were heavily disturbed and have not recovered
from hydroelectric dam construction. (Log)island/land area described 87.9% of the
variance in avian species richness, further indicating that habitat was homogeneous.
Forest interior ground-dwelling and understorey bird species were largely absent and
few frugivores present, particularly on islands. The 80 observed resident bird species
were dominated by a handful of edge-habitat generalists. We observed 75 species on
mainland vs. 72 on islands, with effective richness on the mainland of eH 35.9 vs. eH
24.25 on islands (p<0.001). Inverse Berger-Parker was 5.36. Avifauna was overall highly
depauperate. Though marketed as the “Guilin of Thailand”, the areas we surveyed in
this study indicate an ecosystem in crisis.
Keywords: infrastructure development, fragmentation, avifauna

Abstract of the 5th National Meeting on Biodiversity Management in Thailand
July 10 – 14, 2018 at Diamond Plaza Hotel, Surat Thani Province

277

WA-O-09

การกระจาย สถานภาพด้านการอนุรักษ์และผลกระทบจากการรบกวนโดยมนุษย์ต่อนก
ในกลุ่มไก่ในพืน้ ที่ป่าที่ราบต่าทางภาคใต้ของประเทศไทย
ทิวา โอ่งอินทร์*, โทมัสโซ ซาวินี
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ 10150
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: anatiwa@gmail.com

ป่ า ที่ ร าบต่ าในในเขตซุ น ดาอิ ก ลดลงอย่ า งหนั ก ตลอดช่ ว งระยะเวลา 50 ปี ที่ ผ่ า นมา โดยฉพาะ
ในภาคใต้ของประเทศไทยที่ซึ่งพื้นที่ป่าตามธรรมชาติมีขนาดลดลงเนื่องมาจากความเข้มข้นของ
กิ จ กรรมที่เกิ ดจากมนุษย์ ผลจากกระบวนการดังกล่าวนั้ นทาให้ชนิดพันธุ์สัตว์มีก ระดูก สันหลั ง ที่
อาศั ย อยู่ เ ฉพาะในพื้ น ที่ ป่ า ที่ ร าบต่ า โดยส่ ว นใหญ่ นั้ น เป็ น นก อยู่ ใ นสถานการณ์ ถู ก คุ ก คาม
ความพยายามที่ จ ะพั ฒ นางานอนุ รั ก ษ์ ที่ เ หมาะสมและการวางแผนด้ า นการจั ด การนั้ น
ไม่มีประสิทธิภาพถ้าขาดข้อมูลพื้นฐานและขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับนิเวศวิทยาในพื้นที่ที่ลดลง
ดังกล่าว ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาการปรากฎ สถานภาพ และถิ่นที่อยู่อาศัย
ที่เหมาะสมของนกในกลุ่มไก่ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่นกกระทาป่าซึ่งเป็นกลุ่มที่มีข้อมูลอยู่น้อยและชนิด
พันธุ์ที่มีขนาดลาตัวใหญ่ที่เคยมีรายงานอยู่ในป่าที่ราบต่าที่ยังหลงเหลืออยู่ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
คลองแสง ระหว่างเดือ นกุ มภาพั นธ์ –เมษายน 2560 ด้วยวิธีก ารวางเส้ นส ารวจทั้ งหมด 13 เส้ น
ตามระยะทางที่แตกต่างกันจากขอบของอ่างเก็บน้าเชี่ยวหลาน จากการศึกษาพบนกในกลุ่มไก่จานวน
2 ชนิด ได้แก่ นกหว้า (Argusianus argus) และ ไก่ป่า (Gallus gallus) ซึ่งเป็นชนิดที่พบได้ทั่วไป
ความหนาแน่นของนกหว้ามีค่าเท่ากับ 4.6 ตัว/กม2 (ช่วงระดับความเชื่อมั่น 95% เท่ากับ 2.1-10.0)
ระยะทางจากขอบอ่างเก็บน้าสามารถอธิบายแบบจาลองได้ดีที่สุดคือยิ่งระยะห่างจากขอบอ่างเก็บน้า
มากก็ ยิ่งทาให้ความชุกชุมของนกหว้ามากขึ้น จากการศึกษาครั้งนี้ไม่พบนกในกลุ่มนกกระทาป่า
ซึ่งเป็นนกที่สนใจทาการศึกษา ซึ่งการไม่พบนกในกลุ่มดังกล่าวอาจจะมีสาเหตุมาจากปัจจัยเรื่ องถิ่น
ที่อยู่อาศัยที่ไม่เหมาะสมรอบๆพื้นที่อ่างเก็บน้าเชี่ยวหลานที่เกิดจากการรบกวนในอดีตโดยการสร้าง
เขื่อน หรืออาจจะเป็นเครื่องเตือนว่านกในกลุ่มดังกล่าวกาลังลดลงไปจากพื้นที่
คาสาคัญ: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง, นกกระทาป่า, ความหนาแน่น
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WA-O-09

Distribution, conservation status and the effect of human disturbance on
Galliformes in the lowland forest of Southern Thailand
Tiwa Ong-in*, Tommaso Savini
Pilot Plant Development and Training Institute,
King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, 10150
*Corresponding author e-mail: anatiwa@gmail.com

Lowland forest in the Sundaic region has reduced heavilyover the past 50 years,
especially in southern Thailand where most natural habitats have been degraded due
to intense human activity. Consequently, many lowland specialist vertebrate species,
mostly birds, have become threatened. Efforts to develop appropriate conservation
and management action plans are hampered by a general lack of quantitative
information and poor understanding of their ecology in this increasingly degraded
habitat. Therefore, this study examinedthe presence, status and habitat suitability for
Galliformes, focusing on the poorly known forest partridges and larger-bodied species,
in the remaining lowland areas in Khlong Saeng Wildlife Sanctuary during Feb – Apr
2017. We surveyed 13 line transects at different distances from the edge of the Chiew
Larn Reservoir. We only detected two species of Galliformes, Great Argus (Argusianus
argus) and Red Junglefowl (Gallus gallus), a forest generalist. The Great Argus density
estimate was 4.6 (95% CI, 2.1-10.0) calling males/km2, increasing in abundance with
increasing distance from the reservoir but detected no lowland specialist partidge
species.The apparent absence of partridge could be either due to the low habitat
quality = close to the reservoire edge due to past disturbance from the reservoire
construction, or more alarmingly, due to a general decline of these species in the
area.
Keywords : Khlong Saeng Wildlife Sanctuary, Forest Partridges, density
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WA-O-10

พื้นที่แกน กับ ชายขอบป่า: สถานภาพของเสือลายเมฆ Neofelis nebulosa
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง
Wyatt Petersen1*, เกรียงศักดิ์ ศรีบัวรอด2, Robert Steinmetz3, ดุสิต งอประเสริฐ1
1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ 10140, 2กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช กรุงเทพฯ 10900, 3WWF-Thailand กรุงเทพฯ
*ชื่อผู้เขียนหลัก: wjpetersen1@gmail.com
เสือลายเมฆเป็นสัตว์ที่เสี่ย งต่อการสูญพันธุ์สูงในธรรมชาติ แต่มีก ารศึก ษานิเวศวิทยาไม่ม ากนั ก
ปัญหาน่าจะมาจากการเป็นสัตว์หายาก มักเหลืออยู่ในฐานะสัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่ชนิดสุดท้าย และหนัง
เสือยังมีมูลค่าสูงในตลาดค้ า ซากสัต ว์ป่ า การประเมินสถานภาพและความเร่งด่ ว นในการจั ดท า
แผนการอนุรักษ์ขึ้นอยู่กับการประเมินขนาดประชากรที่แม่นยา การวิจัยนี้เพื่อหาความหนาแน่นเสือ
ลายเมฆเป็นครั้งแรกของประเทศ และงานวิจัยที่สองของพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการ
ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพในพื้นที่แกนและชายขอบป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง การวิจัยนี้ใช้
ระยะเวลา 5,242 วันติดกล้อง สามารถบันทึกภาพเสือได้ 32 ตัว เป็นตัวเมีย 10 ตัว และตัวผู้ 21 ตัว
จากการวิเคราะห์จับและจับซ้าเชิงพื้นที่ พบความหนาแน่นทั้งสองพื้นที่แตกต่างกันแต่ไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ พื้นที่แกน 4.35±SE 1.19/100 km2 และชายขอบ 3.49±SE 0.95/100 km2 ซึ่งอาจเป็นผล
มาจากสภาพป่าแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าเขื่อนเชี่ยวหลานจะส่งผลกระทบด้านลบต่อสัตว์ป่าหลายๆชนิด
กระนั้นความหนาแน่นครั้งนี้ก็มีค่าใกล้เคียงกับพื้นที่อื่นในพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (1.834.73/100 km2) การศึกษานี้ได้นาเสนอข้อมูลพื้นฐานด้านความหนาแน่นที่สาคัญของเสือลายเมฆทั้ง
ภายในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คาสาคัญ: ความหนาแน่น, Neofelis nebulosa, การจับและจับซ้าเชิงพื้นที่
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WA-O-10

Core versus edge: the status of clouded leopard Neofelis nebulosa in
Khlong Saeng Wildlife Sanctuary
Wyatt Petersena*, Kriangsak Sribuarodb, Robert Steinmetzc, Dusit Ngopraserta
aKing Mongkut's University of Technology Thonburi, bDepartment of National Park,
Wildlife and plant Conservation, cWWF-Thailand
*Corresponding author e-mail: wjpetersen1@gmail.com

Despite its high risk of extinction in the wild, very little ecological research has been
published on the mainland clouded leopard. This is problematic as clouded leopards
are often both the last remaining large predator in many forests and highly valued in
the illegal wildlife trade for their fur. Correctly assessing the conservation status and
urgency of conservation actions for this species is ultimately dependent on unbiased
estimates of population size. We present the first density estimates for this species in
Thailand and the second estimates from mainland Southeast Asia. Camera-trapping
was conducted in the core and edge areas of Khlong Saeng Wildlife Sanctuary. Over
5,242 trap-nights we detected at most 32 individuals, including 10 females and 21
males. Using spatial capture-recapture, the density within the core and edge areas
were estimated at 4.35±SE 1.19/100 km2 and 3.49±SE 0.95/100 km2, respectively. Our
results suggest that density estimates differed, although not significantly, between
core and edge areas–potentially reflecting habitat quality. Despite the negative effect
the Chiao Lan reservoir has had on many resident wildlife species, density estimates
reported in this study are comparable to other estimates of mainland clouded leopard
density using spatially-explicit capture-recapture (1.83–4.73/100 km2). Our study
provides important baseline information on mainland clouded leopards density, both
within Thailand and Southeast Asia as a whole.
Keywords: density, Neofelis nebulosa, spatial capture-recapture
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WA-P-01

ความสาคัญระยะสั้นของป่าปลูกต่อการอนุรักษ์ลิงลมถิ่นเหนือ
(Nycticebus bengalensis)
เคที่ โอลิเวอร์*, ดุสิต งอประเสริฐ, ทอมมาโซ ซาวินี
ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยาการอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ 10150
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ : katie_oliver93@hotmail.co.uk

จากการสูญหายอย่างรวดเร็วของระบบนิเวศป่าเขตร้อน จึงไม่ควรมองข้ามความสาคัญของการ
อนุรักษ์หย่อมป่าขนาดเล็กและป่าปลูก เนื่องจากป่าลักษณะนี้มีมากในภูมิภาคเขตร้อน การรบกวน
พื้นที่ป่าถือเป็นปัจจัยคุกคามที่สาคัญต่อความอยู่รอดของสัตว์ในกลุ่มไพรเมต เนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้
มักเลือกใช้พื้นที่ที่มีโครงสร้างซับซ้อน โดยเฉพาะกลุ่มลิงที่หากินตอนกลางคืนซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า
การศึกษาสัตว์กลุ่มนี้เพื่อการอนุรักษ์ทาได้ยากมาก งานวิจัยนี้ศึกษาความหนาแน่น และความสัมพันธ์
ของพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมต่อการเลือกใช้ถิ่นที่อยู่อาศัยมหัพภาคและถิ่นอาศัยย่อยของลิงลมถิ่นเหนือ
ในหย่อมป่าป่าดิบแล้งและป่าปลูกรุ่นเก่าของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ด้วยวิธีการเดินบนเส้น
สารวจ จากการศึกษาพบว่าป่าปลูกมีความหนาแน่นของลิงลมมากกว่าป่าดิบแล้ง (27 และ 17 ตัว/
ตร.กม. ตามลาดับ) การเลือกใช้ถิ่นที่อยู่อาศัยมหัพภาคแสดงให้เห็นว่าการที่ป่าปลูกมีผลผลิตของ
น้ายาง ผลไม้ และดอกไม้ในปริมาณมาก ปัจจัยเหล่านั้นมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกั บความหนาแน่น
ของลิงลม และจากการศึก ษาการเลือกใช้ถิ่ น ที่อยู่อ าศัย ย่อยพบว่า ความสูงของระดับเรือ นยอด
ความเชื่ อ มต่ อ ของเรื อ นยอด ความหนาแน่ น ของเรื อ นยอด และความหนาแน่ น ของต้ น ไม้
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นเชิ ง บวกต่ อ การปรากฏของลิ ง ลม ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ลิ ง ลมเลื อ กใช้ พื้ น ที่ ที่ มี สั ง คม พื ช
หนาแน่นซึ่งพบมากในป่าปลูก อีกทั้งลิงลมมีความเจาะจงในการเลือกใช้พื้นที่ระดับย่อย มากกว่า
ประเภทป่า ดังนั้นความสาคัญในเชิงอนุรัก ษ์ของป่าปลูก อาจแตกต่างกั นอย่างมาก โดยขึ้นอยู่กั บ
ชนิดพันธุ์ที่ปลูก และช่วงอายุของป่าปลูก ความสาคัญของป่าปลูก นั้ นควรคานึงว่า วงจรชี วิ ต ของ
ป่าปลูกนั้นสั้นและจะตายพร้อมกันเมื่อมีอายุมากขึ้น
คาสาคัญ: พื้นที่ถูกรบกวน, ลิงลม, สัตว์ที่ออกหากินเวลากลางคืน
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WA-P-01

The short-delived conservation importance of plantation forests for
Nycticebus bengalensis
Katie Oliver*, Dusit Ngoprasert, Tommaso Savini
Conservation Ecology Program, King Mongkut’s University of Technology Thonburi,
Bangkok, Thailand.
*Corresponding author e-mail: katie_oliver93@hotmail.co.uk

In fast disappearing tropical ecosystems, the conservation importance of small
patches of degraded forest and plantations is often overlooked despite being
relatively abundant in most tropical regions. Forest disturbance has made primates
one the most threatened taxonomic orders worldwide as their survival is determined
by a complex of habitat features. For nocturnal arboreal primates, determining these
features are notoriously difficult yet vital for their conservation. This research explored
the connections between disturbance and N. bengalensis macro and microhabitat use
in a degraded fragment of dry evergreen and old plantation forest. Distance sampling
estimates revealed high density in old plantation (27 loris/km2) followed by dry
evergreen forest (17 loris/km2). Macrohabitat results revealed, old plantation had the
highest productivity of sap, fruit, and flower, all found to have a positive association
with loris abundance. Microhabitat analysis identified a positive association between
loris presence with canopy height, canopy connections, canopy density and tree trunk
vegetation cover indicating the species utilises denser vegetation, often associated
with more disturbed habitats (old plantation). We found that loris show a certain
preference to microhabitat variables rather than habitat type itself. Therefore, the
conservation importance of plantation forests may vary dramatically depending on
the selected tree species for planting and the forests maturity. One major concern is
how the conservation importance of mature plantation forests may swiftly deteriorate
as short-lived exotic tree species die back all around the same time.
Keywords: Disturbance, Nycticebus, Nocturnal
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WA-P-02

พื้นที่หย่อมป่าขนาดเล็กที่โดดเดี่ยวและผ่านการรบกวน:
การอนุรักษ์สัตว์ผู้ล่าขนาดเล็กในพื้นที่ที่ถูกละเลย
Wyatt Petersen*, Tommaso Savini, Robert Steinmetz, ดุสิต งอประเสริฐ
ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยาการอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ 10150
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: wjpetersen1@gmail.com

สัตว์ผู้ล่าขนาดเล็ก เผชิญกั บการอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ถูก ครอบครองโดยมนุษย์มากขึ้น เพื่อให้เข้าใจ
ความสาคัญของพื้นที่หย่อมป่าขนาดเล็กต่อการอนุรักษ์สัตว์เหล่านี้ จึงทาการศึกษาครั้งนี้โดยใช้ข้อมูล
สัตว์ 5 ชนิด จากกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติซึ่งติดตั้งในพื้นที่สงวนชีว มณฑลสะแกราช (148 ตร.กม.)
โดยทาการประเมินขนาดพื้นที่ครอบครองของสัตว์ชนิดต่างๆ กับปัจจัยด้านถิ่นที่อยู่อาศัยระดับย่อย
ความชุกชุมของผลไม้และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ผลการศึกษาชี้ว่าหมาจิ้งจอก พังพอน และ
ชะมดเช็ด เลือกใช้พื้นที่ป่าเต็งรังมากกว่าป่าชนิดอื่น ในขณะที่อีเห็นข้างลายและแมวดาวเลือกใช้
ป่าหลากหลายประเภท แต่มีโอกาสพบสูงในพื้นที่ป่าดิบแล้งและป่าปลูกที่มีลักษณะปิดทึบมากกว่า
ปัจจัยด้านอาหารมีความสัมพันธ์กับสัตว์ผู้ล่าขนาดเล็ก 3 ชนิด แต่เฉพาะช่วงที่มีความชุก ชุ มของ
อาหารต่าเท่านั้น ได้แก่ความชุกชุมของผลไม้มีผลต่ออีเห็นข้างลาย และความชุกชุมของสัตว์ฟันแทะที่
มีต่อแมวดาวและชะมดเช็ ด ข้อจากั ดของปัจ จัย ด้ า นอาหารที่ มีอยู่ ใ นแต่ ละฤดูก าล มีผลต่อ การ
แพร่กระจายตัวของสัตว์ผู้ล่าขนาดเล็ก โดยเฉพาะชนิดที่ขึ้นอยู่กับความชุกชุมของอาหาร ทั้งนี้หาก
ปัจจัยจากัดคือความชุกชุมของผลไม้ ข้อจากัดนี้อาจมีความรุนแรงอย่างมากในพื้นที่ที่เคยผ่านการทา
ไม้ซึ่งจะไม่มีไม้ดั่งเดิมเหลืออยู่ นอกจากนี้ยังต้องคานึงว่าไม่ใช่พื้นที่ทั้งหมดจะมีความเหมาะสมต่อสัตว์
ผู้ล่าขนาดเล็ก แต่สัตว์อย่างเช่น หมาจิ้งจอก พังพอนและชะมดเช็ด จะเลือกใช้พื้นที่แค่บริ เ วณ
ป่าเต็งรังซึ่งมีขนาดเพียงแค่ 16 ตร.กม. หรือเพียงแค่ 11 % ของพื้นที่ศึกษาเท่านั้น
คาสาคัญ: พื้นที่หย่อมป่า, ถิ่นที่อยู่อาศัย, สัตว์ผู้ล่าขนาดเล็ก
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WA-P-02

Small, isolated, and disturbed forest patches:
An overlooked approach to small carnivore conservation?
Wyatt Petersen*, Tommaso Savini, Robert Steinmetz, Dusit Ngoprasert
Conservation Ecology Program, King Mongkut's University of Technology Thonburi,
Bangkok 10150
* Corresponding author e-mail: wjpetersen1@gmail.com

Small carnivores are increasingly faced with living in human-dominated landscapes.
To better understand the role these fragmented areas, play in small carnivore
conservation we used camera-trap data for 5 species within a seasonally dry forest in
Sakaerat Biosphere Reserve (148 km2). We assessed species occupancy models
including microhabitat and resource variables across periods of high and low fruit
abundance and rodent biomass). Models including microhabitat variables performed
well for all species suggesting that Asiatic jackals (C. aureus), small Asian mongooses
(H. javanicus), and small Indian civets (V. indica) were all open-forest specialists.
Common palm civets (P. hermaphroditus) and leopard cats (P. bengalensis), although
more generalist, were strongly associated with closed-forest conditions. Resource
variables were relevant for three species, but only during periods of low availability.
These resource variables were fruit abundance for common palm civets and rodent
biomass for both leopard cats and small Indian civets. Seasonal restrictions in resource
availability were shown to limit the distribution of more resource-dependent species
and, with regards to fruit availability specifically, this restriction may be exacerbated
in previously logged sites which lack primary forest. It is also important to consider
that not all of our study area is suitable for each species. Jackal, mongoose, and small
Indian civet, for example, were mostly confined to open-forests which compose only
16 km2 (~11%) of our study site.
Keywords: fragmentation, habitat use, small carnivores
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WA-P-03

ความหลากชนิดของสัตว์ผู้ผสมเกสรของดอกสาบม่วง
(Praxelis clematidea R.M. King & H. Rob.) ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรกนก วงษ์วิลา, วังวร สังฆเมธาวี*
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ : swangworn@gmail.com

การผสมเกสรเป็นกระบวนการที่มีความสาคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งในวงจรชีวิตของพืชดอก สาบม่วง
(Praxelis clematidea R. M. King & H. Rob.) เป็ น พื ช รุ ก รานต่ า งถิ่ น ที่ มี ก ารขยายพั น ธุ์ แ ละ
เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อระบบเกษตรกรรมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ แต่ยังไม่มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาการเกสรของพืชชนิดนี้ การศึกษาครั้งนี้มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความหลากชนิ ด และสั ด ส่ ว นของสั ต ว์ ผู้ ผ สมเกสรของดอกสาบม่ ว งใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการวางแถบสารวจในช่วงฤดูฝน พบว่ามีสัตว์เข้าผสมเกสรดอกสาบม่วงใน
เส้นสารวจอย่างน้อย 46 ชนิด ใน 8 อันดับ 2 ชั้น คือ ชั้นแมลง (Class Insecta) และชั้นแมง (Class
Arachnida) โดยมีแมลงในอันดับผีเสื้อ (Order Lepidoptera) มากที่สุด จานวน 17 ชนิด และเมื่อ
รวมกับข้อมูลจากการพบเห็นทั่วไปนอกแปลงสารวจภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย พบว่ามีสัตว์ผู้ผสม
เกสรสาบม่ ว งอย่ า งน้ อ ย 62 ชนิ ด โดยในเส้ น ส ารวจมี แ มลงในอั น ดั บ ผึ้ ง มด ต่ อ แตน (Order
Hymenoptera) เข้าผสมเกสรมากที่สุดร้อยละ 86.45 ของสัตว์ที่เข้าผสมเกสรทั้งหมด ผึ้งสกุล Apis
เป็นแมลงที่พบได้ทุกครั้งในทุกเส้นสารวจ มีค่าความถี่ในการพบเจอผสมเกสรร้อยละ 100 ชี้ให้เห็นว่า
ผึ้งสกุ ล Apis คือผู้ผสมเกสรหลัก ของดอกสาบม่วงในช่วงฤดูฝน ทั้งนี้ปริมาณความหนาแน่นของ
ช่อดอกไม่มีผลต่อจานวนชนิดสัตว์ผู้ผสมเกสรและจานวนการเข้าผสมเกสรดอกสาบม่วง อย่างไรก็
ตามการศึกษานี้เป็นเพียงการสารวจในช่วงฤดูฝนเท่านั้น ในขณะที่สาบม่วงสามารถเจริญเติบโตได้
ตลอดทั้งปีเมื่อดินมีความชื้อนเหมาะสม ดังนั้นข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ผู้ผสมเกสรและการขยายพันธุ์ของ
สาบม่วงในช่วงฤดูอื่นๆ และพื้นที่อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่อนุรักษ์ที่พืช
ชนิดนี้มีการรุกรานแล้ว รวมทั้งพื้นที่อื่นๆ ที่มีโอกาสถูกยึดครองในอนาคต
คาสาคัญ : การผสมเกสร พืชรุกรานต่างถิ่น วงศ์ทานตะวัน สัตว์ผู้ผสมเกสร สาบม่วง

286

บทคัดย่อ : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

WA-P-03

Diversity of pollinators of Praxelis clematidea R.M. King & H. Rob. in
Khon Kaen University
Kornkanok Wongwila, Wangworn Sankamethawee*
Department of Environmental Science, Faculty of Science, Khon Kaen University,
Khon Kaen, 40002
* Corresponding author e-mail : swangworn@gmail.com

Pollination is a very important process in the life cycle of flowering plants. Praxelis
clematidea R.M. King & H. Rob. is an invasive plant that has rapidly spread throughout
Thailand. The invasion has broadly affected agricultural systems and biodiversity but
little information exists about P. clematidea pollination biology. . We conducted a
survey assessing the diversity and proportion of pollinators of P. clematidea at Khon
Kaen University (KKU) with belt transects. There were at least 46 species of pollinators
on the transects. These are members of 8 orders, 2 classes viz. Insecta and Arachnida.
Lepidoptera was the most diverse group of Insecta with 17 species. When we
combined data from casual observations outside the transects there were at least 62
pollinator species. Hymenoptera contributed the highest proportion of flower
visitations (86.45%) and bees (Apis spp.) were the most frequent detected pollinators
during the surveys with the frequency of 100%. ThusApis spp. are the major P.
clematidea pollinators during the rainy season. inflorescence density did not affect
number of pollinator species or the number of flower visitations. However, we only
sampled during the rainy season, while P. clematidea can grow and reproduce all
year round when the soil humidity permitted. Further information on temporal
variations of pollinators in subsequent years would further illucidate pollinator
dynamics, especially in agricultural and protected areas where the plant has already
invaded. It may also be beneficial in predicting future occupied areas as well. .
Keywords: Asteraceae, invasive plants, pollination, pollinator, Praxelis clematidea
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WA-P-04

การใช้ประโยชน์จากต้นมะเดื่ออุทุมพร (Ficus racemosa L.) ของสัตว์กลุม่ นก
ในบริเวณหน่วยจัดการต้นน้าซองกาเลีย จังหวัดกาญจนบุรี
ขวัญชนก สินสวนแตง, กุลธิดา อิทธิพร, พรวิวรรณ โพธาสินธุ*์
Conservation Biology Program, Division of Biological and Natural Resources Sciences,
Mahidol University, Kanchanaburi Campus, Kanchanaburi, 71150,
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ : pornwiwanp@gmail.com

การศึกษาการใช้ประโยชน์จากต้นมะเดื่ออุทุมพร (Ficus racemosa L.) ของสัตว์ป่าในบริเวณหน่วย
จัดการต้นน้าซองกาเลีย อาเภอ สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดาเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทาการศึกษาการใช้ประโยชน์ของ
สัตว์ป่า โดยเฉพาะสัตว์กลุ่มนก ที่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากมะเดื่ออุทุมพรที่ได้คัดเลือกเป็นชนิดพันธุ์
เป้าหมาย จานวน 7 ต้น ผลการสารวจชีพลักษณ์การออกดอกและช่วงเวลาการติดผล พบว่า มะเดื่อ
อุทุมพร มีช่วงเวลาการติดผลที่แตกต่างกัน ระยะเวลาการติดผลแต่ละครั้งนาน 8 สัปดาห์ และในช่วง
เวลาที่ติดผลแต่ละครั้งจะมีระยะเวลาที่ผลไทรสุกนาน 8 วัน จากการศึกษาหลากหลายของนกบริเวณ
หน่วยจัดการต้นน้าซองกาเลีย โดยทาการสารวจนกแบบเห็นตัวโดยตรง 3 เส้นทาง พบนกทั้งหมด
104 ชนิด โดยมีจานวน 29 ชนิด หรือคิดเป็นร้อยละ 27.9 ที่เข้ามาใช้ประโยชน์จากต้นมะเดื่ออุทุมพร
และแบ่งกลุ่มของนกที่มาใช้ประโยชน์ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) นกที่กินเฉพาะผล พบ 7 ชนิด (2) นก
ที่กินแมลงบนต้น พบ 8 ชนิด (3) นกที่เข้ามาพักหรือเกาะต้น พบ 16 ชนิด โดยนกที่เข้าใช้ประโยชน์
มากที่สุดคือ นกกระจิ๊ด รองลงมาได้แก่ นกปรอดคอลาย และนกสีชมพูสวน ตามลาดับ
คาสาคัญ: ความหลากหลายของนก, สัตว์กินผลไม้, มะเดื่อและไทร, ลักษณะของผล, การกระจาย
เมล็ด
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WA-P-04

The utilization of fig (Ficus racemosa L.) by birds in Songgaria Watershed
Management Unit, Kanchanaburi Province
Kwanchanok Sinsuantaeng, Kultida Ittiporn, Pornwiwan Pothasin*
Conservation Biology Program, Division of Biological and Natural Resources Sciences,
Mahidol University, Kanchanaburi Campus, Kanchanaburi, 71150
*Corresponding author e-mail: pornwiwanp@gmail.com

We assessed bird fig use ig (Ficus racemosa L.) in Songgaria Watershed Management
Unit, Sangklaburi, Kanchanaburi Province fromJuly 2017 – February 2018. This study
aimed to clarify the species using selected fig trees (Ficus racemosa L.) (7 mature fig
trees) especially birds. leaf and fig phenology surveys showed that at the populationlevel, Ficus racemosa L. produced figs all year round, but fig abundance varied
seasonally in different individuals. Reproductive development time was 8 weeks, and
fruit ripening took 8 days.. We conducted bird surveys of Songgaria Watershed
Management Unit withdirect count methods . We found a total of 104 bird species.
29 of bird species used figs (which accounted for 27.9 percent of all bird species). Our
study provides preliminary information on Ficus–bird associations as frugivores (7
species), insectivores (8 species), and perching (16 species). Bird species mostly utilized
fruit trees are Phylloscopus sp., followed by Pycnonotus finlaysoni, and Dicaeum
cruentatum. Thestudy confirms figs are an important resource for frugivorous birds in
Songgaria Watershed Management Unit.
Keywords : Bird diversity, Frugivores, Fig trees, Fruit trait, Seed dispersers
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WA-P-05

การมีอยู่ของกะท่างน้าชนิด Tylototriton verrucosus ในประเทศไทย
ปรวีร์ พรหมโชติ1*, Kanto Nishikawa2, วิเชฏฐ์ คนซื่อ1
1ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330 2Graduate School of
Human and Environmental Studies, Kyoto University, Kyoto 606–8501, Japan
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: nana_chula@hotmail.com

กะท่ า งน้ าสกุ ล Tylototriton เป็ น สั ต ว์ ส ะเทิ น น้ าสะเทิ น บกในอั น ดั บ Urodela เพี ย งกลุ่ ม เดี ย ว
ที่พบในประเทศไทย ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยมีรายงานพบกะท่างน้า T. verrucosus ชนิดเดียว
เท่ า นั้ น แต่ ใ นปั จ จุ บั น มี ร ายงานการพบกะท่ า งน้ าสี่ ช นิ ด ได้ แ ก่ T. verrucosus, T. uyenoi,
T. anguliceps และ T. panhai พบตามแอ่งน้า ใต้โขดหินหรือขอนไม้ บนเทือกเขาทางภาคเหนือ
(T. uyenoi และ T. anguliceps) และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อตอนบน (T. panhai) ที่ สู ง จาก
ระดับน้าทะเลปานกลาง 1,000 เมตรขึ้นไป อย่างไรก็ตามข้อมูลการมีอยู่และการกระจายตัวของ
T. verrucosus ยังคงคลุมเครือ จึงนาไปสู่ก ารศึก ษาวิจัย ในครั้งนี้ จากผลการศึก ษาสัณ ฐานและ
ข้อมูลพันธุกรรมเบื้องต้นจากตัวอย่างอ้างอิงของกะท่างน้าที่พบที่ดอยช้าง จังหวัดเชียงราย พบว่า
มี ค วามแตกต่ า งกั บ ชนิ ด T. uyenoi, T. anguliceps และ T. panhai และจากข้ อ มู ล พั น ธุ ก รรม
พบว่ากะท่างน้านี้ถูก จัดอยู่ในกลุ่ม T. verrucosus ที่พบในต่างประเทศ ดังนั้นจากผลการศึก ษา
สามารถยืนยันถึงการมีอยู่ของกะท่างน้า T. verrucosus ในประเทศไทยและมีความเป็นไปได้ที่จะพบ
กะท่างน้าชนิดนี้ในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทยอีกด้วย อย่างไรก็ตามมีความจาเป็นต้องศึกษาสัณฐาน
และข้อมูลทางพันธุกรรม รวมถึงการกระจายตัวของกะท่างน้า T. verrucosus เพิ่มเติม เพื่อที่จะนา
ข้อมูลที่ได้ไปวางแผนเพื่อการอนุรักษ์ต่อไป
คาสาคัญ : นิวท์, ชนิด, การกระจายตัว
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WA-P-05

Existence of Tylototriton verrucosus in Thailand
Porrawee Pomchote1*, Kanto Nishikawa2, Wichase Khonsue1
of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330
Thailand 2Graduate School of Human and Environmental Studies, Kyoto University,
Kyoto 606–8501, Japan
*Corresponding author e-mail: nana_chula@hotmail.com

1Department

The newt, genus Tylototriton, is the only Urodelan currently recorded in Thailand. In
the past, T. verrucosus was the sole known representative salamandrid species found
in Thailand. At present, four species have been reported: T. verrucosus, T. uyenoi,
T. anguliceps, and T. panhai. They are found in ponds, under stones or beneath
woody debris in the northern (T. uyenoi and T. anguliceps) and northeastern mountain
ranges (T. panhai) at an altitude of greater than 1,000 m. However, the occurrence
records and the distribution range of T. verrucosus are still vague. Preliminary
morphological and molecular study of voucher specimens from Doi Chang, Chiang Rai
Province, suggestsmorphological differences compared to3 other Tylototriton species
(T. uyenoi, T. anguliceps, and T. panhai) and are classified within the clade of
T. verrucosus from other countries. Thus, T. verrucosus are still in existence and are
expected to be found in other areas of Thailand. However, extensive morphological
and molecular analyses of T. verrucosus including their range distributions are needed
for implementation of future conservation plans.
Keywords: newt, species, distribution
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WA-P-06

ผลกระทบของพื้นทีช่ ายขอบที่เป็นถนนต่ออัตราการรอดของรัง
และลูกนกหลังออกจากรังในป่าเขตร้อน
รงรอง อ่างแก้ว*, จอร์จ เอ เกล
ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยาการอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ 10150
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: rongrong.ang@gmail.com

ในเขตอบอุ่นพื้นที่ชายขอบที่เป็ นถนนส่งผลกระทบเชิงลบต่อ ความสาเร็จ ในการสื บพั นธุ์ข องนก
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสัตว์ผู้ล่าบริเวณชายขอบ แต่ในเขตร้อนยังมีการศึกษาน้อยมาก การวิจัยนี้
มุ่งเน้นศึกษาอิทธิพลของพื้นที่ชายขอบที่เป็นถนนต่ออัตราการรอดของรังและลูกนกหลังออกจากรัง
ของนกกางเขนดง (Kittacincla malabarica) ในพื้ น ที่ ป่ า ดิ บ แล้ ง ของสถานี วิ จั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
สะแกราช โดยท าการติ ด ตั้ ง รั ง เที ย มพื้ น ที่ ล ะ 100 กล่ อ งบริ เ วณชายขอบป่ า และป่ า ภายใน
และติ ด เครื่ อ งส่ ง สั ญ ญาณวิ ท ยุ ลู ก นกพื้ น ที่ ล ะ 25 ตั ว เพื่ อ ติ ด ตามการรอดชี วิ ต หลั ง ออกจากรั ง
จากการศึ ก ษาพบว่ า อั ต ราการรอดบริ เ วณชายขอบมี แ นวโน้ ม สู ง กว่ า ป่ า ภายในทั้ ง ระยะรั ง
(0.463 ± 0.054 SE vs 0.348 ± 0.046 SE) และหลังออกจากรัง (0.659 ± 0.104 SE vs 0.423 ±
0.110 SE) การถู ก ล่ า เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ต่ อ อั ต ราการรอดทั้ ง 2 ระยะ โดยพบว่ า งู เ ขี ย วบอน
เป็นผู้ล่าสาคัญของลูก นกหลังออกจากรัง จากการศึก ษาก่ อนหน้ายังพบว่างูเขีย วบอนและลิงกัง
เป็นสัตว์ล่ารังที่สาคัญและเลือกใช้พื้นที่ป่าภายในมากกว่าชายขอบ ดังนั้นทิศทางและความรุนแรง
ของผลกระทบของพื้นที่ชายขอบต่อความสาเร็จในการสืบพันธุ์ของนกอาจขึ้นอยู่กับความต้องการ
ทางนิเวศวิทยาของสัตว์ผู้ล่าที่สาคัญในแต่ละพื้นที่
คาสาคัญ: นกกางเขนดง, เครื่องส่งสัญญาณวิทยุ, รังเทียม
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WA-P-06

Road edge effects on tropical forest passerine species:
Implications for nest success and post-fledging survival
Rungrong Angkaew*, George A. Gale
Conservation Ecology Group, King Mongkut’s University of Technology Thonburi,
Bangkok 10150
* Corresponding author e-mail: rongrong.ang@gmail.com

Road edges negatively affect forest bird breeding success through enhancement of
nest predator populations associated with edge habitats in the temperate zone, but
this pattern is less clear in the tropics. We investigated the influence of road edge on
nest success and post-fledging survival of White-rumped Shama (Kittacincla
malabarica), in the dry evergreen forest of Sakaerat Environmental Research Station.
We placed one hundred nest boxes in the forest interior (>1000 m from edge of a 5lane highway) and near the forest edge (<200 m). We radio tracked 50 fledglings,
25 each for the edge and the interior, for 7 weeks after fledging. Survival trends were
higher at the forest edge than interior for nests (0.463 ± 0.054 SE vs 0.348 ± 0.046 SE)
and fledglings (0.659 ± 0.104 SE vs 0.423 ± 0.110 SE), although differences were not
statistically significant. Predation had the strongest influence on survival, accounting
for 100% of nest and 94% of fledgling mortality. Green Cat Snake (Boiga cyanea) was
a dominant predator of fledglings, and most fledgling mortality occurred within the
first week after leaving the nest. Previously, Green Cat Snakes and Northern Pig-tailed
Macaques (Macaca leonina) have been reported as dominant predators, which prefer
forest interiors over edge habitats, potentially explaining the inverse edge effects
observed here. Degree and direction of edge effects on the reproductive success of
birds appears to be strongly dependent on the ecological preferences of locally
dominant nest predators regarding edge habitats.
Keywords: White-rumped Shama, radio tracking, nest box
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WA-P-07

ชีววิทยา และการพัฒนาระบบเพาะเลี้ยงปลาพลวงชมพู
(Tor douronensis (Valenciennes, 1842)) ในจังหวัดยะลา
ศราวุธ เจ๊ะโส๊ะ1,*, ปรเมษฐ์ มุสิการุณ2, นพดล จินดาพันธ์2, วรรณนัฑ หิรญ
ั ชุฬหะ2, พัน ยี่สิ้น1,
1
2
เศวต ไชยมงคล , วรกิต ขั้วแก้ว
1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
2 กรมประมง กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เกษตรกลาง กรุงเทพฯ 10900
*อีเมลล์ผู้รับผิดชอบบทความ: sarawuth.c@psu.ac.th

ปลาพลวงชมพู พบแพร่กระจายบริเวณต้นน้าชายแดนไทย - มาเลเซีย รสชาติอร่อยและราคาแพง
การศึก ษานี้ รวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลาจากต้นแม่น้าปัตตานี มาเพาะพันธุ์ ณ ศูนย์วิจัย และพัฒนา
ประมงน้าจืด ยะลา ปรับสภาพเพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในบ่อดิน ให้อาหารเม็ดปลาดุก และเศษผัก
เป็นอาหาร ตรวจสอบความสมบูรณ์เพศ สามารถเพาะพันธุ์ได้ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
ขึ้ น อยู่ กั บ ปริ ม าณน้ าฝน และอุ ณ หภู มิ ข องน้ าเป็ น ส าคั ญ การฉี ด ฮอร์ โ มนสั ง เคราะห์ Buserelin
Acetate และยาเสริมฤทธิ์ Domperidone สามารถเร่งการวางไข่ ได้ มีอัตราฟัก ไข่เฉลี่ย 81.2%
ที่อุณหภูมิน้า 25–26 ๐C อัตรารอดตายเฉลี่ย 71.1% อนุบาลด้วยโรตีเฟอร์ ไรแดง และอาหารกุ้งวัย
อ่อน ระยะเวลา 15 วัน จึงย้ายไปอนุบาลใบ่อดิน 1 เดือน จนได้ลูกปลาขนาดนิ้ว สามารถนาไปเลี้ยง
ได้ อาเภอเบตง มีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาพลวงชมพูในระบบสายน้าไหลผ่านใน
บ่อดิน อัตรา 1–5 ตัวต่อตารางเมตร ให้อาหารปลาดุก โปรตีน 30% ประมาณ 2 ปี จะได้ปลาขนาด
ตลาด 2–2.5 กิโลกรัม ราคาจาหน่ายปลา 2,500 บาทต่อกิโลกรัม ข้อเสนอแนะควรกาหนดให้ปลา
พลวงชมพู เ ป็ น สั ต ว์ น้ าระดั บ คุ ณ ภาพเยี่ ย มเพื่ อ ส่ ง ตลาดเฉพาะ และ จ ากั ด เขตพื้ น ที่ ก ารเลี้ ย ง
เฉพาะในอ าเภอเบตงส าคั ญล าดั บ แรก ปั จ จุ บั น ขาดแคลนปลาขนาดเล็ ก เพื่ อใช้ เ ลี้ย งเป็ น อาชีพ
ของเกษตรกร และผลผลิ ต ปลาขนาดตลาด จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งศึ ก ษาวิ จั ย ด้ า นความสมบู ร ณ์ เ พศ
และการอนุบาลลูกปลาต่อไป
คาสาคัญ ปลากรือเลาะ การเพาะเลี้ยง
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WA-P-07

Biology and Aquaculture System Development of Tor Fish
(Tor douronensis (Valenciennes, 1842)) in Yala Province
Chesoh, S1*, Musikarun P2, Jindaphan, N2, Hirunchulha W2, Yeesin P. 1,
Chai Mongkol S2., Khoowkheaw W. 2
1Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus, Pattani
Province 94000 2Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives,
Bangkok 10900
*Corresponding author e-mail: sarawuth.c@psu.ac.th

Tor douronensis (Valenciennes, 1842) is a native cyprinid, delicious and economically
valuable species, distributing along the Thai-Malaysian border region. This study was
conducted to collect wild bloodstock fish from the Pattani River, and domesticate for
breeding at the Yala Inland Fisheries Research and Development Center. We fed the
fish with catfish feed pellets and vegetable waste daily and checked sexual maturity.
Fishes could breed from August to December, depending on rainfall and water
temperature. We induced breeding by using synthetic hormone, buserelin acetate
and domperidone. Hatching rate and fry survival rate at water temperature of 25–26
ºC, were 81.2 and 71.1%, respectively. We nursed larvae with rotifers, juvenile moina
and microencapsulated diets of shrimp larvae for 15 days. Subsequently we used
formulated nutritional fish meal powder and then sent fingerlings to farmers within
one month. The Betong district of Yala province is famous for Tor fish cuisine as a
high-class tourist delicacy. We raised 1–5 fingerlings per square meter in water flowthrough earthen ponds and fed 30% protein catfish feed pellets twice daily. Fishes
grew to marketable sizes at 2–2.5 kg by 1.5–2 years at the FCR of 2–3:1. Crude cost of
feed is approximately 250 Baht while the price of fish is 2,500-3,500 Baht per kg at the
farm gate price. It is recommended that Betong should be the first priority for fish
farm zoning. Practical and effective techniques should be developed for commercial
production due to the low fecundity that produces fewer offspring.
Keywords Indigenous fish, Fish breeding
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ค่าความคงทนของปลาค้อภูเขาต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในแหล่งน้า:
ประยุกต์เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
สัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย,* เอฟ ดับเบิ้ลยู เอช บีมชิ
1ภาควิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71150 2โปรแกรม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 20131
*ผู้รับผิดชอบบทความ: sampan_02@hotmail.com

ทาการเก็ บตัวอย่างปลาค้อภูเขา 4 ชนิด จากแม่น้าขนาดเล็ก ในภาคตะวั นตกแล้ว นามาทดลอง
ค่ า ความคงทนอุ ณ หภู มิ (CTmax) และค่ า ความคงทนของการปรั บ ตั ว ต่ อ อุ ณ หภู มิ (Thermal
acclimation temperature)จากระดับ 20 จนถึง 35 องศาเซลเซียล ในห้องปฏิบัติการแบบควบคุม
อุณหภูมิ ผลการศึกษาพบว่า ค่าความคงทนอุณหภูมิจะมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับค่าการปรั บ ตัว
ต่ออุณหภูมิของปลาค้อภูเขาทั้ง 4 ชนิด ซึ่งชนิด Pseudohomaloptera sexmaculata มีค่าความ
คงทนต่ออุณ หภูมิสูงสุดเท่ากั บ 38.2±0.2 องศาเซลเซีย ลที่ระดับการปรับตัวสูงสุดของอุ ณ หภู มิ
ที่ 35 องศาเซลเซียล และชนิด Schistura aurantiaca มีค่าความคงทนต่ออุณหภูมิต่าสุดเท่ากั บ
35.7±0.2 องศาเซลเซียลที่ระดับการปรับตัวต่าสุดของอุณหภูมิที่ 20 องศาเซลเซียล ตามลาดับ และ
ปลาน้ าจื ด ของไทยจะมี ค่ า ความคงทนต่ อ อุ ณ ภู มิ ค ล้ า ยกั บ ปลาที่ มี แ พร่ ก ระจายอยู่ ในเขตอบอุ่น
ตั้งแต่แนวละติจูดที่ 90 ถึง 30s ซึ่งการคงทนต่ออุณหภูมิที่แตกต่างกันของปลาน้าจืดเป็นผลมาจาก
การที่ปลาสามารถผลิตโปรตีนกลุ่มฮีทช็อคโปรตีน (Heat shock proteins, Hsp) ที่ต่างกัน ดังนั้น
ภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยรวมถึงในเขตเอเซียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นสาเหตุที่ท าให้
ปลาน้าจืดแต่ละชนิดจะมีโอกาสสูญพันธุ์ได้
คาสาคัญ: ค่าความคงทนของการปรับตัวต่ออุณหภูมิ, ค่าความคงทนอุณหภูมิ, ภาวะโลกร้อน
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Thermal acclimation temperature of loach fishes from
tropical rivers of Thailand: global warming implications
Sampan Tongnunui*, F.W.H. Beamish
of Conservation Biology, Mahidol University, Kanchanaburi Campus,
Kanchanaburi Province, 71150 2Environmental Science Program, Faculty of Science,
Burapha University, Chonburi Province 20131
*Corresponding author e-mail: sampan_02@hotmail.com
1Department

We collected loach fishes from small rivers in western Thailand. We determinedcritical
thermal maximum (CTmax) and thermal acclimation temperature from 20 to 35°C, of
loaches respectively. The CTmax correlated positively with thermal acclimation
temperature between 20 and a maximum that varied among thefour species,
Schistura aurantiaca, Schistura sexcauda, Homalopteroides smithi, and
Pseudohomaloptera sexmaculata from 30 to 35°C. Highest and lowest CTmax were
38.2±0.2°C at 35°C acclimation for P. sexmaculata and 35.7±0.2°C at 20°C for S.
aurantiaca, respectively. Interestingly, the majority of tropical Thai fish and temperate
species examined to date show a similar maximum thermal tolerance from the mid
to high 30s that almost certainly relates to temperature induction of HSP and their
production. Climatic change models predict global temperature increases in Thai rivers
and others in Southeast Asia are likely to rise beyond the thermal tolerance of many
indigenous fishes with important losses in species diversity.
Keywords: Thermal acclimation temperature, Critical thermal maximum (CTmax),
Global warming
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การศึกษาชนิดของลูกน้ายุงและผู้ล่าในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
อนันตนิจ ชุมศรี*, ฟามิดา ฟาเซ็ท ทีน่า, มัลลิกา เจริญสุธาสิน,ี กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
ส้านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ้าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
*อีเมล์ผู้รับผิดชอบบทความ: anantanit.ch@gmail.com

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การศึ ก ษาชนิ ด ของลู ก น้ ายุ ง และผู้ ล่ า ในภาชนะที่ มี ข นาดและ
ระดั บ น้ าแตกต่ า งกั น พื้ น ที่ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ด าเนิ น การทดลองโดยน าภาชนะกั ก เก็ บน้า
วางบริเวณบ้านกลุ่มตัวอย่าง จานวน 20 หลัง จานวน 5 ขนาด (1, 10, 30, 100, 300 ลิตร) ที่สอง
ระดั บ ความลึ ก คื อ ระดั บ ความลึ ก 45% และ 90% ของความสู ง ภาชนะ รวม 200 ภาชนะ
เจาะรูขนาด 10 มิลลิเมตร บริเวณขอบภาชนะเพื่อควบคุมระดับน้าให้อยู่ที่ 45% และ 90% สุ่มเก็บ
ตั ว อย่ า งผู้ ล่ า และลู ก น้ ายุ ง จากภาชนะโดยใช้ ก ระชอนที่ มี ข นาดตาข่ า ย 0.55 มิ ล ลิ เ มตรในช่ ว ง
เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง มีนาคม 2561 จากนั้นทาการดองผู้ล่าและลูกน้ายุงในห้องปฏิบัติก าร
จัดจาแนกชนิดและสกุล และนับจานวน ผลการศึกษาพบว่า พบผู้ล่าในภาชนะที่มีและไม่มีลูกน้ายุง
จานวน 10 ชนิด ได้แก่ ลูกอ๊อด จิงโจ้น้า ตัวอ่อนชีปะขาว ปลา ด้วงดิ่ง แมงมุม คางคก หอยฝาเดียว
มวนกรรเชีย ง และยุงยัก ษ์ ตัวอ่อนชีปะขาวมีจานวนมากกว่าผู้ล่าชนิดอื่นๆ พบผู้ล่ามากที่สุด ใน
ภาชนะขนาด 1 ลิตรที่ระดับน้า 45% ลูกน้ายุงลายสวนในภาชนะที่มีและไม่มีผู้ล่ามีจานวนแตกต่าง
กัน ส่วนลูกน้ายุงชนิดอื่นๆ พบจานวนไม่แตกต่างกั น และจานวนลูก น้ายุงมีความสัมพันธ์ท างลบ
กับจานวนผู้ล่า
คาสาคัญ: ผู้ล่า, ลูกน้ายุง, ขนาดของภาชนะ, ระดับน้า
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Mosquito larvae and their predators in Nakhon Si Thammarat province,
Southern Thailand
Anantanit Chumsri*, Fahmida Wazed Tina, Mullica Jaroensutasinee,
Krisanadej Jaroensutasinee
School of Science, Walailak University, Nakhon Si Thammarat Province 80161
*Corresponding author e-mail: anantanit.ch@gmail.com

Weinvestigated mosquito larvae, and their predators in water containers of different
sizes and variable water levels in Nakhon Si Thammarat province. We used five
different sized containers (1, 10, 30 100 and 300 L) with two water depths (high (90%)
and low (45%) depth) (n = 10) to conduct this experiment. We conducted the
experiment at20 households with 10 containers with different sizes and water levels
with total 200 containers. Before adding the water to the containers, we filtered water
through two layers of a fine nylon mesh (intermesh gap = 0.5 mm) to remove any
existing macroinvertebrates. We collected mosquito larvae and predators from each
container from November 2017 to March 2018 and preserved them in 90% ethanol
in the laboratory. We identified the mosquito larvae and predators up to the genus
level and counted their numbers. There were 10 species of mosquito larvae predators
(e.g., tadpoles, water striders, true water beetle, mayflies, fish, water boatmen, spiders,
toads, mollusca, and Toxorhynchites spp.) in containers with and without mosquito
larvae. Mayflies were found more in higher abundances than other predators. The
one-liter containers with 45% water levels contained the highest predator abundance.
The numbers of Aedes albopictus in containers with predators were different from
containers without predators. The numbers of other mosquito larvae species did not
differ between containers with and without predators. Mosquito larvae numbers
negatively correlated with the predator numbers.
Keywords: predators, mosquito larvae, container size, water level
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การติดเชื้อแบคทีเรีย Wolbachia การกระจายทางภูมิศาสตร์
และแหล่งที่อยู่ของลูกน้ายุงในสกุล Aedes ในประเทศไทย
อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร*
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
*ผู้รับผิดชอบบทความ: itsanun.wi@kmitl.ac.th

Wolbachia เป็ น แบคที เ รี ย ที่ อ าศั ย อยู่ ภ ายในเซลล์ ข องสั ต ว์ ใ ห้ อ าศั ย กลุ่ ม สั ต ว์ ข าปล้ อ งและ
พยาธิ ตั ว กลม ซึ่ ง สามารถถ่ า ยทอดผ่ า นทางแม่ ไ ปสู่ ลู ก ได้ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ด าเนิ น การในพื้ น ที่
เก็บตัวอย่างลูกน้ายุงจานวน 150 แห่งประกอบด้วยบริเวณนาข้าว บึง หนอง ลาธาร คูน้า และพื้นที่
ใกล้เคียงจาก 15 จังหวัดใน 6 ภูมิภาคของไทยได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2561
เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะการกระจายตั ว ของแหล่ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของลู ก น้ ายุ ง ในสกุ ล Aedes และ
สถานะการติดเชื้อ Wolbachia โดยพบลูกน้ายุงจาก 96% ของพื้นที่ที่ทาการสารวจ และเก็บลูกน้า
ยุงในสกุล Aedes ได้จานวน 3,570 ตัวซึ่งสามารถนามาจาแนกชนิดได้รวม 3,356 ตัวโดยใช้คู่มือการ
จาแนกชนิดของยุงและปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอร์เรส (PCR) ซึ่งใช้ยีน ribosomal DNA transcribed
spacer 2 (rDNA ITS2) เป็นยีนอ้างอิง ผลการศึก ษาโดยใช้ยี น wsp พบการติดเชื้ อ Wolbachia
ในลู ก น้ ายุ ง จ านวน 2,584 ตั ว (77%) ของลู ก น้ ายุ ง ที่ จ าแนกได้ ทั้ ง หมด พบลู ก น้ าส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ลู ก น้ ายุ ง ลายสวน Aedes albopictus จ านวน 2,168 ตั ว คิ ด เป็ น 64.6% และพบลู ก น้ ายุ ง
Ae. pseudotaeniatus ในจ านวนน้ อ ย ที่ สุ ด ลู ก น้ ายุ ง Ae. albopictus แ ละ Ae. aegypti
พบในปริมาณมากระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ซึ่งทั้งสองชนิดพบได้ในทุกแหล่งที่อยู่อาศัย
ที่ทาการสารวจทั้งหมด แต่สามารถพบได้มากที่สุดในแปลงปลูกข้าวใหม่และรอบๆบริเวณพื้นที่บ้าน
ของเกษตรกร ส่วน Ae. lineatopennis จะพบได้มากในพื้นที่นาข้าวที่โตเต็มที่และพื้นที่นาหลังการ
เก็บเกี่ยว อย่างไรก็ ตาม ลูกน้ายุงที่เก็บตัวอย่างได้ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ก่อนเพาะปลูก
มากกว่าบริเวณพื้นที่อื่นๆ ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ยุงในสกุล Aedes มีการแพร่กระจาย
ในแหล่ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย หลายแห่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบนิ เ วศเกษตรนอกเหนื อ ไปจากที่ พ บ
ในบริเวณที่อยู่ อาศัย ของมนุษย์ และแบคทีเรีย WolbaMchia ยังคงติดเชื้อในยุงลายหลายชนิ ด
ในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน
คาสาคัญ: Aedes, การกระจายตัว, Wolbachia
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Wolbachia infection, geographic distribution and larval habitats of
the mosquitoes in Aedes species in Thailand
Itsanun Wiwatanaratanabutr*
Department of Plant Production Technology, Faculty of Agricultural Technology, King
Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520
*Corresponding author e-mail: itsanun.wi@kmitl.ac.th

Members of the genus Wolbachia are maternally-inherited intracellular bacterial
endosymbionts that infect a wide range of arthropods and nematodes. We surveyed
a total of 150 mosquito larval collection sites including rice fields, ponds, marshes,
streams and ditches from 15 provinces in six geographic regions of Central, Northern,
Northeastern, Eastern, Western and Southern Thailand during March 2017 to March
2018 in order to characterize the distributions of larval habitat of the species in the
genus Aedes and their infection status by Wolbachia. From 96% of the sites surveyed,
we collected a total of 3,570 Aedes larvae and identified 3,356 individuals to species
by using morphological keys and polymerase chain reaction (PCR) with the ribosomal
DNA internal transcribed spacer 2 (rDNA ITS2). Using PCR assays with wsp gene primers,
we detected Wolbachia in 2,584 individuals (77%) of all identified larval mosquitoes.
Aedes albopictus larvae (2,168 individuals, 64.6%) was the most frequently collected
whereas Ae. pseudotaeniatus was hardly foundin any collection site. We collected
Aedes albopictus and Ae. aegypti in greater proportions from May–July than other
species. Both species were present in all habitats sampled; and most frequently
present in young growth rice fields and farmer hut areas. Whereas Ae. lineatopennis
was more frequently present in mature and post-harvest paddies. Most species were
more associated with pre-cultivated rice fields than other relevant areas. Our results
imply that the mosquito species in the genus Aedes aredistributed in many habitats
relative to agroecosystems in addition to human settlements, and Wolbachia bacteria
infectseveral Aedes mosquito species in Thailand so far.
Keywords: Aedes, distribution, Wolbachia
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รายงานการพบเห็ดสกุล Favolus ในประเทศไทย
สิริวรรณ ณ บางช้าง1, รัตเขตร์ เชยกลิ่น2, ทักษพร ธรรมรักษ์เจริญ1, มณีรตั น์ พบความสุข1,
ณัฐวุฒิ วิริยะธนาวุฒิวงษ์1, พัชรา ปุยเงิน1, ธิตยิ า บุญประเทือง*1
1ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ คลองหลวง ปทุมธานี 10210, 2ส้านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
*อีเมล์ผู้เขียนหลัก: thitiya.boon@biotec.or.th

เห็ดสกุล Favolus จัดอยู่ในวงศ์ Polyporaceae มีบทบาทย่อยสลายขอนไม้ในธรรมชาติ พบรายงาน
จากประเทศไทยระหว่ า งปี 1902 – 2011 จ านวน 18 ตั ว อย่ า ง จั ด จ าแนกได้ ห้ า ชนิ ด ชนิ ด แรก
Favolus albidus Massee ซึ่งเป็น holotype ชนิดใหม่ของโลกจากประเทศไทยและเป็นการสารวจ
ด้านพฤษศาสตร์ครั้งแรกของประเทศไทยโดยนักพฤษศาสตร์ชาวเดนมาร์ค ระหว่างปี 1888 – 1900
ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ Flora of Koh Chang, อีกสี่ชนิดคือ Favolus brasiliensis (Fr.) Fr., F.
manipularis Berk., F. spatulatus (Jungh.) Lév. และ F. tenuiculus P. Beauv. กระจายตัวทุก
ภู มิ ภ าคของประเทศไทย จากการส ารวจระหว่ า งปี 2011 – 2017 พบตั ว อย่ า งเพิ่ ม จ านวน
12 ตัวอย่าง จากจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอานาจเจริญ เมื่อจัด
จาแนกโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาวิเคราะห์ร่วมกับผลทางชีวโมเลกุล ลาดับเบสนิวคลีโ อไทด์
ในตาแหน่ง internal transcribed spacer (ITS) พบทั้งหมด 6 ชนิดเป็น รายงานการพบครั้งแรก
2 ชนิด คือ Favolus acervatus (Lloyd) Sotome & T. Hatt. และ F. emerici (Berk. ex Cooke)
Imazeki และคาดว่าเป็นชนิดใหม่ของโลกจานวน 4 ชนิด
คาสาคัญ: อนุกรมวิธานเห็ด, เห็ดรวงผึ้ง, ผู้ย่อยสลายอินทรีย์สาร
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The reported of genus Favolus in Thailand
Siriwan Na Bangchang1, Rattaket Choeyklin2, Tuksaporn Thummmarukcharoen1,
Maneerat Pobkwamsuk1, Natthawut Wiriyathannawudhiwong1, Pucharapa Puyngain1,
Thitiya Boonpratuang*1
1The Center for Genetic Engineering and Biotechnology, The National Science and
Technology for Development Agency, KlongLuang, PathumThani 12120,
2Biodiversity-Based Economy Development Office (Public Organization) Luksri,
Bangkok 10210,
*Corresponding author e-mail: thitiya.boon@biotec.or.th

The genus Favolus is classified in the family Polyporaceae, playing a role as timberdecaying fungi in nature. During 1902 – 2011, 18 samples from Thailand have been
reported and classified into 5 species. The first species, Favolus albidus Massee, is
a holotype, the new species of the world. It was discovered by Danish botanist on
the first botanical expedition in Thailand during 1888 – 1900, and was published in
the book “Flora of Koh Chang”. Four other species are Favolus brasiliensis (Fr.) Fr.,
F. manipularis Berk., F. spatulatus (Jungh.) Lév., and F. tenuiculus P. Beauv, distributing
all regions of Thailand. Based on survey between 2011 – 2017, 12 samples were
additionally found from Nakhon Si Thammarat, Nakhon Ratchasima and Amnat
Charoen. Identification by using morphology and phylogeny analysis of internal
transcribed spacer (ITS) rDNA sequences have revealed that there were 6 species;
2 new recorded species in Thailand, Favolus acervatus (Lloyd) Sotome & T. Hatt. and
F. emerici (Berk. ex Cooke) Imazeki, and 4 other species are expected new species in
the world.
Keywords : Mushroom Taxonomy, Polyporus, Decomposer
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