บทคัดย่อ
การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 4
“Science and Emerging Technology for Biodiversity Management”
21–23 มิถุนายน 2560 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
จัดโดย

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สนับสนุนโดย

มูลนิธิสวิตา
Fund for Sustainable Education (FUSE)
SVITA Foundation
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกร บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จากัด
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

บทคัดย่อ:
การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 4
“Science and Emerging Technology for Biodiversity Management”
21–23 มิถุนายน 2560 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
จานวนพิมพ์ 500 เล่ม ปีที่พิมพ์ 2560
จัดพิมพ์โดย
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02 644 8150 ต่อ 81846
สนับสนุนการจัดพิมพ์
มูลนิธิสวิตา
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกร บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จากัด
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
คณะผู้จัดทา
นางรังสิมา ตัณฑเลขา
นางสาวธิติยา บุญประเทือง
นายฉัตรดนัยภากร บุราโส
นางสาวสุนทรีย์ เสือขา
ตรวจทานภาษาอังกฤษ
Mr. Terry Commins
Prof. Dr. Warren Brockelman
ii
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คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ
การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติครั้งที่ 4
ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร. มรกต ตันติเจริญ
ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประธานคลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ

คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ
นางรังสิมา ตัณฑเลขา
ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา
ศ.ดร.นิวัฒ เสนาะเมือง
ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน
รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี
รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ
ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์
ดร.ดุสิต งอประเสริฐ
นางวันเชิญ โพธาเจริญ
นางสาวธิติยา บุญประเทือง
นางสาวอัมพวา ปินเรือน
นางสาววิศรา ไชยสาลี
นายฉัตรดนัยภากร บุราโส
นางสาวสุนทรีย์ เสือขา

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศูนย์พันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ศูนย์พันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ศูนย์พันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ

คณะกรรมการตรวจทานบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
Prof. Dr. Warren Brockelman
National Center for Genetic Engineering and
Biotechnology
Mr. Terry Commins
King Mongkut’s University of Technology
Thonburi
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คาขอบคุณ
คณะผู้จัดการประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ”
ครั้งที่ 4 ขอขอบพระคุณหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดการประชุมครั้งนี้
มูลนิธิสวิตา : Diamond Sponsor
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกร บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จากัด
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ที่เห็นความสาคัญของการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและช่วยสนับสนุนงบประมาณ
จนทาให้การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์
ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง keynote speakers, invited speakers ผู้บรรยายทั้งภาคภาษาไทยและ
ภาคโปสเตอร์ ผู้เสวนา และผู้จัดนิทรรศการทุกท่านที่ทาให้การประชุมเกิดขึ้นได้
ขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านที่ช่วยให้งานประสบความสาเร็จ
สุดท้ายนี้ การประชุมจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงาน
ต่ า งๆ ทั้ ง จากภาครั ฐ และภาคเอกชนที่ ไ ด้ ลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มการประชุ ม คณะผู้ จั ด การประชุ ม
ขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริง
คณะผู้จัดการประชุม
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ร่าง กาหนดการประชุม
“การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 4
“BioD4 : Science and Emerging Technology for Biodiversity Management”
วันที่ 21–23 มิถุนายน 2560
โรงแรม นภาลัย จ.อุดรธานี
จัดโดย
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่ 20 มิถุนายน 2560
14.00 - 17.00 น. ลงทะเบียน จัดนิทรรศการ และติดตั้งโปสเตอร์
วันที่ 21 มิถุนายน 2560
08.30 - 09.30
ลงทะเบียนและติดโปสเตอร์
09.30 – 09.40
พิธีเปิดประชุม โดย นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
กล่าวต้อนรับ โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กล่าวรายงาน ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร
ประธานคลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
09.40 – 10.10
กล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ
หัวข้อ “ยุทธศาสตร์จังหวัดกับการบริหารจัดการด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ”
โดย นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
10.10 – 10.20
มอบรางวัล Young BioD Award
โดย นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
10.20 – 10.30
การแสดงในพิธีเปิด “วิถีถิ่นอารยนครอุดรธานี” จากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
10.30 – 11.00
อาหารว่าง
11.00 – 11.45
บรรยายพิเศษ “Global perspectives on biodiversity research and
management”
โดย Prof. Jeffrey A. McNeely, Former Chief Scientist at IUCN
11.45 – 13.30
อาหารกลางวัน
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13.30 – 14.10
14.10 – 14.50
14.50 – 15.20
15.20 – 16.00

16.00 – 16.30

บรรยายพิเศษ “Drones and sensors for bioresources and
environmental management”
โดย ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บรรยายพิเศษ “การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพบนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยภูมิปัญญาอีสาน”
โดย นายธวัชชัย กุณนาวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายอินแปง
อาหารว่าง
บรรยายพิเศษ “The launch of the Thai Chapter of the Society for
Conservation Biology: Why might joining this organization benefit
Thailand’s biodiversity”
โดย Assoc. Prof. Dr. George A. Gale, Conservation Ecology Program
School of Bioresources & Technology,
King Mongkut's University of Technology Thonburi
การเสนอผลงานโดยผู้ได้รับรางวัล Young BioD Award
โดย ดร. ณัฐพจน์ วาฤทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Poster & Exhibition
16.30 – 18.00

18.00 – 21.00
วันที่ 22 มิถุนายน 2560
09.00 – 09.40

vi

นาเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์
นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ
-ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฝางเพื่อช้างและสุขภาพคนไทย
-การใช้อากาศยานไร้คนขับศึกษาพะยูนและหญ้าทะเล
-หอยทากและผลิตภัณฑ์จากเมือกหอยทาก
-นิทรรศการจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี
-นิทรรศการแมลงกินได้
-นิทรรศการผึ้งและแมงมุม
-ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางนา
ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และสินค้าของชุมชน
Welcome Dinner Isan night
บรรยายพิเศษ “The Global Biodiversity Information Facility
(GBIF) — a freely accessible source of primary
biodiversity data”
โดย Dr. Henrik Balslev, Aarhus University, Denmark
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09.40 – 10.20
10.20 – 10.50
10.50 – 11.30

11.30 – 12.00

12.00 – 13.30
13.30 – 16.00
13.30 – 14.00

14.00 – 14.30

14.30 – 15:00
15:00 – 15:20

บรรยายพิเศษ “Accelerating classical taxonomy”
โดย ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผู้อานวยการสถาบันความเป็นเลิศ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
อาหารว่าง
บรรยายพิเศษ “State of Mekong fishes: their potential for
biodiversity indicator of the basin”
โดย ดร.ชวลิต วิทยานนท์, นักวิชาการอิสระ กรรมการวิชาการ
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
บรรยายพิเศษ “Basic procedures to prepare, submit and
finally publish your work in scientific journals: an
example from the Natural History Bulletin of the Siam
Society”
โดย ผศ. ดร.ปรัชญา มุสิกสินธร หัวหน้ากองบรรณาธิการ
วารสาร Natural History Bulletin of the Siam Society
อาหารกลางวัน
Oral Presentation
ห้องย่อยที่ 1 : Biology and Conservation
Invited Speaker “การบริหารจัดการพื้นที่ Man and Biosphere
ประเทศไทย”
โดย นางสาวทิพวรรณ เศรษฐพรรค์ ผู้อานวยการส่วนความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Invited Speaker “Investigating the migration ecology of
two Asian Sparrowhawks along the East Asian Continental
Flyway”
โดย Mr. Andrew J. Pierce
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Invited Speaker “การเชื่อมต่อของถิ่นที่อยู่ของเสือโคร่ง”
โดย ดร.นภารัตน์ สุทธิเดช
สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Oral 1 : Use of human dominated agricultural landscapes
by king cobras (Ophiophagus hannah)
โดย Dr. Colin T. Strine
สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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15.20 – 15:40

15.40 - 16.00
16.00 – 16:20

16.20 – 16.40
16.40 – 17.00

17:00 – 17:20

17:20 – 17:40

13.30 – 14.00
14.00 – 14.30
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Oral 2 : วิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร์และโครงสร้างทางพันธุกรรม
ประชากรของช้างป่าเอเชีย (Elephas maximus) ตามแนว
เทือกเขาตะนาวศรีในประเทศไทย
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Invited Speaker “การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล
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โดย Ms. Khanty Keochanpheng, Ministry of Science and
Technology, Lao PDR
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ในป่าดิบชื้นในประเทศไทย
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บรรยายพิเศษ “Upstream migrating freshwater shrimp
(Macrobrachium dienbienphuense Dang & Nguen, 1972)
in Lam Dome Yai River Headwater, Ubonratchathani
Province and conservation tourism”
โดย รศ.ดร. ปราณีต งามเสน่ห์ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาหารว่าง
บรรยายพิเศษ “การท่องเที่ยว 4.0 ในจังหวัดอุดรธานี”
โดย นายเสกสรร ศรีไพรวรรณ
ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานอุดรธานี
บรรยายพิเศษ “ทะเลบัวแดง และ คาชะโนด: อดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต”
โดย คุณทินกร ทองเผ้า
นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี
บรรยายพิเศษ "บ้านเชียง" มรดกโลก และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในจังหวัดอุดรธานี”
โดย น.ส.สิรินทร์ ย้วนใยดี
หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง
มอบรางวัลภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ดีเด่น
กล่าวปิดการประชุม
โดย ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโส
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
อาหารกลางวัน
ทัศนศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
(พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง มรดกโลก)
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Global perspectives on biodiversity research and management
Jeffrey A. McNeely
1445/29 Petchkasem Road, Sai Tai Cha Am, Petchburi Province 76120, Thailand
Corresponding author: jeffmcneely2@gmail.com

By some measures, the first decade and a half of the 21st century experienced more
technological progress than all of the 20 th century, and the rate of change continues
to accelerate. The environmental impacts of the economic development that is
linked to this technological innovation has generated significant responses from
governments, the private sector, and civil society in all parts of the world. One
important response has been a notable expansion of the proven conservation
technology of protected areas throughout the world, though management
effectiveness often has lagged far behind the increase in size. Another has been the
broad acceptance of the concept of sustainable development and its links to
ecosystem services by responsible parts of the private sector. Those who are
concerned about the state of the world’s biodiversity are devoting considerable
attention to research and development of new technologies, in hopes of feeding
this intellectual power into improved management of genes, species, and
ecosystems. Since biodiversity is a comprehensive term, it affects numerous sectors
of modern societies. This presentation explores emerging technologies than can be
applied to improving the management of human impacts -- both positive and
negative -- on biodiversity. It will address a wide range of links of biodiversity to
topics such as ecotourism, cultural diversity, agriculture, human health, fisheries
management, climate change, habitat restoration, and species conservation. These
perspectives will in turn be linked to biodiversity research and management.
Keywords: protected areas, private sector, ecosystem services
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Drones and sensors for bioresources and environmental management
Kitsanai Charoenjit
Faculty of Geoinformatics, Burapha University, Amphoe Mueang Chon Buri,
Chon Buri Province 20131, Thailand
Corresponding author: kitsanai@go.buu.ac.th

Nowadays, the cutting-edge technology on drones and sensors are arrived in your
hand. Remote sensing and Geoinformation data are an ideal tool for collecting
baseline data and mapping conditions over large areas because of its precision,
growing capability on bioresources and environmental monitoring. The aerial drone
(or sUAV), underwater drone (or ROV), street drone (360 street view) are used
integrating fixed sensor with camera trap, GPS tracking, weather and water-air sensors
for the ecology mapping 360°. Nevertheless, even we have more tool for collecting
data but the gap of technology is still distinguished problem on network
communication. In near future, more tech startup will be applied the new platform
network for support IoT application (Data streaming, Remote operation) and
overcome from the 3G, 4G cellular to LoRa network or etc. Thus, the innovation of
drones, sensors and networks have a potential candidate to the new way smart
management for maximize efficiency and minimize consumption on National Parks,
Wildlife Sanctuaries and Protected zone in Thailand.
Keywords: Drone, Remote sensing, Bioresources
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The launch of the Thai Chapter of the Society for Conservation Biology:
Why might joining this organization benefit Thailand’s biodiversity
George A. Gale
Conservation Ecology Program
School of Bioresources & Technology King Mongkut's University of Technology Thonburi,
Bangkhuntien, Bangkok 10150, Thailand
Corresponding author: ggkk1990@gmail.com

The Society for Conservation Biology (SCB) is an international professional
organization which focuses on the study of factors that affect the maintenance, loss,
and restoration of biological diversity. SCB’s membership comprises a broad range of
people interested in the conservation and study of biological diversity, including
resource managers, educators, government and private conservation workers, and
students. There are more than 5,000 members world-wide. The Society was
founded in Ann Arbor, Michigan, in 1985. The mission of SCB is to advance the
science and practice of conserving Earth's biological diversity. The five main goals of
the SCB are: (1) “advocate support for, and facilitate the creation and dissemination
of, conservation science, (2) identify and support the scientific research needed to
understand and conserve biological diversity, (3) appraise scientific outputs and
disseminate the highest quality science, (4) increase application of science to
management and policy and (5) directly inform management and policy at local,
national, regional, and global levels with the highest quality science.” The Thai
chapter of SCB was launched in February 2017 and held its first meeting in which
>40 researchers and students attended. The hope is that through connections to
the SCB parent organization that the Thai SCB chapter can facilitate networking and
specialized training for students and researchers in Thailand and the region.
Keywords: Scientific organization, international networking, capacity building
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The Global Biodiversity Information Facility (GBIF) – a freely accessible
source of primary biodiversity data
Henrik Balslev
Ecoinformatics and Biodiversity group, Department of Bioscience, Aarhus University,
Build 1540, Ny Munkegade 116, DK-8000 Aarhus C., Denmark
Corresponding author: Henrik.balslev@bios.au.dk

The Global Biodiversity Information Facility (GBIF) is an interoperable, distributed
network of scientific biodiversity databases. Its goal is to make the world’s scientific
biodiversity data — with a focus on species and specimen data — freely available
to all. GBIF is built around an electronic catalog of names and provides access to
biological species- and specimen-data around the world through specialized search
engines. Currently GBIF gives access to 715 million species occurrence records
derived from 31,780 datasets hosted in 54 countries and 39 organisations. Every
months 26.7 billion records are downloaded from GBIF by 105,729 users. Data from
GBIF is used by researchers globally in publications about alien and invasive species,
impact of climate change, conservation and protected areas, biodiversity and human
health, ecosystem services, and much more. Although any person in any country
around the world can freely access data through GBIF, Thailand is not a participant
in the GBIF network. This presentation is to encourage Thailand to become a
participant.
Keywords: Alien and invasive species, Databases, Search engines
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Accelerating classical taxonomy
Somsak Panha
Center of Excellence on Biodiversity, Faculty of Science, Office of Higher Education
Committee, Chulalongkorn University, Pathum Wan, Bangkok, 10330, Thailand
Corresponding author: somsak.pan@chula.ac.th

Species are becoming extinct more rapidly than they are being described. Classical
taxonomy is still significant in the transitional period to modern evolutionary based
systematics for digitizing the living world. DNA barcoding is a powerful tool for
generating computable data, which are in many ways much easier to work with than
classical descriptions. However, many DNA barcodes are not identified to species
level, and these molecular operational taxonomic units (MOTU), or ‘dark taxa’,
together with the offline taxonomic description literatures, or ‘dark texts’, remain
unpaired and orphaned. Voucher specimens are one potential common currency for
both the taxonomic literature and sequence databases, and could be used to help
link accurate scientific names with the on-line literature and sequences. It is
worthwhile carefully verifying the names, descriptions and digitizing all things into
account. The common Southeast Asian earthworm genera Amynthas Kinberg, 1867
and Metaphire Sims and Easton, 1972 illustrate distinct cases on the wrong
identification and misleading utilization. The name Pheretima peguana Stephenson,
1923 was used for several decades, but it has subsequently been verified as
Metaphire peguana (Rosa, 1890) by integrating several morphological and molecular
characters. The common house centipede Scolopendra subspinipes Leach, 1814 is
also a great example of taxonomic verification. This presentation will discuss the
practicalities of accelerating descriptive taxonomy; improvements that can be made
to the current array of tools available; changes and modifications to the codes of
nomenclature that might speed up the process; and how fast, open-access
descriptive taxonomy can be made free both to publish and for end-users.
Keywords: taxonomy, DNA barcoding, dark taxa, taxonomic verification

Abstract of the 4th National Meeting on Biodiversity Management in Thailand
June 23–21, 2017 Napalai Hotel, Udon Thani, Thailand

29

State of Mekong fishes: their potential for
biodiversity indicator of the basin
Chavalit Vidthayanon
Freelance Researcher, Scientific Committee Seub Nakhasathien, 140, Banggasaw,
Nontaburi 11000 Thailand
Corresponding author: chavaliv@hotmail.com

The Mekong River Basin is a global biodiversity hotspot for fish, comprising 12 habitat
types from highlands to coastal waters, including peat swamps, subterranean
streams and crater lakes. The basin supports 900 fish species including 700 primary
and secondary freshwater species and over 200 estuarine and marine visitors. Such
fish speciose represents about 2% of vertebrates on earth, or 3.4% of global fish
species, with the highest species density per area; 1.365 species/1000 km 2 or more
than twice that of the Amazon. Within this diversity, 306 endemic fishes or 27.3% of
the entire basin’s fishes, and more than 30 species are still undescribed or
unresolved. Ninety-nine (99) of 519 Mekong species assessed are listed on the IUCN
Red List: 55 are Threatened (12 CR, 15 En and 28 VU), 45 Near Threatened, Data
Deficient taxa. The basin’s fish biodiversity is the world’s highest fish production
source at around 2% of global captive fishery; or 3.9 million tonnes at a value of
US$ 4-7 billion/annually. Mekong fishes also play an important role as Key
Environmental Assets, and have potential for use as Biodiversity Indicators. At least
7 headline indicators are applicable, including ecosystem integrity, goods and
services; the Red List Index; Wild Commodity Index, biodiversity for food & medicine;
the Living Planet Index; trends in invasive alien species; trophic integrity, and as an
indicator for the status of indigenous and traditional fishing (ethno-diversity). This
biodiversity monitoring can be carried out in different ways from the field habitats to
the simple way: visiting local fish markets.
Keywords: Fish Fauna, Mekong River System, Conservation Status, Biodiversity
Monitoring
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Basic procedures to prepare, submit and finally publish your work in
scientific journals: an example from the Natural History Bulletin of
the Siam Society
Prachya Musikasinthorn
Department of Fishery Biology, Faculty of Fisheries, Kasetsart University,
Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Corresponding author: ffispcm@ku.ac.th

In the scientific community, one of the most important processes at the end of
research activities is to publish results. This is especially true in the world of natural
science, where results are usually reported in the form of peer-reviewed papers
which are published in scientific journals. In Thailand, however, a consensus related
to the kind and quality of publication (journals, proceedings of domestic
conferences etc.) for publishing scientific papers in is still lacking. There is a
tendency for researchers, including graduate students, to publish their works in
scientific journals or other kinds of print media which fall short in terms of scientific
standards. This may be caused by a misunderstanding about the meaning and basic
procedures in publishing papers in scientific journals including the reviewing
(refereeing) process. This also reflects insufficiency in training, both in terms of the
logic and practice, in “how to write a paper” for graduate students in most Thai
universities. In the present presentation, I will explain the basic procedures on how
to prepare, submit and finally publish works in scientific journals including an
explanation of each step in the process and actual examples by using the Natural
History Bulletin of the Siam Society (NHBSS), of which I am presently the editor-inchief.
Keywords: scientific journal, publication, reviewing process, graduate students
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Study and development of coastal ocean circulation simulation in the
Gulf of Thailand together with artificial mangrove innovation for
erosion protection
Shettapong Meksumpun1, 2* Thanadon Sattabongkot3
1
Department of Marine Science, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Chatuchak,
Bangkok 10900, Thailand
2
Center for Advanced Studies in Tropical Natural Resources, National Research UniversityKasetsart University, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand (CASTNAR,
NRU-KU, Thailand)
3
Artowood (Thailand), Lardbualuang Destrict, Ayutdaya, 13230 Thailand
*Corresponding author: ffisspm@ku.ac.th

Now a day, beach erosion becomes one of the Thai national treat on environment
issue. The result of erosion made the mangrove forest to diminish along Thai shore
line. In some area, the erosion invades the land on the magnitude of 25.0 meter per
year. In present day, there are many engineering design to help protect the land
namely soft structure and hard structure. Most of those structures good for long
term solution but often time generate new problem such as neighbor space erosion
(next door erosion). In this research, the four difference patterns of breakwater
installation were decided as following; 1) low density of wood-plastic composite
with artificial aerial root, 2) high low density of wood-plastic composite with artificial
aerial root, 3) wood-plastic composite without artificial aerial root, 4) Bamboo stick.
The results indicated that the second pattern of installation can increase the
sedimentation more than 20 cm after the installation for 9 months. Whereas, the
grain side among 63–125 µm was markedly increased behind the breakwater. The
sediment is composed of dense muddy sand. The total organic matter of surface
sediment ranged between 3.03–7.12% throughout the study. In addition, the total
organic matter of surface sediment in front of the breakwater was higher than that
of behind the breakwater. The concentrations of heavy metals in the sediment
were under standard value (US EPA). Overall result indicates that the installation of
breakwater following first and second patterns have more efficiency for increasing
sedimentation rate than those of the third and fourth patterns. Moreover, the
sediment quality behind the breakwater is suitable for mangrove plantation in the
future.
Keywords: artificial mangrove, erosion, marine environment
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Biodiversity for use in agriculture
Khanty Keochanpheng
Ministry of Science and Technology, Vientiane, Lao PDR
Corresponding author: kkeochanpheng@yahoo.com

Laos is at the center of the Mekong River basin, one of the most biologically diverse
regions of the world, and it is second only to India in terms of rice genetic diversity.
Eighty percent of the population is engaged in agriculture and make extensive use of
a variety of traditional farming methods. This presentation will begin with an
overview of the bio-diversity in rice, fish, livestock and vegetables in Laos. It will
then offer some insights into the state of genetic resources for plants, animals, and
microbial and fungal organisms. Finally, more specific information will be shared
regarding the use of bio-diversity in rice production and in the use of fungi for pest
control.
Keywords: genetic resources, rice, fungi
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Investigating the migration ecology of two asian sparrowhawks along the
East Asian Continental Flyway
Andrew J. Pierce*, Philip D. Round, Chukiat Nualsri, Kaset Sutasha
Conservation Ecology Program, School of Bioresources & Technology King Mongkut's
University of Technology Thonburi, Bangkhuntien, Bangkok 10150, Thailand
*Corresponding author: andyp67@gmail.com

Raptors are at the apex of the food chain and are important indicators of the state
of the environment. Defining their breeding and wintering grounds and their
migration routes is essential for their conservation.
At least 0.5 million raptors migrate annually between breeding areas in temperate
North and East Asia, to non-breeding areas in Southeast Asia. They use two main
routes: The East Asian Oceanic Flyway and the more westerly East Asian Continental
Flyway. This latter route includes the Thai-Malay Peninsula where annual monitoring
takes place at Khao Dinsor, Chumphon.
We fitted small 5 g solar-powered satellite transmitters to two females Chinese
Sparrowhawks (Accipiter soloensis) and three females Japanese Sparrowhawks
(A. gularis) caught on migration at Khao Dinsor, enabling us to track their
movements. The Chinese Sparrowhawks continued south to Malaysia, crossing into
Sumatra. One spent five months there while the other continued eastwards along
the Sunda island chain to Adunara island near Timor.
One Japanese Sparrowhawk flew to extreme southern Malaysia, then eastwards to
Kalimantan, continuing to the northern tip of Sabah, Malaysia. The second
disappeared in peninsular Malaysia, while the third passed south of Kuala Lumpur,
crossed to Sumatra, and moved south-east to Bangka Island.
The return migrations of all four surviving birds, starting in March 2017, were similar
to their outward routes except that they by-passed Chumphon, following instead
the west flank of the peninsula. All continued north into China, following broadly
similar routes before their paths diverged. The signal from one Japanese
Sparrowhawk was lost in Yunnan province while the other continued into Southeast
Russia, covering 7,500 km in 52 days. Both Chinese Sparrowhawks migrated to
presumed breeding areas in Hunan and Guangxi provinces, respectively.
A ground survey of two sparrowhawks, one of each species, showed that both nonbreeding sites were dominated by human-altered habitats: plantations of oil palm,
rubber and introduced acacias. This suggests that away from their breeding areas
these raptors may be able to adapt to depauperate man-made environments.
Keywords: Sparrowhawks, raptors, migration routes
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Habitat connectivity for Indochinese tigers
Naparat Suttidate et al.
Department of Biology, School of Science, Walailak University, Tha Sala District,
Nakhon Si Thammarat Province 80161, Thailand
Corresponding author: naparat.suttidate@gmail.com

The Indochinese tiger (Panthera tigris) is restricted to small, fragmented, and isolated
populations within human-dominated landscapes. Habitat connectivity is crucial for
their long-term survival because their large home ranges require well-connected
habitat patches. Our goal was to assess potential habitat connectivity for
Indochinese tigers in Thailand. We estimated tiger’ s habitat suitability with an
ensemble species distribution models based on camera-trap data from 15 protected
areas with trophic interactions and abiotic variables. We used least-cost path and
circuit theory analyses to estimate potential dispersal among suitable habitat
patches. We employed graph theory to evaluate the relative importance of
potential habitat patches and dispersal corridors to overall connectivity network.
Currently-occupied habitat patches were highly fragmented and isolated with high
resistance for movement within the dispersal corridors. However, we identified
potential habitat patches that could serve as target sites for reintroduction and
restore connectivity, especially in the Western Forest complex. The Western Forest
Complex habitat patches and dispersal corridors were the most important for
maintaining the overall habitat connectivity network. More broadly, our results
delineate potential habitat patches and corridors within a fragmented landscape of
Thailand that are integral for maintaining overall connectivity among populations,
and thus offer an effective tool for conservation planning of tigers and other large
carnivores.
Keywords: Carnivores, Habitat Connectivity, Conservation
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3D modeling techniques in palaeontology Thailand
Suravech Suteethorn1,2, Varavudh Suteethorn2*, Nareerat Boonchai2
1
Department of Biology, Faculty of Science, and 2 Palaeontological Research and
Education Centre, Mahasarakham University, Kantarawichai, Maha Sarakham, 44150
Thailand
*Coresponding author: suteethorn@gmail.com

Technology is changing and improving so quickly, we can easily create 3D models
using our mobile phones. We use 3D models in all disciplines, e.g., movies,
engineering prototyping, medical use, scientific research, and even palaeontology. In
our paleontological projects, we applied several 3D modeling techniques including
Computer Tomography (CT scan), 3D scanner and photogrammetry to acquire and
compare 3D data of fossils including vertebrate specimens such as dinosaur bones,
reptile eggs, and fossil wood. CT scanning is the most expensive technique, in which
we can view internal structures of specimens. It can be used for small specimens,
ranging from 1-30 cm in diameter. 3D scanner displays the surface data, shape, and
texture. Photogrammetry technique is a universal tool and is generally less
expensive than other 3D modeling techniques. Nevertheless, it requires a high
performance computer and a competent user to utilize such complicated software.
This technique has no limit in size of the specimens and provides a 3D model which
displays shape, external texture and colour. Thus each technique has its pros and
cons for our projects, depending on the specimen, product/result, equipment,
timing, and budget.
Keywords : 3D modeling, Computer tomography, 3D scanner, Photogrammetry,
fossil, palaeontology
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Upstream migrating freshwater shrimp (Macrobrachium dienbienphuense
Dang & Nguen, 1972) in Lam Dome Yai river headwater, Ubonratchathani
Province and conservation tourism
Praneet Ngamsnae
Department of Fisheries, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University,
Warin Chamrab Destrict, Ubon Ratchathani 34190
Corresponding author: praneet.n@.ubu.ac.th, praneetng@yahoo.co.th

Investigations on migrating freshwater shrimp were conducted two phases. The first
study was to identify the shrimp species that performs upstream migration behavior,
and to evaluate potential environmental factors affecting this migration. The study
sites of were Kaeng Lam Duan waterfall and ten stations along Lam Dome Yai River
headwater zone. The findings revealed that among the three species of shrimps
collected, Macrobrachium dienbienphuense (Dang and Nguyen, 1972) was the only
migrating shrimp species. This upstream migration phenomenon was only presented
at the river bank of Kaeng Lam Duan waterfall. Migrants were mostly non-berried
females shrimps (95%) in this positive rheotaxis behavior. The combination of at
least three environmental factors that most likely to be the key factors triggering
migration events, were water-current velocity, darkness (nocturnal migration) and
wetted stream bank. A habitat suitability model for this species was subsequently
developed, for using as a tool to evaluate the quality of habitats. HSI curves were
designed based on the assumption that there is a positive relationship between
HSI curves and the carrying capacity of the environment. Verification of the model
provided a significant positive correlation (P>0.01), between the shrimp abundances
and HSIs. The result demonstrates the value of habitat suitability assessment as
a tool for the species conservation planning. Focus groups discussion on threats to
M. dienbienphuense habitats was performed. The details on causes and pressure of
the threats also evaluated, to make a contribution towards the development and
implementation of community-based management plan. The evaluation framework
was described, showing potential to deliver an integrated co-management tool for
decision making and enable planners to protect the Lam Dome Yai river headwater
ecosystem.
Keywords: Upstream migration, Positive rheotaxis, Habitat Suitability Index,
M. dienbienphuense
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BCO–01
Use of human dominated agricultural landscapes by King Cobras
(Ophiophagus hannah)
Colin Strine*, Cameron Hodges, Surachit Waengsothorn,
Pongthep Suwanwaree, Matt Goode
School of Biology, Institute of Science, Suranaree University of Technology,
Mueang Destrict, Nakhon Ratchasima 30000
*Corresponding author: Colin_Strine@sut.ac.th
King cobras (Ophiophagus hannah) are classified as a vulnerable species yet very little is
known of their natural history. As the longest venomous snake in Thailand, king cobras
represent an iconic symbol of wilderness and nature. To assess the habitat, use and home
range sizes of adult king cobras thirteen king cobras (n= 11 males, n= 2 females) were
radio-tracked in the Sakaerat Biosphere Reserve (SBR) between 2015-2016. Individuals were
located using a combination of triangulation and homing methods 1-4 times daily, and
habitat, shelter and climate data on each location were recorded. Using minimum convex
polygons (MCP) and fixed kernels king cobra home range sizes were identified. The mean
100% MCP size for male king cobras in the SBR was 620.9 ha (SD=249.75). It was also
observed that king cobras used areas adjacent to the protected Sakaerat Environmental
Research Station boundaries. Due to their locations, outside of protected areas conflicts
arose with humans occasionally, which resulted in snake mortality. The data confirms that
the home ranges of male king cobras are exceptionally larger than other elapid snakes. The
large home range sizes and the fact that king cobras appear to ignore protected area
boundaries has immense management implications and thus subsequently requires
accordant policy/management change.
Keywords: spatial ecology, home range size, habitat use, venomous snake, protected
species, MCP, Sakaerat, Thailand.
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BCO–02
สถานภาพการกระจายของนาก 2 ชนิดในป่าชายเลนทางภาคใต้
ฝั่งอันดามันของประเทศไทย
กิติพัทธ์ โพธิ์ศรี*, อนุชา ขาจริง, นฤมล ตันติพิษณุ, ดุสิต งอประเสริฐ, วัลลภ ชุติพงศ์
กลุ่มวิจัยนิเวศวิทยาการอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
*ผูเ้ ขียนหลัก: pskitipat@gmail.com

นากใหญ่ขนเรียบและนากเล็กเล็บสั้นมีสถานภาพเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ระดับโลก แต่สถานภาพการ
กระจายในปั จจุบั นยังไม่ มีความชัด เจน งานวิจั ยนี้มี วัตถุ ประสงค์ที่ จะ (1) ประเมิน สถานภาพการ
กระจายในป่าชายเลนภาคใต้ (2) ประเมินการเปลี่ยนแปลงการกระจายและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และ
(3) ระบุพื้ น ที่ที่ มีค วามส าคัญ ต่ อการอนุ รักษ์ ทาการศึ กษาโดยการสั มภาษณ์ ช าวประมงและการ
สารวจภาคสนาม (เห็นตัวโดยตรง ร่องรอย และกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ) แบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็น
แปลงสารวจขนาด 5x5 ตร.กม. ทาการสารวจทางเรือโดยใช้ เส้ น สารวจ และตั้งกล้องดักถ่ายภาพ
อัตโนมัติระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 ในพื้นที่จังหวัดระนอง ครอบคลุมแปลง
ส ารวจ 29 แปลง (725 ตร.กม.) เส้ น ส ารวจ 125 เส้ น (125 กม.) ตั้ งกล้ อ ง 123 จุ ด (2165 วั น
สารวจ) และสัมภาษณ์ชาวประมง 50 คน ชาวประมงครึ่งหนึ่งเชื่อว่าประชากรนากมีแนวโน้มลดลง
เนื่องมาจากการล่า การนามาเป็นสัตว์เลี้ยง และการลดลงของเหยื่อ ข้อมูลจากการสารวจภาคสนาม
ทั้งหมดพบว่านากใหญ่ขนเรียบมีการกระจายตัวกว้างเป็น 2 เท่าของนากเล็กเล็บสั้น ข้อมูลจากกล้อง
ดักถ่ายภาพพบว่านากใหญ่ขนเรียบมีการครอบครองพื้นที่ 72% โดยมีโอกาสในการสารวจพบ 25%
การสารวจด้วยกล้องดักถ่ายภาพน่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการยืนยันการมีอยู่ของนากในป่า
ชายเลน การล่ายังคงเป็นปัจจัยคุกคามที่สาคัญ
คาสาคัญ: นากใหญ่ขนเรียบ, นากเล็กเล็บสัน้
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BCO–02
Status and distribution of two Otter species in andaman mangrove forest
in Southern Thailand
Kitipat Phosri*, Anucha Kamjing, Naruemon Tantipisanuh,
Dusit Ngoprasert, Wanlop Chutipong
Conservation Ecology Group, King Mongkut’s University of Technology Thonburi,
Bangkhuntien, Bangkok 10150
*Corresponding author: pskitipat@gmail.com
Smooth-coated Otter (SMO) and Small-clawed Otter (ASCO) are both globally threatened
species. However, their current distribution status in Southeast Asia is still unclear. This
project aims to (1) assess their current distribution status in coastal areas of southern
Thailand, (2) evaluate distribution change and the factors influencing the changes, and
(3) identify hotspot areas for otter conservation. Surveys were conducted using both local
fishermen interviews and field surveys (direct sighting, track and sign, camera-trap). Study
areas were divided into grids (5x5 sq.km.). Line-transect survey (by boat) and camera-trap
survey were conducted between July and December 2016 in Ranong Province. Surveys
covered 29 grids (725 sq.km.) – 125 line-transect (125 km), 123 camera-trap locations (2,165
trap-days) and 50 fishermen. Half of local fishermen believe that the populations of both
otter species have declined due to hunting, persecution, kept as pets and prey depletion,
respectively. Combining all survey methods, SMO appears to occupy twice a larger area
than ASCO. From camera-trap data, SMO has occupancy estimated at 72%
(95%CI = 33-93%), with detection probability at 25% (95%CI = 14-40%). Camera-trap is the
most suitable method for confirming species presence in these habitats. Persecution and
opportunistic hunting remain to be important threats.
Keywords: Lutrogale perspicillata, Amblonyx cinereus, Ranong, survey.
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BCO–03
แรงจูงใจช่วยให้คแู่ ข่งที่มีขนาดเล็กสามารถเอาชนะคู่แข่งที่ใหญ่กว่าในปูก้ามดาบ
ฟามีดะห์ วาเซ็ท ทีนา, มัลลิกา เจริญสุธาสินี*, กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ สานักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พญาไท กรุงเทพ
*ผู้เขียนหลัก: mullica.jn@gmail.com

เราสัง เกตผลการต่ อสู้ ระหว่ างปู ก้า มดาบเพศผู้ ขนาดเล็ก กับ ขนาดใหญ่ ในปูก้ ามดาบ 3 ชนิ ด ดัง นี้
Uca annulipes, Uca bengali, และ Uca rosea พบว่าปูก้ามดาบเพศผู้ขนาดเล็กชนะการต่อสู้กับ
ปูขนาดใหญ่ ใน U. annulipes 30%, U. bengali 31% และ U. rosea 37% ทั้ งๆ ที่ เสีย เปรีย บ
ในเชิ ง ขนาดของร่ า งกาย ปู ก้ า มดาบเพศผู้ ข นาดเล็ ก ที่ ช นะการต่ อ สู้ กั บ ปู ข นาดใหญ่ ใ ช้ เ วลา
ในการต่ อ สู้ น านกว่า ในกลั บ กั น ถ้ า เป็ น ปู ก้ า มดาบเพศผู้ ขนาดใหญ่ ช นะการต่ อ สู้ กั บ ปู ขนาดเล็ ก
ในระยะเวลาสั้นมาก ที่น่าสนใจคือในปูก้ามดาบ U. bengali และ U. rosea ผู้ชนะขนาดเล็กส่วนใหญ่
เป็ น ปู เ จ้ า ของรู แต่ ใ นปู ก้ า มดาบ U. annulipes ปู ข นาดเล็ ก ที่ ช นะการต่ อ สู้ มี สั ด ส่ ว นของ
การเป็นเจ้าของรูและเป็นผู้บุกรุกเท่าๆ กัน นี่แสดงให้เห็นว่า ไม่ใช่เพราะขนาดของร่างกาย แต่เป็น
เพราะปูก้ามดาบเพศผู้ ขนาดเล็กสู้ ยาวนานกว่า มีแรงจูงใจในการสู้ มากกว่า โดยเฉพาะถ้ามัน เป็ น
เจ้าของรู ทาให้มันสามารถสู้ชนะปูก้ามดาบเพศผู้ที่มีขนาดใหญ่กว่ามันได้
คาสาคัญ : ความไม่สมมาตรของร่างกาย, แรงจูงใจ, ปูก้ามดาบ
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BCO–03
High motivation enables the smaller contestants to win the contests against
larger opponents in fiddler crabs
Fahmida Wazed Tina, Mullica Jaroensutasinee*, Krisanadej Jaroensutasinee
Centre of Excellence for Ecoinformatics, School of Science, Walailak University, Tha Sala
District, Nakhon Sri Thammarat 80161
*Corresponding author: mullica.jn@gmail.com

The outcome of fighting between smaller contestants against larger opponents
during male-male contests in three fiddler crab species: Uca annulipes, Uca bengali
and Uca rosea was observed. Smaller contestants won contests in U. annulipes
30%, U. bengali 31% and U. rosea 37%, regardless of their body size disadvantages.
Smaller contestants won when size asymmetries were smaller, but took longer to
win. In contrast, during greater size asymmetries, they lost their fights in a short time.
In U. bengali and U. rosea, most of the smaller winners were residents (burrow
owners), but for small winners in U. annulipes, the number of residents and
intruders did not differ. This study shows that it is not relative body size but longer
fighting duration and high motivation that enables the smaller contestants,
especially those who are residents, to overcome the inferior fighting ability and to
win the contests against larger opponents.
Keywords: Uca annulipes, Uca bengali, Uca rosea, body size asymmetries,
crustacean, Thailand.
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BCO–04
วิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร์และโครงสร้างทางพันธุกรรมประชากรของช้างป่าเอเชีย
(Elephas maximus) ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรีในประเทศไทย
วรธา กลิ่นสวาท*1, ซูจิน หลัว2, ยู่ เฮ่อ2, หลิน เหมา2, วรวิทย์ วัชชวัลคุ3, เจมส์ เอล ดี สมิธ4
1
สายวิชานิเวศวิทยาการอนุรักษ์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทุ่ง
ครุ กรุงเทพฯ 10140
2
ศูนย์ชีววิทยาศาสตร์ปักกิ่ง-ชิงหวา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ไฮเดียน ปักกิ่ง ประเทศจีน 100080
3
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุ จักร กรุงเทพฯ 10900
4
คณะประมง สัตว์ป่าและการอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมินิโซต้า รัฐมินิโซต้าประเทศสหรัฐอเมริกา 55108
* ผู้เขียนหลัก: worata.kli@kmutt.ac.th

ผลของการเปลี่ ย นแปลงผื น ป่ า เป็ น หย่ อ มป่ า ท าให้ ป ระชากรช้ า งป่ า เอเชี ย (Elephas maximus)
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ชีวภูมิศาสตร์อินโดจีน ) ลดลง แต่ผลกระทบเดียวกันนี้ต่อความหลากหลายทาง
และโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรสาคัญในภูมิภาคนี้ยังไม่มีความแน่ชัด งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะ
(1) ประเมินการเปลี่ยนแปลงขนาดประชากรช้างในอินโดจีน เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่า ในอดีตช้ างอินโดจีน
มีประชากรขนาดใหญ่แ ละคงที่ ด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างประชากรแบบ Bayesian จาก 600-bp ของ
ไมโตรคอนเดรียดีเอ็นเอ (mtDNA) ด้วยตัวอย่างกองมูลในพื้นที่เขตอนุรักษ์แนวเทือกเขาตะนาวศรีในประเทศ
ไทย (2) ประเมินโครงสร้างประชากรช้างในปัจจุบัน เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่าประชากรในผืนป่าตะวันตก
(WEFCOM) และผืนป่าแก่งกระจาน (KKFC) ที่เคยเชื่อมต่อกันยังคงเคลื่อนย้ายถ่ายเทพันธุกรรมระหว่างกัน
ได้ โดยใช้ 10 ไมโครแซทเทลไลท์ (microsatellite loci) ผลการศึ ก ษาจากช้ า ง 167 ตั ว และความ
หลากหลาย 39 ต าแหน่ ง บน mtDNA พบลั ก ษณะพั น ธุ ก รรมสายแม่ 13 รู ป แบบ (haplotypes) โดย
6 รูปแบบจัดอยู่ในกลุ่มอัลฟ่าและ 7 รูปแบบในกลุ่มเบต้า การพบทั้งอัลฟ่าและเบต้าซึ่งแบ่งแยกเมื่อประมาณ
2.149 ล้านปีมาแล้ว บ่งชี้ว่าแนวเทือกเขาตะนาวศรีเป็นเขตรวมตัวของช้างอย่างน้อยสองกลุ่มที่แต่เดิมแยกตัว
อยู่ต่างพื้ นที่ในยุคธารน้ าแข็ง โดยสายแม่อัลฟ่า 4 รูปแบบและเบต้า 1 รูปแบบ พบที่เทือกเขาตะนาวศรี
เท่านั้น นอกจากนี้ การวิเคราะห์แบบ Bayesian Skyline Plot ในช้างกลุ่มอัลฟ่า สนับสนุนสมมติฐานที่ว่า
ช้ า งอิ น โดจี น ในอดี ต ตั้ ง แต่ 6 แสนปี ที่ แ ล้ ว มี ป ระชากรขนาดใหญ่ แ ละคงที่ (ช้ า งตั ว เมี ย 13,000 ตั ว )
แต่ ในปั จ จุ บั น พบว่ า ช้ า งใน WEFCOM และ KKFC ถู ก แบ่ ง แยกเป็ น สองประชากร (K =2, RST=0.03)
เนื่ องจากมี การเคลื่ อนย้ายถ่ายเทยีน ในระดับ ต่าภายในระยะเวลา 5 generations หรือ 100 ปีที่ ผ่า นมา
ฉะนั้น การออกแบบแนวเชื่อมต่ อสาหรับ สัตว์ป่ า เพื่ อให้ประชากรช้างมีก ารเคลื่อ นย้ ายถ่ายเทยี นระหว่า ง
สองผืนป่าอนุรักษ์ และลดภัยคุกคามจากการสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรม จึงมีความสาคัญ ต่อ
การวางแผนฟื้นฟูประชากรช้างตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี
คาสาคัญ: Elephas maximus, วิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร์, การเคลื่อนย้ายถ่ายเทยีน, โครงสร้างพันธุกรรม
ประชากรเชิงภูมิศาสตร์, ไมโตรคอนเดรียดีเอ็นเอ, ไมโครแซทเทลไลท์
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BCO–04
Phylogeography, demographic history and genetic connectivity of asian
elephants in the Tenasserim Range, Thailand
Worata Klinsawat*1, Shu-Jin Luo2, Yu He2, Lin Miao2, Worawidh Wajjwalku3,4
James L.D. Smith
1
Conservation Ecology Group, King Mongkut’s University of Technology Thonburi,
Bangkhuntien, Bangkok 10150 Thailand
2
Peking-Tsinghua Center for Life Sciences, College of Life Sciences,
Peking University, Beijing, China
3
Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine,
Kasetsart University, Bangkok, Thailand
4
Department of Fisheries, Wildlife and Conservation Biology,
University of Minnesota, MN, USA
*Corresponding author: worata.kli@kmutt.ac.th

Due to habitat fragmentation and conflicts with humans, distribution and abundance
of Asian elephants have declined throughout mainland Southeast Asia, however, the
impacts of this fragmentation on the genetic diversity and connectivity of important
regional populations is unknown. Firstly, the demographic history of Indochinese
elephants was assessed using 600-bp mtDNA sequences to test the prediction of
long-term stability of this population dating back 600 KYA. Second, in the current
timeframe, 10 microsatellite loci were used from dung samples derived from 167
individuals to test whether there were genetic structures between the Western
Forest Complex (WEFCOM) and Kaeng Krachan Forest Complex (KKFC), two large
protected areas which were formerly connected as part of the Tenasserim Range
along the Thailand-Myanmar border. From 39 mtDNA variable sites, 13 haplotypes:
six alpha and seven beta haplotypes, were identified. The presence of two highly
divergent clades splitting approximately 2.149 MYA suggests the Tenasserim is a
zone of secondary contact of individuals previously isolated in at least two refugia.
Four alpha and one beta haplotypes were unique to the Tenasserim. A Bayesian
skyline plot of the alpha haplotypes indicated a large, stable effective size of
females (Nef =13,000) in Indochina since 600 KYA. However, the estimated low
current gene flow (within five generations or 100 years) across the landscape was
insufficient to prevent genetic differentiation (RST=0.03, K=2) between WEFCOM and
KKFC based on the spatially explicit model. Landscape planning that restores
dispersal between these populations is needed to ensure viability of elephant
populations in the Tenasserim landscape.
Keywords: Elephas maximus, gene flow, spatial genetic structure, mtDNA,
microsatellite.
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BCO–05
ความหลากหลายของลาดับดีเอ็นเอชุดซา VSRAEP ในสัตว์ตระกูลวารานัส
อรจิรา ประคองชีพ1,2,3, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่4, คัมภีร์ พัฒนะธนัง5,6, รัฐนินท์ พัชรกุลวรวัฒน์7,
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล1,3,8, ทาริค อิแซซ9, ครศร ศรีกุลนาถ1,2,3,*
1

ห้องปฏิบัติการเซลล์พันธุศาสตร์สัตว์และการเปรียบเทียบจีโนม ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2เครือข่ายการปรับปรุงพันธุ์และพันธุศาสตร์สัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ABG - KU) 3ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน, สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (CASTNAR, NRU-KU, Thailand) 4ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6
สวนสัตว์แปลก เดอะสกายช้อปปิง้ เซนเตอร์ อยุธยา 7โรงพยาบาลสัตว์มายด์เพ็ท คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 8ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
9
ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์สตั ว์ป่า สถาบันนิเวศวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยแคนเบอรา กรุงแคนเบอรา ออสเตรเลีย
* ผู้เชียนหลัก : kornsorn.s@ku.ac.th

ล าดั บ ดี เ อ็ น เอชุ ด ซ้ า VSAREP คื อ ล าดั บ เบสที่ มี ชุ ด ซ้ าดี เอ็ น เอเรี ย งต่ อ กั น ในจี โนมของเหี้ ย ลายดอก
(Varanus salvator macromaculatus) เพื่อที่จะศึกษาลาดับดีเอ็นเอชุดซ้านี้ว่ามีในตัวเหี้ยอื่นๆในกลุ่ม
ตะกวดหรือไม่ จึงได้ทาการแยกชิ้นลาดับดีเอ็นเอชุดซ้า VSAREP จากวารานัสเอเชีย 7 ชนิดและวารานัส
ออสเตรเลีย 5 ชนิด โดยใช้เทคนิคทางพีซีอาร์กับไพรเมอร์ที่มีความจาเพาะ ผลการใช้เจลอิเล็กโทรโฟรีซิส
ศึกษาพบว่า ได้แถบดีเอ็นเอที่มีลักษณะเป็นขั้นบันไดคล้ายคลึงกับแถบระบุขนาดดีเอ็นเอ มีขนาดอยู่ที่
185-190 คู่เบสในหนึ่งหน่วยยูนิตของลาดับเบส จากชิ้นดีเอ็นเอใหม่ที่ค้นพบทั้งหมด 211 หน่วยยูนิตนั้น
มีข นาดอยู่ที่ 176-206 คู่เบส จากการหาลาดั บ นิวคลิ โอไทด์ พบการเพิ่ มขึ้ น และขาดหายไปของเบส
ประมาณ 1-14 คู่เบส จากการสร้างสายวิวัฒนาการแสดงให้เห็นว่า หน่วยยูนิตส่วนมากนั้นมีการจัดกลุ่ม
แบบจาเพาะของแต่ละชนิดน้อยมาก แต่ลาดับเบสจะจับกลุ่มกันแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก (A และ B)
ภายในกลุ่มของวารานัสเอเชียและออสเตรเลีย กลุ่ม A ประกอบไปด้วย กลุ่มย่อย III และกลุ่มย่อย IV
ขณะที่กลุ่ม B ประกอบไปด้วย กลุ่มย่อย I และกลุ่มย่อย II โดยที่ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของลาดับเบส
ระหว่างลาดับเบสชุดซ้ามีค่าสูงมากถึง 24.11% ระหว่าง กลุ่มย่อย I และกลุ่มย่อย II, 56.83% ระหว่าง
กลุ่มย่อย I และกลุ่มย่อย III, 47.24% ระหว่าง กลุ่มย่อย I และกลุ่มย่อย IV, 57.06% กลุ่มย่อย II และ
กลุ่มย่อย III, 45.77% ระหว่าง กลุ่มย่อย II และกลุ่มย่อย IV และ 44.52% ระหว่าง กลุ่มย่อย III และ
กลุ่มย่อย IV ชี้ให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงแทนที่เบสอาจเกิดขึ้นและสะสมช้ากว่าอัตราการเกิดการรวม
เป็นหนึ่งเดียว ส่งผลให้ไม่เกิดลาดับเบสชุดซ้าจาเพาะของแต่ละชนิด
คาสาคัญ : ลาดับดีเอ็นเอชุดซ้า, วารานัส, ความหลากหลาย
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BCO–05
Diversity of VSAREP satellite DNA family in monitor lizards

1

Ornjira Prakhongcheep1,2,3, Narongrit Muangmai4, Kampee Pattanatanang5,6,
Rattanin Phatcharakullawarawat7, Surin Peyachoknagul1,3,8, Tariq Ezaz9,
Kornsorn Srikulnath1,2,3,*

Laboratory of Animal Cytogenetics and Comparative Genomics (ACCG), Department of Genetics,
Faculty of Science, Kasetsart University 2Animal Breeding and Genetics Consortium - Kasetsart
University (ABG - KU) 3Center for Advanced Studies in Tropical Natural Resources, National
Research University-Kasetsart University (CASTNAR, NRU-KU, Thailand) 4Department of Fishery
Biology, Faculty of Fisheries, Kasetsart University 5Department of Parasitology, Faculty of Veterinary
Medicine, Kasetsart University 6Real Zoo, The Sky Shopping Center, Ayutthaya 7Mildpets Animal
Hospital, Klongsongtonnun, Ladkrabang, Bangkok 8Department of Biology, Faculty of Science,
Naresuan University, Phitsanulok 9Wildlife Genetics Laboratory, Institute for Applied Ecology,
University of Canberra, Canberra, ACT 2600, Australia
*Corresponding e-mail: kornsorn.s@ku.ac.th

VSAREP satellite DNAs (stDNAs) are tandemly repetitive sequences in the genome of
Varanus salvator macromaculatus. To study the state of the stDNA in monitor lizard
lineage, VSAREP stDNA sequences were isolated from seven Asian and five Australian
monitor lizards using a polymerase chain reaction approach with specific primers.
A polymeric ladder DNA band, typical for satellite DNA, was observed in all species
based on the 185 – 190 bp monomer units by using agarose gel electrophoresis.
A total of 211 new sequences of monomer units were obtained with lengths ranging
from 176 to 206 bp. Several insertions and deletions were found from 1 to 14 bp.
A Bayesian phylogenetic tree showed that most monomers were clustered as less
species-specific, but all repeated units were grouped together with two major clades
(A and B) of sequences under Asian and Australian monitor lizards. Clade A
contained subfamily III (SFIII) and SFIV while clade B contained SFI and SFII. A high
level of average sequence divergence between repeated subfamilies was
determined at 24.11% for SFI and SFII, 56.83% for SFI and SFIII, 47.24% for SFI and
SFIV, 57.06% for SFII and SFIII, 45.77% for SFII and SFIV, and 44.52% for SFIII and SFIV.
This suggests that nucleotide substitutions might accumulate more slowly than
homogenization rates in each subfamily, resulting in the absence of species-specific
stDNA profiles.
Keywords: PCR, monomer sequencing, Thailand, Australia
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BCO–06
ชีววิทยาการป้อนอาหารของนกแอ่นกินรังในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ
นายอุเทน ภุมรินทร์*, วิจักขณ์ ฉิมโฉม, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, วัฒนชัย ตาเสน
ภาควิชาชีวทิ ยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
*ผู้เขียนหลัก: Wildlifer72_30@hotmail.com

ชี ว วิ ท ยาการป้ อ นอาหารของนกแอ่ น กิ น รั ง ในสภาพแวดล้ อ มธรรมชาติ ที่ วั ด สุ ท ธิ ว าตวราราม
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ดาเนินการศึกษาในช่วง ปี พ.ศ. 2556 – 2557 เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การป้อนอาหาร และความหลากชนิดของแมลงที่เป็นอาหารของลูกนกในรอบปี ท าการศึกษาโดย
ติดตั้งกล้องวงจรปิด หน้ารัง และสุ่มเก็บก้อนอาหารของนกแอ่นกินรังตัวเต็ม วัยที่ นามาป้อนลูกนก
เดือนละ 5 – 10 ก้อน ผลการศึกษาพบว่า นกแอ่นกินรังมีพฤติกรรมการป้อนอาหารให้ลูกนกตั้งแต่
วัน แรกที่ออกจากไข่ ในแต่ละวัน พ่อแม่น กป้อนอาหารเฉลี่ย 6.9 ครั้งต่ อวัน อัตราการป้อนอาหาร
แปรผั น ตามช่ ว งอายุ ลู ก นกและจ านวนลู ก นกในรั ง ลู ก นกออกจากรั ง เมื่ อ อายุ 39 – 53 วั น
อาหารที่นกแอ่นกินรังนามาป้อนลูกนกเป็นแมลงบินได้ขนาดเล็กอัดแน่นเป็นก้อนกลม มีความกว้าง
เฉลี่ ย 10.03 ± 2.39 มม. ยาวเฉลี่ ย 11.78 ± 2.01มม. และมี น้ าหนั ก เฉลี่ ย 0.41 ± 0.19 กรั ม
โดยมีชิ้นส่วนของแมลงจานวนเฉลี่ย 300 ชิ้น/ ก้อน ชนิดอาหารหลักของลูกนกแอ่นกินรังเป็นกลุ่ม
แมลงวัน อัน ดับ Diptera มากที่สุ ด รองลงมาเป็น กลุ่ มเพลี้ย อ่อ น อั นดั บ Hemiptera และแมลง
อันดับ Hymenoptera ตามลาดับ ผลการศึกษานาไปใช้อนุบาลลูกนกแอ่นกินรังที่ตกจากรัง และ
พัฒนาการเลี้ยงนกแอ่นกินรังในระบบฟาร์ม
คาสาคัญ: ชีววิทยาการป้อนอาหาร, ชนิดอาหารของนกแอ่นกินรัง, ฟาร์มนกแอ่นกินรัง
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BCO–06

Feeding biology of the edible-nest swiftlet in natural environment
Utain Phummarin*, Vijak Chimchome, Nantachai Pongpattananurak,
Wattanachai Tasen
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University,
Chatuchak, Bangkok 10900
*Corresponding author: Wildlifer72_30@hotmail.com

Knowledge of edible-nest swiftlet feeding biology may assist attempts to
establish and maintain artificial swiftlet colonies for the purpose of edible-nest
farming. A simple non-stop video surveillance system was installed inside a
swiftlet colony in the natural environment at Suthiwararam temple,
Samut Sakhon Province during 2013 – 2014 to observe the feeding behavior of
the swiftlet colony. All video footage was viewed and bird behaviors were
observed on fast-forward mode. Diet was investigated by analyzing food
boluses regurgitated by adult swiftlets during their return to feed nestlings in
the afternoon. Birds were caught by mist-netting protocol. This study showed
that, after hatching, parents reared nestlings for periods ranging 39 – 53 days.
Food balls brought to nestlings per day were 6.9 in average. The feeding rate
was influenced by brood size and age of nestlings. Food balls weighed
0.41 ± 0.19 g. on average, containing more than 300 prey items in total. The
main insect-preys were from the orders Hymenoptera, Hemiptera and Diptera.
However, Planthoppers and flies contributed most by weight. This work
reports the study of diets and nestling feeding activities of edible-nest
swiftlets.
Keywords: feeding behavior, diet, avifauna, Thailand.
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BCO–07
ผลกระทบจากพืนที่ชายขอบป่าที่เป็นถนนต่อสังคมของนกป่าในพืนที่ป่าดิบแล้ง
ดาภะวัลย์ คาชา*, จอร์จ เอ เกล
กลุ่มนิเวศวิทยาการอนุรักษ์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
*ผู้เขียนหลัก: daphawan@gmail.com

ผลกระทบของพื้นที่ชายขอบป่าส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมนกทั้งความมากมาย ความชุก
ชุม และการกระจายตั วของนก แต่ อย่ างไรก็ต ามผลกระทบที่ เกิด กับ นกแต่ ละ กลุ่ มก็ แตกต่า งกั น
ออกไปในแต่ละภูมิภาค วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ก็คือเพื่อศึกษาผลกระทบของพื้นที่ชายขอบป่า
ที่ เป็ น ถนนต่ อ โครงสร้ างของสั งคมนกในป่ า ดิ บ แล้ ง ของสถานี วิ จั ย สิ่ งแวดล้ อ มสะแกราชในภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทย เราท าการศึ ก ษาความมากมายและความชุ ก ชุ ม ข องนก
11 กลุ่ม โดยใช้ จุดสารวจทั้ งสิ้น 24 จุดที่ถูกวางบนเส้นสารวจที่มีความยาว 1 กม. จานวน 3 เส้ น
โดยเส้นสารวจแต่ละเส้นจะวางตัวตั้งฉากกับชายขอบป่า จากการศึกษาเราพบว่านกในกลุ่ม กินแมลง
ตามล าต้ น บิ น โฉบจับ แมลง กิ น แมลงตามพื้ น ดิ น และ หากิ น แมลงในระดั บ ใต้ เรือ นยอด มี การ
ตอบสนองในเชิงลบอย่างมากต่อพื้นที่ชายขอบป่าและยังพบการตอบสนองในเชิงลบเล็กน้อยจากนก
ในกลุ่ม กินผลไม้และแมลงบนต้นไม้ กินแมลงตามใบไม้ และ นกผู้ล่า ในทางตรงกันข้ามนกในกลุ่มที่
กินน้าหวานและแมลงตามเรือนยอดตอบสนองในเชิงบวกต่อพื้นที่ชายขอบป่าที่ซึ่งมีการปกคลุมของ
พื ช ในระดั บ พื้ น ล่ างที่ สู งและมี ค วามหนาแน่ น ของต้ น ไม้ ต่ ารวมถึ ง มี ระดั บ ความดั ง ของเสี ย งจาก
สภาพแวดล้ อมที่ สูง เนื่องจากเราไม่สามารถแยกการพั ฒ นาออกจากการอนุกรัก ษ์ได้ดั งนั้นเราจึ ง
ต้องการผลักดันให้นักวางแผนการอนุกรักษ์ทางานอย่างมุ่งมั่นเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสังคมนกใน
พืน้ ที่อนุกรักษ์
คาสาคัญ : พื้นที่ชายขอบที่เป็นถนน, กลุ่มของนกที่แบ่งตามลักษณะการหากิน, ป่าเขตร้อน
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BCO–07
Road induced edge effects on a bird community
in a dry evergreen forest
Daphawan Khamcha*, George A Gale
Conservation Ecology Program, School of Bioresources and Technology,
King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thung Khru, Bangkok 10140
*Corresponding author: daphawan@gmail.com

Edge effects cause changes in bird community richness, abundance, and/or
distribution within a landscape, however, the avian guilds most impacted can vary
among regions. The aim of this study was to investigate the effects of a roadside
forest edge on avian community structure in a dry evergreen forest in the Sakaerat
Environmental Research Station in northeastern Thailand. The richness and
abundance of birds in 11 guilds at 24 points along three 1-km transects
perpendicular to the edge were evaluated. A strongly negative response was found
to the forest edge for bark-gleaning, sallying, terrestrial and understory insectivores
and a weakly negative response for arboreal frugivore-insectivores, foliage gleaning
insectivores and raptors. In contrast, arboreal nectarivore-insectivores responded
positively to the forest edge, where there was higher vegetation cover in the ground
layer and lower tree density, and higher level of ambient noise. Tradeoffs between
development and conservation may be unavoidable in many cases and
development and conservation planners are encouraged to work to proactively
minimize adverse impacts on bird communities in protected areas.
Keywords: Sakaerat, survey, avian guilds, Thailand.
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BCP–01
โครงสร้างทางอายุและเพศของปรงชัยภูมิ (Cycas elephantipes)
ในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา
กวิสรา แซ่เฮง*, พงศ์เทพ สุวรรณวารี
สาขาวิชาชีววิทยา สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
*
ผู้เขียนหลัก : siribuln@hotmail.com

ปรงชั ย ภู มิ (Cycas elephantipes) เป็ น พื ช เฉพาะถิ่ น ที่ ใกล้ สู ญ พั น ธุ์ ใ นประเทศไทย พบเฉพาะ
ในจังหวัดชัยภูมิเท่านั้น ประชากรของปรงชนิดนี้ลดจานวนลงเนื่องจากการลักลอบขุดออกจากป่า
เพื่อจาหน่าย ซึ่งหากไม่มี การอนุรักษ์ ปรงชัยภูมิก็จะสูญ พันธุ์ไปจากป่าไม้ของประเทศไทยในที่ สุ ด
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะประชากรของปรงชัยภูมิในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา
จังหวัดชัยภูมิ ทาการสารวจ 5 ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคมและมิถุนายน พ.ศ. 2559 ทาการตรวจนับ
และติดหมายเลขปรงที่พ บ วัดพิกัดภูมิศาสตร์ วัดความสูงของลาต้น เส้น ผ่านศูน ย์ก ลางของลาต้น
ความสูงของเรือนยอด และรัศมีของทรงพุ่ม สถิติ t-test ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างลาต้นระหว่าง
ปรงเพศผู้และปรงเพศเมีย ผลการศึกษาพบว่ามีต้นปรงกระจายอยู่ในระดับความสูง 931 ± 25 เมตร
จากระดับน้าทะเล โดยพบทั้งหมดจานวน 1,159 ต้น ส่วนมากเป็นต้นเต็มวัย (ร้อยละ 71) รองลงมา
คือต้นอ่อน (ร้อยละ 28) สาหรับต้นที่โตเต็มวัยนั้นประกอบด้วย ปรงเพศเมีย ร้อยละ 39 ปรงเพศผู้
ร้อยละ 27 และที่จาแนกเพศไม่ได้ ร้อยละ 34 ปรงที่โตเต็ม วัย มีความสูงลาต้ นเฉลี่ย 202 ± 107
เซ็น ติเมตร ขนาดเส้น ผ่านศู นย์กลางลาต้น เฉลี่ย 22 ± 5 เซ็นติ เมตร ความสู งของเรือนยอดเฉลี่ ย
128 ± 49 เซ็นติเมตร และรัศมีของทรงพุ่มเฉลี่ย 121 ± 30 เซ็นติเมตร ปรงที่ยังไม่โตเต็มวัยมีความ
สู งของทรงพุ่ ม เฉลี่ ย 107 ± 56 เซ็ น ติ เมตร และปรงต้ น อ่ อ นมี ค วามยาวของก้ านใบ 36 ± 19
เซ็ น ติ เมตร ปรงเพศผู้ และปรงเพศเมี ย มี ลั ก ษณะของล าต้ น ที่ ไ ม่ แตกต่ า งกั น อย่ างมี นั ย ยะส าคั ญ
การศึ ก ษาครั้ง นี้ ท าให้ ไ ด้ข้อ มู ล เบื้ อ งต้ น ส าหรับ การอนุ รัก ษ์ และติ ดตามของประชากรปรงชั ยภู มิ
ที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา นอกจากนั้นการศึกษานี้ทาให้เกิดความร่วมมือจากชุมชนท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของปรงชนิดนี้อีกด้วย
คาสาคัญ : ปรงเท้าช้าง, โครงสร้างประชากร, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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BCP–01
Age and gender structure of Cycas elephantipes in
Phu Laen Kha National Park
Kawisara Saeheng*, Pongthep Suwanwaree
School of Biology, Institute of Science, Suranaree University of Technology,
Muang District, Nakhon Ratchasima 30000
*
Corresponding author: siribuln@hotmail.com

Cycas elephantipes is an endangered and endemic plant in Thailand, which occurs
in seasonally dry and deciduous open to closed woodland only in Chaiyaphum
province. The populations of this species have been reduced through removal and
sale. Without protection, this cycad will soon be extinct from natural forest in
Thailand. The purpose of this study was to survey the population demographics of
cycads in Phu Laen Kha National Park, Chaiyaphum province. The survey was
conducted 5 times from January to June 2016. Cycad plants of all ages were tagged
and GPS locations were recorded. Stem height, stem diameter, canopy height and
canopy radius were measured. T-test was used to compare the differences between
male and female morphological characters. The results showed that cycads
appeared at 931 ± 25 m above sea level. A total of 1,159 cycads were found; most
being adult (71% ) followed by the young (28% ). The adults consisted of 39%
female, 27% male and 34% unspecified gender. The averages of adult stem height,
stem diameter, canopy height, and canopy radius were 202 ± 107 cm, 22 ± 5 cm,
128 ± 49 cm and 121 ± 30 cm, respectively. The average height of sapling canopy
was 107 ± 56 cm and the average petiole length of young cycads was 36 ± 19 cm.
Adult male and female morphological characters were not significantly different.
This study provides cycad basic population data that can be used for conservation
and monitoring in Phu Laen Kha National Park. This research also generates
cooperation from local communities for the conservation and ecotourism of this
species.
Keywords: cycads, population structure, Chaiyaphum, botanical survey, Thailand.
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BCP–02
รวบรวม และประเมินลักษณะประจาพัน ธุ์มนั สาปะหลังเพื่อการบริโภค
กัญญรัตน์ จาปาทอง*, อุดมวิทย์ ไวทยการ
สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
*ผู้เขียนหลัก : fonku59@hotmail.com

การประเมินลักษณะประจาพันธุ์มันสาปะหลังเพื่อการบริโภค โดยศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิ ทยา
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงพันธุ์ในอนาคต ดาเนินการทดลองในปี 2556–2558 รวบรวม
พันธุ์มันสาปะหลังจากพื้นที่ปลูกมันสาปะหลังเพื่อการบริโภคในประเทศไทย จานวน 7 2 สายพันธุ์
นามาปลูกที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เพื่อประเมินลักษณะประจาพันธุ์มันสาปะหลังเพื่อการบริโภคตาม
ห ลั ก International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI) จ า น ว น 31 ลั ก ษ ณ ะ
ที่ อ ายุ 3 เดื อ น และ 8 เดื อ น หลั ง ปลู ก พบว่ า ลั ก ษณ ะที่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งชั ด เจน คื อ
สีเนื้อของหัว แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สีขาวครีม 55 สายพันธุ์ สีเหลือง 10 สายพันธุ์ และสีเหลือง
อ่อน 5 สายพันธุ์ สาหรับปริมาณไซยาไนด์ในหัวมันส าปะหลังสด ที่ มีค่าน้อยกว่า 50 มิลลิกรัมต่ อ
กิโลกรัม พบจานวน 6 สายพันธุ์ คือ กาญจนบุรี 2 กาญจนบุรี 3 ปทุมธานี 1 สระแก้ว 3 กระบี่ 2 และ
แม่ฮ่องสอน 5 และเปอร์เซ็นต์ความหวานในหัวมันสาปะหลังสดพบว่าสายพันธุ์แม่ฮ่องสอน 4 มีความ
หวานสูงสุด 12.6 เปอร์เซ็นต์บริกซ์
คาสาคัญ : มันสาปะหลังเพื่อการบริโภค, สัณฐานวิทยา, ลักษณะประจาพันธุ์
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BCP–02
Collection and characterization of edible cassava
Kanyarat Champathong*, Udomwit Vaidhayakarn
Field and Renewable Energy Crops Research Institute, Department of Agriculture,
Chatuchak, Bangkok 10900
* Corresponding author: fonku59@hotmail.com

Edible cassava was evaluated by morphological characterization. This database will
be useful for edible cassava breeding in the future. The experiment was conducted
during 2013–2015, seventy-two varieties of the edible cassava were collected from
planted areas in Thailand and all varieties were re-planted at Rayong Field Crops
Research Center. Thirty-one characteristics were evaluated by International Plant
Genetic Resources Institute (IPGRI) rules at 3 and 8 months after planting. The results
revealed that color of root pulp was markedly different. It could be divided into
three groups that were white-cream 55 varieties, yellow 10 varieties and light yellow
5 varieties. For cyanide evaluation, there were 6 varieties with cyanide content at
less than 50 milligrams per kilogram including Kanchanaburi 2 Kanchanaburi
3 Pathum Thani 1 Sa Kaeo 3 Krabi 2 and Mae Hong Son 5. Additionally, the highest
of brix was approximately 12.6 % Brix in Mae Hong Son 4.
Keywords: Manihot esculenta, morphology, genetic resources, Thailand.
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BCP–03
การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของตัวอ่อนปะการังบริเวณหมู่เกาะชุมพร
จุฑามาศ พุทธยากูล 1,*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน1, ชัยณรงค์ เรืองทอง2, มาฆมาส สุทธาชีพ1,
วัชระ สามสุวรรณ์1
1
กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240
2
ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จังหวัดชุมพร 86120
*ผู้เขียนหลัก : j.putthayakool@gmail.com

ความหนาแน่นและองค์ประกอบของตัวอ่อนปะการังเป็ นข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการประเมิน อัตรา
การฟื้น ตั วของปะการังภายหลั งปรากฏการณ์ ป ะการัง ฟอกขาว และอธิบ ายความแปรปรวนของ
กลุ่มสิ่งมีชีวิตปะการัง การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่น
ของตัวอ่อนปะการังในระยะยาว (พ.ศ. 2557 – 2559) บริเวณ 5 สถานีศึกษาในเขตอุทยานแห่งชาติ
ห มู เกาะชุ ม พ ร อ่ าวไท ยฝั่ งต ะวั น ต ก นั ก ป ระด าน้ าใช้ วิ ธี ว างแ ป ล งส ารวจขน าด เล็ ก
(16 x 16 เซนติเมตร) เพื่อตรวจสอบตัวอ่อนปะการังที่พบบนพื้นแนวปะการังตามธรรมชาติ ตัวอ่อน
ปะการังที่พบได้ทั่วไปจัดอยู่ใน 11 ครอบครัว พบความหนาแน่นตัวอ่อนปะการังสูงสุดที่บริเวณเกาะ
ง่ามน้ อยในปี พ.ศ. 2559 และพบความหนาแน่ นของตั วอ่อ นปะการังต่ าสุ ดบริเวณเกาะกุล าในปี
พ.ศ. 2557 ตั ว อ่ อ นปะการั ง ที่ พ บมากที่ สุ ด ในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2559 เป็ น ปะการั ง
สกุ ล Pocillopora ขณ ะที่ ใ นปี พ.ศ. 2558 พบตั ว อ่ อ นปะการั ง สกุ ล Porites เป็ น ส่ ว นใหญ่
เมื่อเปรียบเที ยบความหนาแน่นของตัวอ่อนปะการังระหว่างสถานีศึก ษาพบว่ามี ความแตกต่ างกั น
อย่ า งมี นั ย สาคั ญ ยกเว้น ระหว่ างเกาะง่ ามใหญ่ -ง่า มน้อ ย เกาะละวะ-เกาะกุ ล า และเกาะอีแรดเกาะกุ ล า โครงการติ ด ตามตรวจสอบการทดแทนประชากรปะการั งในระยะยาวมี ค วามจ าเป็ น
เพื่อการปรับแผนการจัดการแนวปะการังบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตกอย่างเหมาะสม
คาสาคัญ : การติดตามตรวจสอบ, การทดแทนประชากร, อ่าวไทย
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BCP–03
Spatial and temporal changes in juvenile coral densities at
Mu Ko Chumphon
Juthamart Putthayakool 1,*, Thamasak Yeemin1, Chainarong Ruangthong2, Makamas
Sutthacheep1, Watchara Samsuvan1
1
Marine Biodiversity Research Group, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University,
Hua Mark Destrict, Bangkok 10240
2
Chumphon Marine National Park Operation Center, Department of National Parks, Wildlife
and Plant Conservation, Chumphon 86120
*Coresponding author: j.putthayakool@gmail.com

Data on density and composition of juvenile corals are required for determining the
coral recovery rates after coral bleaching events, as well as for explaining variation
of coral community assemblages. This study aimed to investigate long-term changes
of juvenile coral densities during 2014 – 2016 at five study sites in Mu Ko Chumphon
National Park, located in the western Gulf of Thailand. The scuba diver used a small
quadrant method (16x16 cm2) to detect juvenile coral colonies on available
substrates. Eleven families of juvenile corals were commonly observed. The highest
density of juvenile corals was observed at Ko Ngam Noi in 2016 while the lowest
one was found at Ko Kula in 2014. The most dominant juvenile coral in 2014 and
2016 was Pocillopora while the Porites was mostly found in 2015. Spatially, the
densities of juvenile corals were significantly different across the study sites except
in Ko Ngam Yai and Ko Ngam Noi, Ko Lawa and Ko Kula, Ko I-Rat and Ko Kula.
A long-term monitoring program for coral recruitment is needed for adaptive
management of coral reefs in the Western Gulf of Thailand.
Keywords: monitoring, recruitment, Gulf of Thailand
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BCP–04
การวิเคราะห์ทางเดินอาหารของอึ่งเพ้า ในพืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
เจนจิรา แก้วติ๊บ1, สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล2 เกรียงไกร สีตะพันธุ์1*
1
สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และ 2สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
*ผู้เขียนหลัก : kook82@hotmail.com

โครงการอนุ รัก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ระหว่ า งเดื อ นมิ ถุน ายน ถึ ง เดื อ นตุ ล าคม
พ.ศ 2559 มีวัต ถุประสงค์เพื่อ ทราบชนิ ดอาหาร เก็ บตัวอย่างอึ่งเพ้ าด้วยวิ ธีสารวจแบบพบเห็ นตั ว
(visual encounter survey) จากการศึกษาสามารถเก็บตัวอย่างกระเพาะของอึ่งเพ้า 31 ตัว ชนิ ด
อาหารที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ ชั้ น Insecta ในอั น ดั บ Isoptera (ปลวก: 89.7%) รองลงมาคื อ
อันดับ Hymenoptera (มด: 9.3%) และแมลงอื่นๆ (1.0%)
คาสาคัญ: การวิเคราะห์ทางเดินอาหาร, อึ่งเพ้า
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BCP–04
An analysis of gut content of the truncate-snouted spadefoot frog in the
University of Phayao Plant Genetic Conservation Areas
1

Jenjira Kaewtip 1, Sitthisak Pinmongkholgul2, Kriengkrai Seetapan1,*
Department of Fishery, School of Agriculture and Natural Resources, and 2 Department of
Biology, School of Science, University of Phayao, Mueang District, Phayao 56000
*Corresponding author: kook82@hotmail.com

The gut contents of the truncate-snouted spadefoot frog (Glyphoglossus molossus
(Gunther, 1869)) were collected in the University of Phayao Plant Genetic
Conservation Areas, Phayao Province, from June to October 2016. This study aimed
to examine the diet species. In this study, the Glyphoglossus molossus was obtained
by visual encounter survey. This study collected stomachs from 31 specimens were
flushed and the contents analyzed. The results showed most of their diet was Class
Insecta in Order Isoptera (termite: 89.7%), followed by Hymenoptera (ant: 9.3%) and
other insects (1.0%).
Keywords: gut content analysis, Glyphoglossus molossus, Thailand
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BCP–05
แนวโน้มการลดลงของปะการังอ่อนบริเวณหินม้วนเดียว
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
เจริญมี แช่มช้อย1,*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน1, ปรารพ แปลงงาน2, มาฆมาส สุทธาชีพ1,
สิทธิพร เพ็งสกุล1, วัลยา กลิ่นทอง1
1
กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240
2
ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
จังหวัดภูเก็ต 83110
*ผู้เขียนหลัก : charernmee14@hotmail.com

ปะการังอ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสกุล Dendronephthya มีความอุดมสมบูรณ์ บริเวณแนวปะการัง
หลายแห่งในทะเลอันดามัน ความสวยงามและสีสันดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมกลุ่ม
สิ่งมีชีวิตปะการังเหล่ านี้ จึงทาให้ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักประดาน้า โดยเฉพาะ
บริเวณหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพั งงา ในทะเลอันดามัน องค์ความรู้เกี่ยวกับนิเวศวิท ยาของปะการัง
อ่อ นในน่ านน้ าไทยยั งมี จ ากั ด การวิ จัย นี้ มี จุ ด ประสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาการเปลี่ ยนแปลงตามเวลาของ
ปะการั ง อ่ อ นสกุ ล Dendronephthya บ ริ เ วณ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ห มู่ เ กาะสิ มิ ลั น ใน ช่ ว งปี
พ.ศ. 2553 – 2559 โดยวิธีการวางแปลงศึกษาถาวร เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปกคลุมของ
ปะการังอ่อน ผลการศึกษาบ่งชี้ว่าการปกคลุมพื้นที่ของปะการังอ่อนในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2556 อยู่
ในช่วงร้อยละ 47 – 61 อย่างไรก็ตามการปกคลุมพื้นที่ป ะการังอ่อ นลดลงอย่างต่อเนื่ องตั้ งแต่ การ
สารวจในเดือนพฤศจิกายน 2556 การศึกษาในภาคสนามครั้งล่าสุดในเดือนธันวาคม 2559 พบว่า
การปกคลุ ม พื้ น ที่ ของปะการั งอ่ อ นเหลื อ เพี ย งประมาณร้อ ยละ 15 ผลการวิ จั ย นี้ เน้ น ให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสาคัญของการปิดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหนาแน่นชั่วคราว เพื่อให้ปะการังอ่อนสามารถฟื้นตัวได้
คาสาคัญ: กลุ่มสิง่ มีชีวิตปะการัง, การฟื้นตัว, ทะเลอันดามัน
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BCP–05
A declining trend in soft corals at Hin Muanduew,
Mu Ko Similan National Park
Charernmee Chamchoy1,*, Thamasak Yeemin1, Prarop Plangngan 2, Makamas
Sutthacheep1, Sittiporn Pengsakun1, Wanlaya Klinthong1
1
Marine Biodiversity Research Group, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University,
Hua Mark, Bangkok 10240
2
Phuket Marine National Park Operation Center 1, Department of National Parks, Wildlife
and Plant Conservation, Phuket 83110
*Corresponding author: charernmee14@hotmail.com

Soft corals, particularly Dendronephthya spp., are dominant at many coral reefs in
the Andaman Sea. Their beauty and color attract tourists to these coral
communities making them hotspots for scuba divers, especially Mu Ko Similan,
Phangnga Province in the Andaman Sea. Knowledge on the ecological aspects of
soft corals in Thai waters is still limited. This study aimed to examine temporal
changes of the soft coral Dendronephthya spp. at Hin Muanduew, Mu Ko Similan
National Park during 2010 – 2016. A permanent quadrant method was used to
monitor the soft coral cover. The results showed that soft coral cover during
2010 – 2013 was in a range of 47 – 61%. However, the soft coral cover has
decreased continuously from the survey in November 2013. The last field
observation in December 2016 revealed that the soft coral cover was about 15%.
This study highlights the importance of temporary closure of popular tourist
destinations for enhancing recovery of soft corals.
Keywords: Dendronephthya, coral community, recovery, Andaman Sea, Thailand
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BCP–06
การสารวจความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้และสัตว์ป่า
พืนทีห่ ้วยลาสะโตน อุทยานแห่งชาติตาพระยา
ชัยยงค์ บัวบาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา,
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ผู้เขียนหลัก : nprckorat@gmail.com

กรมชลประทานเสนอโครงการพั ฒ นาแหล่ ง น้ าห้ ว ยล าสะโตน จั ง หวั ด สระแก้ ว อยู่ ใ นพื้ น ที่
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ต าพระยา ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ม รดกโลก ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษา
โครงสร้างทางด้านนิ เวศวิท ยาป่ าไม้ ความหลากชนิด ของ สั ตว์ป่ าและประเมิน ผลกระทบที่ มีต่ อ
ทรั พ ยากรป่ าไม้ และสั ต ว์ ป่ า โดยการวางแปลงวงกลมขนาด 0.1 เฮกตาร์ จ านวน 143 แปลง
พบต้นไม้จานวน 21,079 ต้น ป่าดิบแล้งพบพรรณไม้ 129 ชนิด ป่าเบญจพรรณพบพรรณไม้ 75 ชนิด
ซึ่ ง ต้ น พลอง ก้ า นขาว พบมากที่ สุ ด ในทั้ ง สองสั ง คมป่ า และป่ า รุ่ น สองพบพรรณไม้ 89 ชนิ ด
พบต้นติ้วเกลี้ยงมากที่สุด ด้านทรัพยากรสัตว์ป่าทาการวางเส้นสารวจจานวน 13 เส้นในฤดูฝนและฤดู
แล้ง พบวัวแดง กระทิงและหมูป่า มีความชุกชุมมากที่สุดทั้งสองฤดูกาล หากมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้า
ทาให้ การสูญ เสี ยพื้ นที่ ป่ าไม้ เท่ ากับ 3,168.05 ไร่ สู ญ เสียความสามารถในการกัก เก็ บคาร์บ อน
ของผืนป่า สูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์และจาเป็นต้องใช้งบประมาณจานวนมาก
ในระยะเวลาหลายปี เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศให้เหมือนเดิม ดังนั้นพื้นที่ห้วยสาสะโตนจึงไม่เหมาะสม
ที่จะทาการสร้างอ่างเก็บน้า
คาสาคัญ: ความหลากหลายทางชีวภาพ, ห้วยลาสะโตน, อุทยานแห่งชาติตาพระยา
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BCP–06
Study on biodiversity of forest and wildlife at
lumsatone stream area in Ta-Phraya National Park
Chaiyong Buaban
National Parks Research and Innovation Development Center, Department of National
Park, Wildlife and Plant Conservation
Corresponding author: nprckorat@gmail.com

The Department of Irrigation has proposed a water source development project at
Lumsatone Stream, Sra Kaew Province in the area of Ta-Phraya National Park which
is one of the world heritage sites. This research aims to study the forest ecosystem
structure, the diversity of wildlife and assess the impact on forest and wildlife of the
proposed project. The process used was measuring the 0.1 hectare circle-sized bed
for 143 beds. In this area, can be found 21,079 trees; Dry Evergreen Forest
129 species, Mixed Deciduous Forest 75 species. The Memecylon miniflorum are
found most in both types of forests. In the Secondary Forest 89 species, the
Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume was found most. The survey of wildlife
was set for 13 routes in both rainy season and dry seasons. It was found that
Bantengs (Bos javanicus), Gaurs (Bos gaurus) and Wild pigs (Sus scrofa) were the
most predominant species. If there were a water reservoir build-up, this will result in
loss of forest area over 3,168.05 rai, as well as loss of the carbon storage. Moreover,
there would be the loss of wildlife habitats and the crisis extinction. Considerable
expenditure over many years would be needed to attempt to restore the
ecosystem. The study found that the Lumsatone Stream area is not appropriate to
build a reservoir.
Keywords: environmental impact assessment, Sra Kaew, dams, Thailand
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BCP–07
การศึกษาเบืองต้นขององค์ประกอบชนิด ความสัมพันธ์กับปัจจัยทางกายภาพของ
หญ้าทะเล ณ. เกาะตะลิบง จังหวัดตรัง ประเทศไทย
ชาติชาย โคกเขา1*, Ken-ichi Hayashizaki2, ปิยะลาภ ตันติประภาส1, อัญชนา ประเทพ1
1
หน่วยวิจัยสาหร่ายและหญ้าทะเล สถานความหลากหลายของคาบสมุทรไทย ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ประเทศไทย
2
Kitasato Universtiy, School of Fisheries Sciences, Utou, Okirai, Sanriku-cho,
Ofunato, Iwate, Japan
*ผู้เขียนหลัก: khogkhao_c@hotmail.com

แนวหญ้ า ทะเลบริเวณเกาะตะลิ บ ง จั งหวั ด ตรัง เป็ น แหล่ง หญ้ า ทะเลที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ในประเทศไทย
แหล่ งหญ้า ทะเลดังกล่าวถู กตั้ งอยู่ ในพื้ นที่ ชุ่ม น้าที่ มี ความสาคั ญ ระดั บโลกและเป็น ที่ อยู่อ าศัย ของ
พะยู น พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วตั้ ง อยู่ บ ริ เวณปากแม่ น้ าตรัง ซึ่ งเป็ น แม่ น้ าที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในฝั่ ง ทะเลอั น ดามั น
ดังนั้นแนวหญ้าทะเลดังกล่าวจะได้รับผลอิทธิพลจากน้าจืดที่ไหลลงมาจากปากแม่น้า การศึกษาครั้งนี้
ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการแพร่กระจายของหญ้าทะเลและปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
และเคมี เช่ น ความเค็ ม ความลึ ก ของระดั บ น้ า อุ ณ หภู มิ ขนาดของตะกอน (ทรายหยาบ
ทรายละเอีย ด และ โคลน) ทางฝั่งตะวัน ออกเฉี ยงใต้ของเกาะที่ซึ่ง ได้ รับผลจากแม่ น้าที่ ไหลลงมา
จากเกาะ โดยได้ทาการศึกษาในระหว่างวันที่ 4 ถึ ง 5 เดื อนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ในช่วงเริ่มต้ น
ของฤดูม รสุ ม ตะวัน ตกเฉี ยงใต้ ซึ่ งหญ้ าทะเลจะได้ รับ อิ ทธิ พ ลจากฝน ผลการศึ กษาเบื้ อ งต้ นพบว่ า
ห ญ้ าท ะ เล มี ค ว าม แ ต ก ต่ างกั น ข อ งช นิ ด ใน ระห ว่ า งพื้ น ที่ โด ยพ บ ว่ า ห ญ้ า ค าท ะเล
(Enhalus acoroides) เป็ น ชนิ ด ที่ พ บได้ บ่ อ ยที่ สุ ด และหญ้ า ใบมะกรูด (Halophila ovalis) และ
หญ้าชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii) เป็นหญ้าทะเลที่เด่นรองลงมา
คาสาคัญ: หญ้าทะเล, เกาะตะลิบง, องค์ประกอบชนิด
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BCP–07
A preliminary study of seagrass species composition and their
relationship with physical and chemical factors at
Talibong Island, Trang Province, Thailand
Chadchai Khogkhao1*, Ken-ichi Hayashizaki2, Piyalab Tuntipapas1, Anchana Prathep1
1
Seaweed and Seagrass Research Unit, Centre of Biodiversity in Peninsular Thailand,
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Haad Yai,
Songkhla, 90112 Thailand
2
Kitasato University School of Fisheries Sciences, Utou, Okirai, Sanriku-cho,
Ofunato, Iwate, Japan
*Corresponding author: khogkhao_c@hotmail.com

Talibong Island in Trang Province is known to be one of the largest seagrass beds in
Thailand and it is designated as a RAMSAR site and also home to the endangered
species of dugongs. The island is situated across the Trang river mouth, which is the
largest river on the Andaman coast. Thus, seagrasses could be influenced by the
fresh water run off along the gradient. This study examined the relationship
between seagrass distribution and physical and chemical environments: salinity,
mean sea level (MSL), temperature and sediment grain size (coarse sand, fine sand,
clay) at the south east of the island, where there is a river discharged from the
island. The field sample was carried out during 4 – 5 May 2013 representing the
beginning of the south west monsoon season, when seagrass experienced rainy
conditions. The preliminary results showed that there were spatial variations in
seagrass occurrence; Enhalus acoroides was the most common species, while
Halophila ovalis and Thalassia hemprichii were also common.
Keywords: RAMSAR, dugong.
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BCP–08
ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพันธุ์ไม้ยืนต้นในพืนที่ปา่ ริมนา
คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง
เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 93210
ผู้เขียนหลัก: che.kuaraksa@gmail.com

พื้นที่ป่าริมน้า (Riparian zone) มีความสาคัญและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันพื้นที่
ป่าริมฝั่งน้าทั่วทั้งจังหวัดพัทลุงลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความ ส ม ดุ ล ขอ งระ บ บ นิ เวศ โด ยรวม ก่ อ ให้ เกิ ด ก ระแส เรี ย ก ร้ อ งก ารฟื้ น ฟู ป่ าริ ม น้ า
ให้ กลั บ คื น มาสมบู รณ์ ดั งเดิ ม จากชุ ม ชน โครงการส ารวจความหลากหลายและการใช้ ป ระโยชน์
ของพันธุ์ไม้ยืน ต้นในพื้ นที่ป่าริม น้าจึงเกิดขึ้น โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อสร้างฐานองค์ความรู้ท างด้ าน
พรรณไม้เพื่อนาไปใช้ในการปลูกฟื้นฟูป่าที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และตรงกับความต้องการของ
ชุมชนอย่างแท้จริง โดยการคัดเลือกเอาคลองท่าแนะเป็นกรณีศึกษา ทาการวางแปลงสารวจในพื้นที่
ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า จานวน 9 แปลง ผลการศึกษาพบพรรณไม้ยื นต้น ทั้งหมด 30 วงศ์
71 ชนิ ด ส่ ว นใหญ่ จ ะน าไปใช้ ป ระโยชน์ ท างด้ า นอาหาร โดยมี 4 ชนิ ด อยู่ ใ นสถานะเสี่ ย งต่ อ
การสูญพันธุ์หรือเป็นพรรณไม้หายากเฉพาะถิ่น ดังนั้นการรักษาป่าริมน้าเอาไว้นอกจากจะช่วยคงไว้
ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพแล้วยังช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับชุมชนอีกด้วย
คาสาคัญ: ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์, พันธุ์ไม้ยืนต้น, ป่าริมน้า
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BCP–08
Diversity and utilization of tree species in
Khlong Ta Nae Riparian Zone, Phatthalung
Cherdsak Kuaraksa
Faculty of Technology and Community Development, Thaksin University, Phatthalung
Campus, Pa Phayom, Phatthalung 93210
Corresponding author: che.kuaraksa@gmail.com

Riparian zones are ecologically vital and should be well preserved. However,
the riparian zone of Phatthalung Province has been significantly diminished, affecting
biodiversity and ecosystem balance. Local community has urged for riparian zone
restoration. The study on diversity and utilization of tree species in Khlong Ta Nae
riparian zone aimed to create knowledge base on tree species appropriate for
riparian restoration. 9 survey plots were established in 3 different designated sites;
upstream, midstream and downstream. 71 tree species of 30 families were found
and most of them were edible plants. Out of 71 species, 4 were either endangered
or endemic species. Restoring riparian areas helps maintaining biological diversity as
well as food security for local community.
Keywords: survey, local communities, Thailand.
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BCP–09
การกระจายและความชุกชุมของเบนทิกไดโนแฟลกเจลเลตในบริเวณแหล่งหญ้าทะเล
ของอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
นันทภัค โพธิสาร1, ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ1,*, พรศิลป์ ผลพันธิน2
1
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90110
*ผู้เขียนหลัก: thaithaworn.L@chula.ac.th

ระบบนิ เ วศหญ้ า ทะเลมี ค วามส าคั ญ โดยเป็ น แหล่ ง อาหารและที่ ห ลบภั ย ให้ สั ต ว์ ท ะเลวั ย อ่ อ น
และใบหญ้ าทะเลยังให้พื้ นที่ เกาะติด ที่ดีต่ อสาหร่ายเบนทิก ขนาดเล็ก (benthic phytoplankton)
และในกลุ่มนี้มีเบนทิกไดโนแฟลกเจลเลตพิษ (toxic benthic dinoflagellate) ซึ่งสามารถก่อให้เกิด
อาการพิ ษ ซิ ก กั ว เทร่ า (ciguatera fish poisoning symptoms, CFP) ได้ ซึ่ ง สารชี ว พิ ษ สามารถ
ถ่ายทอดไปตามห่วงโซ่อาหาร จากปลากินพืชขนาดเล็กที่กินสาหร่ายบนใบหญ้าทะเลสู่ปลากินเนื้อ
ขนาดใหญ่ และส่ งต่อ ถึงมนุษ ย์ ปั จจุบั น มีรายงานพิษ CFP ในแนวปะการังทั่ วโลก อย่างไรก็ ตาม
การศึกษาเบนทิกไดโนแฟลกเจลเลตพิษในแหล่งหญ้าทะเลยังมีไม่มาก เพื่อที่ทราบการกระจายและ
ความหนาแน่ น ของเบนทิ ก ไดโนแฟลกเจลเลตในระบบนิ เวศหญ้ าทะเล การศึ ก ษานี้ ท าการเก็ บ
ตัวอย่างในแหล่งหญ้าทะเล 4 บริเวณของอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ระหว่างมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเก็บดิน ใบหญ้า และแผ่นตาข่าย (screen trap) ผลการศึกษาพบว่า
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีความชุกชุมและความหนาแน่นของเบนทิกไดโนแฟลกเจลเลตมากกว่า
มรสุม ตะวัน ตกเฉียงใต้ และยังพบว่าแหล่งหญ้ าทะเลของหมู่เกาะแสมสารมี ความความชุกชุมและ
ความหนาแน่นของเบนทิกไดโนแฟลกเจลเลตสูงที่สุด อาจเนื่องมาจากเป็นพื้นที่ที่มีความเค็มสูงและมี
ความหลากหลายของหญ้าทะเลมากกว่าบริเวณอื่น
คาสาคัญ: การกระจาย, เบนทิกไดโนแฟลกเจลเลต, หญ้าทะเล
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BCP–09
Distribution and abundance of benthic dinoflagellates in seagrass areas
of the Eastern Coast of the upper Gulf of Thailand
Nantapak Potisarn1,*, Thaithaworn Lirdwitayaprasit1, Pornsilp Pholpunthin2
1
Department of Marine Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathum
Wan, Bangkok 10330
2
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Songkhla 90110
*Corresponding author: thaithaworn.L@chula.ac.th

Seagrass ecosystems form an important nursery area for larvae of both marine
vertebrates and invertebrates. The system provides food and refuge, particularly for
larvae. Leaves of seagrass provide a good substrate for microorganisms to attach to,
especially for benthic phytoplankton. Among those epiphytic microalgae, the most
important one is toxic benthic dinoflagellates that can cause ciguatera fish poisoning
(CFP) symptoms. Toxins of toxic benthic dinoflagellates can transfer through the
food chain from the small herbivorous fish that graze on the seagrass leaves and
then to carnivorous fish and finally to humans. CFP have been reported worldwide
in the coral reef areas because the toxic benthic dinoflagellates also attach on dead
coral and macro algae in the reef area. However, little is known about toxic benthic
dinoflagellates in seagrass ecosystems. In Thailand, two cases have been reported,
with patients having severe ciguatera-like symptoms. In order to understand the
distribution and abundance of benthic dinoflagellates in seagrass ecosystem, this
study was conducted in four seagrass areas off the eastern coast of the Upper Gulf
of Thailand: Samaesan Island Chonburi, Rayong, and Chanthaburi province, during
both the southwest monsoon and the northeast monsoon. Three substrates in the
seagrass areas were collected including sediment, seagrass leaves and screen trap.
The results revealed that during the northeast monsoon there is a higher abundance
and density of benthic dinoflagellates than during the southwest monsoon. In
addition, Samaesan Island showed the highest abundance and density of benthic
dinoflagellates which might due to a higher level of salinity and higher diversity of
seagrass than other areas.
Keywords: CFP, distribution, ecosystems, Samaesan Island.
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BCP–10
ผลของโซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaOCl) ความเข้มข้นต่างๆ ในการฟอกฆ่าเชือ
ยอดและตาข้างเพื่อใช้ในการเพาะเลียงเนือเยื่อสิรินธรวัลลี
ปภัสสร ริยะบุตร, วิภาวรรณ คาอ้น, อาภากร สกุลสถาพร*
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
*ผู้เขียนหลัก: arpasa@kku.ac.th

สิรินธรวัลลี Phanera sirindhorniae (K. Larsen & S. S. Larsen) มีก ารกระจายพันธุ์บ ริเวณเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ และอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร สารสกัดที่ได้จาก
สิ ริ น ธรวั ล ลี มี ห ลายชนิ ด เช่ น isoliquiritigenin และ luteolin ในกลุ่ ม ฟลาโวนอยด์ มี ฤ ทธิ์
ในการยับยั้งจุลชีพ และยังมี สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไ ทโรซิเนสที่มีผลต่อการยับยั้งการก่อตัวของ
เม็ ด สี เ มลานิ น ในกระบวนการเกิ ด ฝ้ า นอกจากนี้ สิ ริน ธรวั ล ลี ยั ง เป็ น ไม้ ถิ่น เดี ย วที่ เจริ ญ เติ บ โต
ตามธรรมชาติเฉพาะภาคอี สานตอนบนจึงเสี่ยงต่อ การสูญ พัน ธุ์สูง ดังนั้ น พืช ที่มีคุ ณค่ านี้ควรได้รับ
การอนุรักษ์และเพิ่มจานวนจากเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จึงได้ทาการศึกษาผลของสารละลาย
โซเดี ยมไฮโปคลอไรด์ ค วามเข้ ม ข้ น ต่ างๆ เพื่ อ หาสภาวะที่ เหมาะสมต่ อ อั ตราการปลอดเชื้ อ และ
อั ต ราการรอดของตาข้ า งและตายอดบนสู ต รอาหาร MS (ชื่ อ เต็ ม ) ที่ ไ ม่ เ ติ ม สารควบคุ ม การ
เจริ ญ เติ บ โต ผลการทดลองแสดงให้ เ ห็ น ว่ า การฟอกฆ่ า เชื้ อชิ้ น ส่ ว นตาข้ า งด้ ว ยสารละลาย
โซเดี ย มไฮโปคลอไรด์ ค วามเข้ ม ข้ น 20 เปอร์ เซ็ น ต์ 20 นาที จากนั้ น ฟอกซ้ าด้ ว ยสารละลาย
โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 5 เปอร์เซ็นต์ 15 นาที มีอัตราการปลอดเชื้อและอัตราการรอดชีวิตสูงสุดเป็น
66.67 และ 51.85 เปอร์ เซ็ น ต์ ต ามล าดั บ ส่ ว นของการฟอกฆ่ า เชื้ อ ตา ยอดด้ ว ยสารละลาย
โซเดี ย มไฮโปคลอไรด์ ค วามเข้ ม ข้ น 10 เปอร์ เซ็ น ต์ นาน 15 นาที มี อั ต ราการปลอดเชื้ อ และ
อัตราการรอดชีวิตสูงสุดเป็น 88.88 และ 55.56 เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ
คาสาคัญ : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, สิรินธรวัลลี, การฟอกฆ่าเชื้อ
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BCP–10
Effect of different concentrations of sodium hypochlorite on surface
sterilization of termination and axillary bud for in vitro culture of
Phanera sirindhorniae
Paphatsorn Riyabut, Vipavu Kamaon, Arpakorn Sakulsathaporn *
Natural Resource and Environmental Management, Faculty of Applied Science and
Engineering, Khon Kaen University (Nongkhai Campus), Mueng Destrict, Nongkhai Province
*Correrponding author : aprasa@kku.ac.th

The distribution of Phanera sirindhorniae (K. Larsen & S. S. Larsen) Mackinder &
R. Clark lies on the Phu Wua Wildlife Sanctuary, Bung Kan province and Phu Phan
National Park, Sakon Nakhon Province. P. sirindhorniae has many useful extracts
including isoliquiritigenin and luteolin that are anti-microbial compounds in a group
of flavonoids and substances that are tyrosinase inhibitors in melanin synthesis.
P. sirindhorniae is an endemic species growing naturally in the northeast of Thailand
and is regarded as having a high to risk of extinction. Therefore, this valuable plant
should be conserved and attempts made at increasing propagation using in vitro
culture techniques. This research studied the effect of different concentrations of
sodium hypochlorite solution to find a suitable condition for sterilization and
survival rates of the lateral and the apical buds on MS medium without plant
growth regulators. The results showed that the lateral buds were surface sterilized
with 20% of sodium hypochlorite solution for 20 minutes and repeated again with
5%sodium hypochlorite solution for 15 minutes, displayed the sterility rate and the
highest survival rates were 66.67% and 51.85%, respectively. The apical buds were
sterilized with 10%sodium hypochlorite solution for 15 minutes represented the
most percentage of surface sterilization and survival explants were 88.88% and
55.56%, respectively.
Keywords: propagation, tissue culture, conservation, Thailand.
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BCP–11
โครงสร้างและองค์ประกอบสังคมพืชในระบบนิเวศเกาะ
พรธวัช เฉลิมวงศ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
* ผู้เขียนหลัก : chalermwong_p58@hotmail.com

การศึกษาครั้งนี้ใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองเป็นกรณีศึกษา เพื่อศึกษาถึงโครงสร้างและ
องค์ประกอบสังคมพืชประเภทต่างๆที่ปรากฏในระบบนิเวศแบบเกาะ โดยใช้การวางแปลงตัวอย่าง
ขนาด 20 × 50 เมตร จานวน 3 ซ้า ในแต่ละสังคม เพื่อเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนิเวศวิทยาของไม้
ใหญ่ ผลการศึ ก ษาสามารถจ าแนกสั ง คมพื ช ออกได้ เป็ น 4 สั ง คมหลั ก ได้ แ ก่ สั ง คมป่ า ดิ บ ชื้ น
พบพันธุ์ไม้ 25 ชนิด ค่าดัชนีความสาคัญ 5 ลาดับแรก ได้แก่ คอเหี้ย กระท้อน จันดา มะปริง และ
ตะเคียนทอง สังคมป่าชายเลน พบพันธุ์ไม้ 8 ชนิด 5 ลาดับแรก ได้แก่ โปรงแดง ตาตุ่มทะเล โกงกาง
ใบเล็ ก ฝาดดอกแดง และตะบู น ดา สั ง คมป่ า ชายหาด พบพั น ธุ์ ไม้ 10 ชนิ ด 5 ล าดั บ แรก ได้ แก่
หมันทะเล ตะบัน โพทะเลดอกย้อย ทองหลาง และมะเฟืองช้าง และสังคมป่าดิบแล้ง ซึ่งเป็นสังคม
พืชหลักของเกาะ สามารถจาแนกเป็น 3 สังคมย่อย ได้แก่ สังคมดิบแล้งหินปูน พบพันธุ์ไม้ 33 ชนิด
สู ง สุ ด 5 ล าดั บ แ รก ได้ แ ก่ เที ยน ขโม ย ส าม พั น ต า พ ล องใบ ให ญ่ ท ล าย เข า แล ะ ยู
สังคมดิบแล้งร่องห้วย พบพันธุ์ไม้ 29 ชนิด 5 ลาดับแรก ได้แก่ ยางนา เต่าร้างแดง หว้า ส้มเม่าเขา
และรักขี้หมู สังคมเขาหินปูน พบพันธุ์ไม้ 32 ชนิด 5 ลาดับแรก ได้แก่ สลัดได ปรงทะเล เตยทะเล
ขี้เหล็กฤาษี และขี้อ้าย
คาสาคัญ: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง, ระบบนิเวศแบบเกาะ, ป่าดิบแล้งเขาหินปูน
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BCP–11
Structure and species composition of the islands ecosystem
Pornthawat Chalermwong
National Park Research and Innovation Center (Suratthani),
Mueang Destrict, Suratthani Province, 8400
Corresponding author: chalermwong_p58@hotmail.com

This research used Mu Koh Ang Thong National Park as a study area. The aim was to
better understand the structure and species composition of forest type in an island
ecosystem by using three of 20x50 m. sample plots in each forest community. The
results found 4 main forest communities, including, moist evergreen forest with
25 species (the important value of five first order, including, Xerospermum
noronhianum, Sandoricum koetjape, Diospyros venosa, Bouea oppositifolia and
Hopea odorata), mangrove forest with 8 species (the IV of five first order, including,
Ceriops tagal, Excoecaria agallocha, Rhizophora apiculata, Lumnitzera littorea and
Xylocarpus moluccensis), beach forest with 10 species (the IV of five first order,
including, Cordia subcordata, Xylocarpus rumphii, Thespesia populneoides,
Erythrina sp. and Lepisanthes tetraphylla) and dry evergreen forest, covering most
areas, was classified into 3 sub-communities, including, limestone dry evergreen
forest with 33 species (the IV of five first order, including, Drypetes hoaensis,
Cleistanthus gracilis, Memecylon ovatum, Celtis philippensis and Pterospermum
pecteniforme, creek dry evergreen forest with 29 species (the IV of five first order,
including, Dipterocarpus alatus, Caryota mitis, Syzygium cumini, Antidesma
montanum var. wallichii and Semecarpus albescens) and limestone forest with
32 species (the IV of five first order, including, Euphorbia antiquorum, Cycas rumphii,
Pandanus odorifer, Phyllanthus mirabilis and Terminalia triptera.
Keywords: Mu Koh Ang Thong National Park, survey, forest tree species, marine,
coastal environment, Thailand.
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BCP–12
การวัดออกซิเจนฟลักซ์ในหญ้าทะเลด้วยเทคนิค eddy correlation
พลชาติ โชติการ1,2,7*, สุธินี สินุธก2,3, แอนดี สตีเฟ่น4, มาร์ค เบด5, เจฟฟรี คาร์ลิน6, ปีเตอร์ ราล์ฟ7
1
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง, 2สถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และ 3คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาเภอเมือง จังหวัดสงขฃลา
4
CSIRO Oceans and Atmosphere Flagship, Brisbane, Australia
5
CSIRO Oceans and Atmosphere, Hobart, Australia
6
CSIRO Land and Water, Brisbane, Australia
7
Climate Change Cluster, University of Technology Sydney, Australia
*ผู้เขียนหลัก: ponlachart.c@psu.ac.th

Eddy correlation (EC) เป็นเทคนิคที่นามาใช้ในการวัดการไหลในแนวตั้งภายในชั้นขอบเขตการไหล
ของของเหลวโดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนต่ออุทกพลศาสตร์ของสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้น โดยหลักการ
ของเทคนิคนี้ คือ การวัดความสัมพันธ์ของความเปลี่ยนแปลงของออกซิเจนและความเร็วของการไหล
อย่ า งปั่ น ป่ ว น (turbulent velocity) แม้ ว่ าจะมี ก ารใช้ EC ในงานทางทะเลเป็ น ระยะเวลานาน
แต่ระบบนี้ก็ ยังอยู่ภ ายใต้การพั ฒ นาเพื่อให้ ได้ ผลลัพ ธ์ที่แม่นยา อุณ หภูมิและแสงเป็ นปัจ จัยสาคั ญ
ที่ส่งผลต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมของหญ้าทะเล เช่น การสังเคราะห์แสง การทางานของเอนไซม์
สมดุลคาร์บอน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ การอยู่รอด และการกระจายตัว
ของหญ้าทะเล งานนี้ได้ประเมินระบบ EC ในการวัดออกซิเจนฟลักซ์ (oxygen flux) และปริมาณ
ของออกซิ เจน (oxygen production) ที่ห ญ้าทะเลสร้างขึ้น ภายใต้ สภาวะควบคุ มการไหลของน้ า
การศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้ระบบ EC และการเรืองแสงของคลอโรฟิลล์ มาศึกษาอุณหภูมิและปริมาณแสง
ที่เหมาะสมต่อการสังเคราะห์แสงและการหายใจของหญ้าทะเล Zostera muelleri ซึ่งผลการศึกษา
พบว่าอุณหภูมิและแสงส่งผลต่อการผลิตออกซิเจน ประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง การยับยั้งเชิง
แสง และการป้องกันเชิงแสงในหญ้าทะเลชนิดนี้ และอุณหภูมิ และปริมาณแสงที่เหมาะสมต่อการ
สังเคราะห์แสงของหญ้าทะเลชนิดนี้คือ 25 องศาเซลเซียส และ 150–250 µmol photons m-2 s-1
ตามล าดั บ จากการศึ ก ษายัง พบว่ าระบบ EC มี ศั ก ยภาพในการวัด ออกซิ เจนฟลัก ซ์ และปริม าณ
ออกซิเจนที่หญ้าทะเลสร้างขึ้นภายใต้อุณหภูมิและแสงที่แตกต่างกันในสภาวะควบคุมการไหลของน้า
ความแม่นยาและความเที่ยงของระบบ EC ขึ้นอยู่กับการไหลของน้าและสภาพแวดล้อมโดยรอบ เช่น
การรบกวนจากอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ชนิดอื่น
คาสาคัญ : eddy correlation, ออกซิเจนฟลักซ์, หญ้าทะเล
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BCP–12
Oxygen flux measurement in seagrasses using eddy correlation technique
Ponlachart Chotikarn1,2,7*, Sutinee Sinutok2,3, Andy Steven4,
Mark E. Baird5, Geoffrey Carlin6, Peter J. Ralph7
1
Marine and Coastal Resources Institute, 2Coastal Oceanography and Climate Change
Research Center, and 3Faculty of Environmental Management,
Prince of Songkla University, Mueang Destrict, Songkla Province
4
CSIRO Oceans and Atmosphere Flagship, Brisbane, Australia
5
CSIRO Oceans and Atmosphere, Hobart, Australia
6
CSIRO Land and Water, Brisbane, Australia
7
Climate Change Cluster, University of Technology Sydney, Australia
*Corresponding author: ponlachart.c@psu.ac.th

The eddy correlation (EC) technique is an aquatic flux measurement technique to
measure and calculate vertical turbulent fluxes within aquatic boundary layers
without disturbing environmental hydrodynamics. The principle of the EC approach
is the correlation of turbulent velocity and oxygen concentration fluctuations
measured with high frequencies in the same sampling volume. Although EC has
been used in aquatic systems for over a decade, this system is still under
development to gain robust results. Temperature and light are important controls of
seagrass metabolism (photosynthesis, enzyme activity and maintenance of the
carbon balance in seagrass) which in turn governs their growth, survival,
reproduction and distribution. The reliability and limitations of non-invasive eddy
correlation (EC) system and the optimal temperature and light requirements for
photosynthesis and respiration in the temperate seagrass Zostera muelleri were
investigated by measuring seagrass O2 flux and O2 production in a laboratory flume
under controlled flow environment. Seagrass health was examined using chlorophyll
fluorescence technique. The results showed that temperature and light have an
effect on production, photosynthetic efficiency, photoinhibition and capacity for
photoprotection in Z. muelleri. Optimal temperature and light for photosynthesis for
this temperate seagrass is 25°C and 150–250 µmol photons m-2 s-1, respectively. The
results showed that the EC has a potential to quantify O2 flux and O2 production in
seagrass meadows at different light and temperature conditions within a controlflow environment. The accuracy and precision of EC depends on both the prevailing
flow conditions and surrounding environment (e.g. electrical instrumentation).
Keywords: Zostera muelleri, EC, turbulent velocity, marine aquatic systems.
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BCP–13
การเก็บรักษาเมล็ดของต้นไม้ท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูป่าในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
ปัญญา ไวยบุญญา, พิมลรัตน์ เทียนสวัสดิ์*, สตีเฟ่น เอลเลียต
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
*ผู้เขียนหลัก : tiansawat@yahoo.co.th

เมล็ดเป็นสิ่งสาคัญในการผลิตต้นกล้าเพื่อการฟื้นฟูป่า ความเข้าใจเรื่องลักษณะเมล็ดที่เกี่ยวกับการ
เก็บรักษา จึงมีส่วนช่วย ในการวางแผนและจัดการโครงการการฟื้นฟูป่า การศึกษาครั้งนี้ได้จาแนก
ประเภทการเก็ บ รั ก ษาเมล็ ด ตามความสามารถในการทนต่ อ การลดความชื้ น และหาวิ ธี ก าร
ที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาเมล็ดพรรณไม้พื้นเมืองเขตภาคเหนือจานวน 10 ชนิด จากการทดลอง
สามารถจาแนกเมล็ดออกเป็น 3 ประเภท คือ Orthodox Intermediate และ Recalcitrant กลุ่มที่
เป็ น Orthodox มี จ า น ว น 7 ช นิ ด ได้ แ ก่ ส ะ เด า ช้ า ง (Acrocarpus fraxinifolius) ซ้ อ
(Gmelina arborea) หมอนหิ น (Hovenia dulcis) มณ ฑาแดง (Manglietia garrettii) เลี่ ย น
(Melia toosendan) ม ะ ข า ม ป้ อ ม (Phyllanthus emblica) แ ล ะ น า ง พ ญ า เสื อ โ ค ร่ ง
(Prunus cerasoides) มีเพียงกล้วยฤาษี (Diospyros glandulosa) ที่จัดอยู่ในกลุ่ม Intermediate
ส่ ว นกลุ่ ม Recalcitrant มี ส องชนิ ด ได้ แ ก่ หาดหนุ น (Artocarpus lacucha) และล าใยป่ า
(Dimocarus longan) เมล็ด ที่เป็ น Orthodox สามารถเก็ บ รักษาไว้ ได้ โดย วิธีก ารแนะน าสาหรั บ
การเก็ บ รั ก ษาเมล็ ด ประเภท Orthodox คื อ (1) ควรเก็ บ รั ก ษาที่ ไ ม่ ล ดความชื้ น เก็ บ ภายใต้
อุ ณ ห ภู มิ ห้ อง ได้ แก่ เมล็ ดสะเดาช้ า ง(A. fraxinifolius) และ มะขาม ป้ อม (P. emblica)
(2) เก็บรักษาเมล็ดที่ไม่ผ่านการลดความชื้นเก็บภายใต้ อุณหภูมิตู้แช่เย็น 5 °C จานวน 4 ชนิด ได้แก่
ซ้ อ (G. arborea) หมอนหิ น (H. dulcis) มณฑาแดง (M. garrettii) และนางพญ าเสื อ โคร่ ง
(P. cerasoides) และ (3) เลี่ยน (M. toosendan) เป็นเพียงชนิดเดียวที่ควรลดความชื้นเมล็ดเหลือ
ร้อยละ 5 และเก็บรักษาภาย ใต้อุณหภูมิห้อง
คาสาคัญ: พรรณไม้โครงสร้าง, การฟื้นฟูระบบนิเวศ, การงอกของเมล็ด
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BCP–13
Seed storage of native tree species for forest restoration in
Northern Thailand
Panya Waiboonya, Pimonrat Tiansawat*, Stephen Elliott
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University,
Muang Destrict, Chiang Mai Province, 50200
*Coresponding author: tiansawat@yahoo.co.th

Viable seeds are essential materials for seedling production for forest restoration.
Understanding seed characteristics regarding their storage will be helpful for
planning and managing restoration programs. This study aimed to investigate seed
storage behaviour according to seed desiccation tolerance and to find suitable seed
storage techniques for 10 northern native tree species. There were three types of
seed storage behaviour: orthodox, intermediate and recalcitrant. Acrocarpus
fraxinifolius, Gmelina arborea, Hovenia dulcis, Manglietia garrettii, Melia toosendan,
Phyllanthus emblica and Prunus cerasoides are classified as orthodox species.
Artocarpus lacucha and Dimocarus longan are recalcitrant. Only Diospyros
glandulosa showed intermediate behaviour. There were three different
recommended storage techniques for different orthodox species. Seeds of
A. fraxinifolius and P. emblica should be stored with initial seed moisture content
under ambient temperature. For G. arborea, H. dulcis, M. garrettii and P. cerasoides,
the seeds should be stored with initial seed moisture content under 5°C. Finally,
M. toosendan should be dried to reach seed moisture content of 5% and stored
under ambient temperature.
Keywords: Framework tree species, ecological restoration, seed germination
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BCP–14
การตรวจจับเหตุการณ์สาหรับเครือข่ายเซ็นเซอร์ปะการัง
ไพโรจน์ เสนา, ศิริรัตน์ สมเชื้อ, กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี*, มัลลิกา เจริญสุธาสินี
ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
*ผู้เขียนหลัก: krisanadej@gmail.com

ระบบนิ เ วศทางทะเลเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ส าหรั บ ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ เช่ น การท่ อ งเที่ ย วการฟื้ น ฟู แ ละ
การคุ้ม ครองสิ่ งแวดล้ อ ม ในการจั ด การระบบนิ เวศเหล่ านี้ จ าเป็ นต้ อ งใช้ ข้อ มูล จากเซ็ น เซอร์และ
การประสานเวลาแบบเรียลไทม์ (ผ่านทางเทคโนโลยีคลาวด์) จะสร้างการวัดแบบทันเวลาให้หน่วยงาน
นักท่องเที่ยว นักวิจัยในท้องถิ่นที่จะดาเนินการ ระบบการตรวจสอบตามระบบคลาวด์ได้รับการพัฒนา
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้ นอกจากนี้ข้อมูลระยะยาวยังจาเป็นสาหรับการตรวจสอบ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศเหล่านี้ แนวปะการัง โดยเครือข่าย
ดังกล่าวด้วยเซ็นเซอร์ CTD การวัดค่าการนาไฟฟ้า อุณหภูมิ ความลึก และความเค็ม ที่คานวณได้
ในเกาะราชาใหญ่ จั ง หวัด ภู เก็ ต เป็ น เวลานาน เรามี ข้อ มู ล เพี ย งพอที่ จ ะพั ฒ นาเหมื อ งข้ อ มู ล การ
ตรวจสอบเหตุการณ์ที่จะช่วยให้เราสามารถตรวจสอบได้ บางเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น ความผันผวน
ของระดับน้าทะเลในพื้นที่แนวปะการังที่อาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาคัญ ๆ เช่นคลื่นพายุและสึนามิ
ข้อมูลการทาเหมืองข้อมูลระดับสูงในข้อมูลเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์อนุกรมและอนุกรมครั้ง
รวมถึงวิธีการใหม่ ๆ ที่พัฒนาขึ้นในเทคโนโลยี Soundscape นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถนาเสนอ
ข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายไม่เพียงลึกซึ้ง เช่นสถานะของทะเลเพื่อประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีขึ้น
เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการดาเนินการเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ที่จะต้องเข้าพื้นที่เพื่อรักษาหรือแก้ไขเซ็นเซอร์
และเครื่องมือเพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลที่หายไป
คาสาคัญ: สารสนเทศการท่องเที่ยว, การตรวจจับเหตุการณ์สาคัญ, การทาเหมืองข้อมูลเซ็นเซอร์
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BCP–14
Event detection for coral sensor network
Pairot Sena, Sirirat Somchuea, Krisanadej Jaroensutasinee*, Mullica Jaroensutasinee
Centre of Excellence for Ecoinformatics, School of Science, Walailak University,
Thasala District, Nakhonsithammarat 80161
*Corresponding author: krisanadej@gmail.com

Marine ecosystems are of paramount importance for various fields, e.g. tourism,
environmental restoration and protection. In order to manage these ecosystems,
sensor data are needed and their near real time synchronization (via cloud based
technology) will generate timely measures for local authorities/tourists/ researchers
to execute. A cloud based monitoring system has been developed to respond to
these requirements. Additionally, long term data is also needed for monitoring of
climate change effects on these ecosystems-coral reefs. With such a network with
CTD sensors, measuring the amount of conductivity, temperature, depth and
computed salinity, deployed in Racha Yai Island, Phuket for a long time, sufficient
data has been collected to develop an event detection data mining that would
allow the investigation of some events. For example, some fluctuation of sea levels
in the coral reef area which can be associated with major events like storm surges
and tsunami. This high-level data mining on these data is based on times series and
cluster analyses including novel methods developed in the Soundscape technology,
also allows for provision by cloud technology, not only meaningful insights such as
the state of the sea for better tourist experience, but also the action on the sensors
that would require site visits to maintain or fix the sensors and the instruments to
avoid missing data.
Keywords: tourism informatics, marine ecosystems, Koh Racha Yai, sensor data
mining, Thailand.
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BCP–15
การเกิดโรคปะการังบริเวณแนวปะการังเขตนาตืน เกาะแตน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
มัตฑิกา แดงแย้ม 1*, สุชนา ชวนิชย์1, นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์2
1
กลุ่มงานวิจัยชีววิทยา ภาคภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ และ 2สถาบันวิจัยทรัพยากรน้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
*ผู้เขียนหลัก: matthika143@gmail.com

ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการเกิ ด โรคของปะการั ง บริ เ วณแนวปะการั ง เขตน้ าตื้ น ของเกาะแตน
จัง หวั ด สุ ราษฏร์ ธานี ใน 2 ฤดู ก าลคื อ ฤดู ฝ น (เดื อนกั น ยายน 2559) และฤดู ร้อน (เดื อ นมี น าคม
2560) โดยการใช้ วิ ธี Belt-Transect ผลการศึ ก ษาพบว่ า โรคของปะการั ง ทั้ ง หมด 4 ชนิ ด
ประกอบด้ วย White Syndrome (WS), Porites White Patch Syndrome (PWPS), Ulcerative
White Spot (UWS) และ Pink Line Syndrome (PLS) โดยในฤดู ฝ นพบโรคปะการั ง 2 ชนิ ด
(โรค WS แล ะโรค PLS) แ ละใน ฤดู ร้ อ น พ บ โรค ป ะการั ง 3 ช นิ ด (โรค WS โรค PWPS
และโรค UWS) โดยแน วปะการั ง เขตน้ าตื้ น ของเกาะแต น มี ค่ า เฉลี่ ยความชุ ก ของโร ค
(Disease prevalence) เท่ากับ19.29 ± 2.31 เปอร์เซ็นต์ ในฤดูฝน (22.73 ± 1.99 เปอร์เซ็นต์) มี
ค่าสูงกว่าฤดูร้อน (16.01 ± 3.45 เปอร์เซ็นต์) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยโรค WS
เป็นโรคที่พบมากที่สุดในฤดูฝน (21.33 ± 1.15 เปอร์เซ็นต์) และโรค PWPS เป็นโรคที่พบมากที่สุด
ในฤดู ร้ อ น (9.55 ± 3.17 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ) นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ปะการั ง โขด (Porites lutea) เป็ น
ปะการัง ชนิ ดเด่ น ในพื้ น ที่ ศึ ก ษาและเป็ น ปะการัง เพี ย งชนิ ด เดี ย วที่ พ บโรคปะการั งในพื้ น ที่ ศึก ษา
ผลการศึ กษาครั้ งนี้ จั ด เป็ น ข้อ มู ลพื้ น ฐานของการเกิ ด โรคของปะการั งในแนวปะการัง เขตน้ าตื้ น
ของเกาะแตน จั ง หวั ด สุ ร าษฏร์ ธ านี ส าหรั บ การตรวจเฝ้ า ระวั ง การระบาดของโรคปะการั ง
ในน่านน้าไทยต่อไป
คาสาคัญ: โรคปะการัง, ความชุกของโรค, แนวปะการัง
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BCP–15
Occurrence of coral diseases in shallow water reefs in Tan Island,
Suratthani Province
1

Matthika Daengyaem1*, Suchana Chavanich1, Nilnaj Chaitanawisuti2
Reef Biology Research Group, Department of Marine Science, and 2Aquatic Resources
Research Institute, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330
*Corresponding author: matthika143@gmail.com

A comparative study on occurrence of coral disease in shallow water reef
communities at Tan Island, Suratthani province was conducted during the rainy
season (September 2016) and summer season (March 2016) using B e lt-T ra n se c t
method. Results found that a total of 4 coral diseases were found consisting of
White Syndrome (WS), Porites White Patch Syndrome (PWPS), Ulcerative White Spot
(UWS) and Pink Line Syndrome (PLS). WS and PLS were found in rainy season, and
WS, PWPS and UWS were found in summer season. Average disease prevalence of
Tan Island was 19.29 ± 2.31% and disease prevalence in rainy season
(22.73 ± 1.99%) was higher than that in summer season (16.01 ± 3.45%), but not
significantly different. WS was the dominant disease found in rainy season
(21.33 ± 1.15% and PWPS was the dominant disease in summer (9.55 ± 3.17%) .
Furthermore, the dominant coral (Porites lutea) was the only coral infected with
disease in this area. The results of this study offer a baseline data on coral disease
in shallow water reefs in Tan Island, Suratthani Province which is available for
further monitoring programs of coral disease outbreak in Thai waters.
Keywords: belt-transect, Porites lutea, WS, PWPS, UWS, PLS, marine ecosystem,
Thailand.
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BCP–16
โครงสร้างขนาดของหอยตะเภาบริเวณหาดเจ้าไหมและหาดปากเมง จังหวัดตรัง
มาฆมาส สุทธาชีพ1,*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน 1, มาโนช วงศ์สุรีย์รัตน์2, ธีรพงษ์ พริกชูผล1,
วิภาวรรณ อุ่นคงทอง1, ปาริชาต นิยมไทย1
1
กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240
2
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
*ผู้เขียนหลัก: msutthacheep@yahoo.com

หอยตะเภา Donax scortum เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีความสาคัญในฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
องค์ความรู้ด้านโครงสร้างประชากรและพารามิเตอร์เกี่ยวกับประชากรหลายประการของหอยตะเภา
เป็ น สิ่ ง ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การจั ด การทรั พ ยากรหอยทะเล การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา
การแจกแจงความถี่ขนาดของประชากรหอยตะเภา D. scortum จากหาดเจ้าไหมและหาดปากเมง
จังหวั ด ตรั ง ในช่ วงเดื อ นพฤศจิ กายน 2559 – เดื อ นมีน าคม 2560 ผลการศึ ก ษาแสดงให้ เห็ น ว่ า
ขนาดของหอยตะเภาที่ บ ริเ วณหาดเจ้ า ไหมและหาดปากเมง มี ค่ าอยู่ ในช่ ว ง 2 – 7 เซนติ เมตร
หอยตะเภาที่พบมากที่สุดบริเวณหาดเจ้าไหม มีขนาด 6.0 – 7.0 เซนติเมตร ในขณะที่หอยตะเภาที่
พบมากที่สุดในบริเวณหาดปากเมงมีขนาด 5.0 – 6.0 เซนติเมตร หอยตะเภาขนาดเล็ก (2.0 – 3.0
เซนติ เมตร) พบมากบริเวณหาดปากเมงในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2560 หอยตะเภาขนาด 3.0 – 5.0
เซนติเมตร มีมากทั้งสองสถานีศึกษา จาเป็นต้องมีกลยุทธ์การจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์หอยตะเภา
ในทะเลอันดามันอย่างยั่งยืน
คาสาคัญ: Donax scortum, การแจกแจงความถี่ขนาด, การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
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BCP–16
Size structures of the wedge clam from the Hat Chao Mai and Haad
Pakmeng, Trang Province
Makamas Sutthacheep1,*, Thamasak Yeemin1, Manoch Wongsuryrat2,
Teerapong Prickchoopon1, Wiphawan Aunkhongthong1, Parichat Niyomthai1
1
Marine Biodiversity Research Group, Department of Biology, Faculty of Science,
Ramkhamhaeng University, Huamark, Bangkok 10240
2
Hat Chao Mai National Park, Department of National Parks, Wildlife and Plant
Conservation, Sikao Destrict, Trang Province 92150
*Coresponding author: msutthacheep@yahoo.com

The wedge clam, Donax scortum, is an economically important species on the
Andaman coast of Thailand. For the management of valuable shellfish resources,
knowledge of population structure and several important population parameters of
the wedge clam are required. The present study aimed to examine size-frequency
distribution of D. scortum populations from Haad Chao Mai and Haad Pakmeng,
Trang Province during November 2016 – March 2017. The results showed that the
size of the clams at Haad Chao Mai and Haad Pakmeng, ranged from 2.0 cm to
7.0 cm. The most dominant size class of D. scortum at Haad Chao Mai was
6.0 – 7.0 cm while that at Haad Pakmeng was 5.0 – 6.0 cm. The small size class,
2.0 – 3.0 cm of the wedge clam was clearly observed at Haad Pakmeng in February
2016. The clam sizes in a range of 3.0 – 5.0 cm were obviously found at both study
sites. Certain management strategies are needed for sustainable use of this wedge
clam in the Andaman Sea.
Keywords: Donax scortum, size-frequency distribution, sustainable use, Thailand.
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BCP–17
ประชาคมแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณปากนาหลังสวน จังหวัดชุมพร
ละอองดาว จงรักษ์*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน, มาฆมาส สุทธาชีพ, รัตนาวดี เนียมศิริ, ศุภกานต์ เผ่าด้วง,
อรเทพ มือเสือ
กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240
*ผู้เขียนหลัก : laongdow8853@gmail.com

ศึก ษาชนิ ด และปริม าณแพลงก์ต อนสั ตว์ บริ เวณปากน้ าหลังสวน จั งหวัดชุ ม พร เก็บ ตั วอย่างด้ วย
ถุ ง ลากแพลงก์ ต อนสั ต ว์ ขนาดตา 120 ไมโครเมตร ในช่ ว งต้ น ฤดู ม รสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้
(พฤษภาคม 2559) และก่ อ นฤดู ม รสุ ม ตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อ (ตุ ล าคม 2559) ผลการศึก ษาพบ
แพลงก์ตอนสัตว์ในเดือนพฤษภาคม ทั้งหมด 21 กลุ่ม 10 ไฟลัม ความหนาแน่นเฉลี่ย 936.54 x 103
ตั ว ต่ อ ลู ก บาศก์ เ มตร กลุ่ ม เด่ น ที่ พ บ ได้ แ ก่ calanoid copepod, cyclopoid copepod และ
nauplius larvae ส่วนในเดือนตุลาคม 2559 พบแพลงก์ตอนสัตว์ทั้งหมด 30 กลุ่ม 13 ไฟลัม ความ
หนาแน่น เฉลี่ย 2,428.40 x 103 ตัวต่ อลู กบาศก์เมตร กลุ่ มเด่น ที่พ บ ได้แก่ calanoid copepod,
Oikopleura sp. และ cyclopoid copepod ค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์ระหว่าง
ช่ว งเวลาศึ ก ษามี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ความหลากหลายของชนิ ด และความ
หนาแน่นเฉลี่ยของแพลงก์ตอนสัตว์ รวมทั้งลูกกุ้งและลูกปลา บริเวณปากน้าหลังสวน จังหวัดชุมพร
ในช่วงก่อนฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ตุลาคม 2559) มีมากกว่าต้นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
(พฤษภาคม 2559)
คาสาคัญ: โคพีพอด, ความหลากหลาย, ความหนาแน่น
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BCP–17
Zooplankton community in Paknam Langsuan, Chumphon Province
Laongdow Jungrak *, Thamasak Yeemin, Makamas Sutthacheep,
Rattanawadee Niamsiri, Supakarn Paodung, Orathep Muresare
Marine Biodiversity Research Group, Faculty of Science,
Ramkhamhaeng University, Huamark, Bangkok 10240
*Corresponding author: laongdow8853@gmail.com

Composition and abundance of zooplankton in Paknam Langsuan, Chumphon
Province were examined by using a standard 120 µm mesh plankton net during the
early southwest monsoon (May 2016) and before the northeast monsoon (October
2016). The results showed that 21 taxa in 10 phyla of zooplankton were collected in
May 2016 with an average density 936.54 x 103 inds./m3. The dominant groups were
calanoid copepod, cyclopoid copepod and nauplius larvae. However, 30 taxa in
13 phyla of zooplankton were observed in October 2016 with an average density
2,428.40 x 103 inds./m3. The dominant groups were calanoid copepod,
Oikopleura sp. and cyclopoid copepod. The averages of zooplankton density were
significantly different between the study periods. The diversity and density of
zooplankton, including shrimp and fish larvae, in Paknam Langsuan, Chumphon
Province before the northeast monsoon (October 2016) were much higher than
those in the early southwest monsoon (May 2016).
Keywords: copepod, diversity, density, Oikopleura sp., marine environment,
Thailand.
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BCP–18
การอนุรักษ์พืชผ่านทางความเชื่อดังเดิม: พืชเชิงสังคมในวัฒนธรรมม้ง
วรางรัตน์ ง่วนชู1, ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์1, เฮนริค บาลสเลฟ2 อังคณา อินตา1,*
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
2
Department of Biological Sciences, Aarhus University, Aarhus, Denmark
*ผู้เขียนหลัก: Aungkanainta@hotmail.com

ชนเผ่าม้งอาศัยอยู่บนภูเขาสูงในภาคเหนือของประเทศไทย ทาให้มีวัฒนธรรม ความเชื่อที่เกี่ยวข้อง
กับพื ช ซึ่งความสัม พัน ธ์เหล่านี้ เกิ ดขึ้น มาตั้งแต่บรรพบุรุษทาให้ เป็ นส่ วนหนึ่งในเอกลักษณ์ ของม้ ง
และสามารถดารงไว้ถึงการเป็นชนเผ่า งานวิจัยนี้จึงศึกษาถึงความสัมพันธ์ของความเชื่อ วัฒนธรรม
ในชนเผ่า และความหลากหลายของพืช กับการบริหารจัดการพืชอย่างยั่งยืน จึงได้ทาการรวบรวม
พืชเชิงสังคมที่ใช้ประโยชน์โดยชนเผ่าม้ง พบพืชทั้งหมด 54 ชนิด 51 สกุล 36 วงศ์ โดยสามารถแบ่ง
การใช้ ง านเป็ น 3 กลุ่ ม คื อ 1) พื ช ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ช่ ว ยปกป้ อ งจากโรคภั ย ไข้ เ จ็ บ และภู ต ผี วิ ญ ญาณ
2) พื ช ที่ ใ ช้ ใ นพิ ธี ก รรม เช่ น พิ ธี ปี ใ หม่ เรี ย กขวั ญ และแก้ คุ ณ ไสยต่ า งๆ และ 3) พื ช ที่ ใ ช้ สู บ
โดยมี วิ ธี ก ารใช้ ที่ น่ า สนใจ คื อ การพกชิ้ น ส่ ว นพื ช ใส่ ห่ อ ผ้ า ติ ด ตั ว เพื่ อ ปกป้ อ งภั ย อั น ตราย
และการผสมพื ช แล้ว ใช้ น วดเส้ นตามร่ างกายเพื่ อ เรีย กขวั ญ นอกจากนี้ ในชุ ม ชนม้ง ยัง มีพิ ธี ก รรม
กฎและข้อ ห้ ามที่ เกี่ย วข้อ งกั บ การอนุ รัก ษ์ป่ า ไม้ เช่ น การก าหนดพื้ นที่ ป่ าต้ น น้ าเป็ น ป่ าศั กดิ์ สิ ท ธิ์
ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลที่ปกป้องคุ้มครองคนในหมู่บ้าน ความเชื่อเหล่านี้ส่งผลให้คนในชนเผ่าตระหนักถึง
ความสาคัญ ของทรั พยากรพื ชในชุ มชน และตราบใดที่ วัฒ นธรรม ความเชื่ออั นเป็น ส่วนประกอบ
ของชนเผ่ายังคงอยู่ พืชเหล่านี้ก็ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
คาสาคัญ: ชาวเขา, ประเทศไทย, พืชพิธีกรรมและความเชื่อ
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BCP–18
Plant conservation through traditional beliefs:
plants for social use in Hmong Culture
Varangrat Nguanchoo1, Prasit Wangpakapattanawong1, Henrik Balslev2
Angkhana Inta1,*
1
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200,
2
Department of Biological Sciences, Aarhus University, Aarhus, Denmark
*Corresponding author: Aungkanainta@hotmail.com

The ethnic group of the Hmong inhabit the high mountains of northern Thailand.
There they practice a close connection between their culture and beliefs. This
connection has existed since ancient times and is part of the Hmong’s identity and
it helps to sustain their living. This research searches the deep-rooted relationship of
their beliefs, their culture and diversity of plants, and their sustainable management.
Plants used by the Hmong for social purposes were documented. 54 species, and
51 genera in 36 families were found. Social uses were classified into three groups:
1) sacred plants for disease and protection from evil spirits, 2) ritual plants used for,
e.g., the Hmong New Year celebrations, for mental support and for treating illness
caused by black magic, and 3) plants used for smoking material. The most common
way to use these plants is to put parts of the plants in a small bag and carry them
along for protection. Some plants are used in combination for massage of the body
as a ritual for mental support (for soul loss, startled and fearful people). Moreover,
the Hmong communities have ceremonies, rules and taboos related to forest
conservation, e.g., protection of plants in sacred forest-covered watersheds. In the
sacred forest villagers set up village shrines for their own protection. These beliefs
reflect appreciation of the plant resources by the villagers in the communities.
If cultures and beliefs are sustainable in their lives, the plants will be conserved for
their social uses.
Keywords: hill tribe, Thailand, rituals, beliefs, conservation.
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BCP–19
การให้ร่มเงาบนปะการังที่ฟอกขาวจากอุณหภูมินาทะเลสูงในอ่าวไทยฝั่งตะวันตก
วัชระ สามสุวรรณ์1,*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน1, ชัยณรงค์ เรืองทอง2, มาฆมาส สุทธาชีพ1, สิทธิพร เพ็งสกุล1
1
กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240
2
ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
จังหวัดชุมพร 86120
*ผู้เขียนหลัก: samsuvan@hotmail.com

ปรากฏการณ์ ปะการังฟอกขาวเป็ น ภั ยคุ กคามมากต่อ แนวปะการัง เพราะท าให้ เกิ ด การตายของ
ปะการังเป็นบริเวณกว้าง การปกป้องปะการังในช่วงเวลาที่มีการฟอกขาว จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่ง
การคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 2 – 3 เดือน ว่าอุณหภูมิน้าทะเลจะสูงผิดปกติในช่วงปี พ.ศ. 2559 จึงเป็น
โอกาสดี ส าหรั บ การทดลองในภาคสนาม เพื่ อ ศึ ก ษาผลกระทบจากการให้ ร่ม เงาต่ อ การฟื้ น ตั ว
และการอยู่ รอดของปะการั ง จากการฟอกขาว ด าเนิ น การให้ ร่ม เงาบนปะการั ง ในธรรมชาติ
บริ เวณกลุ่ ม สิ่ ง ชี วิ ต ปะการั ง ในจั งหวั ด ชุ ม พร อ่ า วไทยฝั่ งตะวั น ตก ในขณะที่ เกิ ด ปรากฏการณ์
ปะการั ง ฟอกขาวช่ ว งเดื อ นพฤษภาคม – กรกฎาคม 2559 โดยการวางตาข่ า ยสี ด าบดบั ง แสง
ขนาด 2 × 12 เมตร ลอยอยู่ เ หนื อ ปะการั ง ในแต่ ล ะแปลงทดลอง ระดั บ ความเข้ ม แสง
และอั ต ราการตกตะกอนบริ เวณที่ ใ ห้ ร่ม เงามี ค่ า ต่ ากว่ า บริ เวณที่ ไม่ ให้ ร่ ม เงา อั ต ราการฟื้ น ตั ว
จ า ก ก า ร ฟ อ ก ข า ว ข อ ง ป ะ ก า รั ง Acropora muricata, Fungia fungites, Lobophyllia
hemprichii, Pavona decussata, Pocillopora damicornis แ ล ะ Porites lutea บ ริ เว ณ ที่
ให้ร่มเงาเร็วกว่าบริเวณที่ไม่ให้ร่มเงา อัตราการตายของปะการัง A. muricata ภายหลังปรากฎการณ์
ปะการังฟอกขาวบริเวณที่ให้ ร่มเงาก็มี ค่าต่ากว่าบริเวณที่ ไม่ให้ร่ม เงา การศึก ษานี้ เป็นการทดลอง
ในทะเลครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อปกป้องปะการังโดยการให้ร่มเงาในช่วงเวลาที่เกิดปรากฏการณ์
ปะการังฟอกขาว
คาสาคัญ : แนวปะการัง การฟื้นตัว การทดลองในภาคสนาม
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BCP–19
Effect of artificial shading on coral bleaching due to high seawater
temperature in the Western Gulf of Thailand
Watchara Samsuvan1,*, Thamasak Yeemin1, Chainarong Ruangthong2,
Makamas Sutthacheep1, Sittiporn Pengsakun1
1
Marine Biodiversity Research Group, Faculty of Science,
Ramkhamhaeng University, Hua Mak, Bangkok 10240
2
Chumphon Marine National Park Operation Center 1, Department of National Parks,
Wildlife and Plant Conservation, Chumphon Province 86120
*Corresponding author: samsuvan@hotmail.com

Coral bleaching events have been recognized as a major threat to coral reefs
because of consequent mass coral mortality. Protection of corals during bleaching
events is a challenging task. The high seawater temperature anomaly in the year
2016 was predicted a few months before the coral bleaching event in the Gulf of
Thailand so it provided a good opportunity to conduct field experiments concerning
impacts of shading on bleaching recovery and survival of corals. The artificial shading
in the field was conducted at coral communities in Chumphon Province, in the
Western Gulf of Thailand, during the coral bleaching event in May – July, 2016. The
experimental corals were shaded under midwater floating shade nets, 2 m x 12 m
for each. The light intensity levels and sedimentation rates under the shaded areas
were lower than those in the unshaded areas. The bleaching recovery rates of
Acropora muricata, Fungia fungites, Lobophyllia hemprichii, Pavona decussata,
Pocillopora damicornis and Porites lutea under the shaded areas were higher than
unshaded areas. The mortality rates of A. muricata under shaded areas following
the bleaching event were also lower. This study is the first field experiment in Thai
waters to protect corals by shading during bleaching events.
Keywords: climate change, marine ecosystems, field experiment.
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BCP–20
ทรัพยากรหอยตะเภาในภาวะเสี่ยง: ภาพสะท้อนจากชาวประมง
วิชิน สืบปาละ1,2,*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน2, มาฆมาส สุทธาชีพ2, มาโนช วงศ์สุรีย์รัตน์3
1
สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2
กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240
3
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
*ผู้เขียนหลัก: wichin.s@gmail.com

หอยตะเภา Donax scortum (Linnaeus, 1758) แพร่ ก ระจายตามชายฝั่ ง ทะเลอั น ดามั น
ชาวป ระมงสาม ารถจั บ ห อยห อยตะเภ าได้ โ ดยใช้ มื อ แล ะไม้ หรื อ ท่ อ พี วี ซี ป ลายแหล ม
ช่ ว ยขุ ด หาหอยตะเภา เนื่ อ งจากความต้ อ งการของตลาดเพิ่ ม มากขึ้ น ท าให้ ห อยตะเภาถู ก จั บ
ในประมาณมากขึ้ น เรื่ อ ยๆ และส่ งผลกระทบต่ อ ความชุ ก ชุ ม ของประชากรหอยตะเภาในพื้ น ที่
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการประมงหอยตะเภา
และวิ เคราะห์ ส ถานภาพของทรั พ ยากรหอยตะเภาจากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
ชาวประมงที่ ทาประมงหอยตะเภาบริเวณหาดปากเมง อาเภอสิเกา จั งหวัด ตรัง ในปี พ.ศ. 2560
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดเห็นด้วยว่าการประมงหอยตะเภามีความสาคัญ
ต่อวิถีชีวิตของพวกเขาในแง่ของการเป็นแหล่งอาหารและแหล่งรายได้เสริมของครัวเรือน และยังพบ
สัดส่วนชาวประมงที่เป็นเพศหญิงค่อนข้างสูง (>80%) สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญในระดับสูงของ
ผู้หญิงในการประมงหอยตะเภา ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นว่าในปัจจุบันหอยตะเภามีความชุก
ชุมและขนาดของตัวหอยลดลง อาจเป็นผลเนื่อ งจากมี จานวนชาวประมงหอยตะเภาเพิ่ มมากขึ้ น
นอกจากนี้ยังเห็นว่าความชุกชุมของหอยตะเภาอาจเกี่ยวเนื่ องกับปัจจัยอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลง
ของความเค็ม ของน้าทะเล ลักษณะตะกอนดิน คุณ ภาพน้ า เป็นต้น ในการอนุ รักษ์หอยตะเภานั้ น
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แนะนาว่าควรกันพื้นที่บางส่วนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรหอยตะเภา พร้อมกับการ
สร้างจิตสานึกด้านการอนุรักษ์แก่ชาวประมง ข้อมูลนี้ จะเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการกาหนดนโยบาย
และการตัดสินใจเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรหอยตะเภาต่อไป
คาสาคัญ : การประมงทะเล, Donax scortum, ทะเลอันดามัน
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BCP–20
Wedge clam resource under a risky state: survey of local fisher folk
Wichin Suebpala1,2,*, Thamasak Yeemin2,
Makamas Sutthacheep2, Manoch Wongsuryrat3
1
Interdisciplinary Program of Environmental Science, Graduate School,
Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330
2
Marine Biodiversity Research Group, Faculty of Science,
Ramkhamhaeng University, Huamak, Bangkok 10240
3
Hat Chao Mai National Park, Department of National Parks,
Wildlife and Plant Conservation, Sikao Destrict, Trang Province 92150
*Corresponding author: wichin.s@gmail.com

Wedge clam, Donax scortum (Linnaeus, 1758), is found in the Andaman Sea.
Fishermen and women harvest the clam by hand with a sharpened stick made of
wood or PVC tube. Due to the great demand for this clam, heavy exploitation of it
has occurred, affecting the abundance of the clam in this area. This study aimed to
illustrate the importance of the clam fishery and to analyze the current state of the
fishery based on the fishermen’s point of view. In-depth interviews were conducted
in 2016 with fishermen who are involved in the wedge clam fishery on Haad
Pakmeng Beach, Sikao District in Trang Province. Based on the interviews, all
fishermen agreed that the wedge clam fishery is important for their livelihoods in
terms of food source and household additional income. A high proportion of female
fisher folk (>80%) reflected the high level of participation by women in this fishery.
Most of the fisher folk pointed out that the declines in abundance and individual
size of clams are currently observed. This could likely be a result of the growing
number of fisher folk collecting the clam, as could be found from the survey.
Abundance could possibly relate to other factors such as changes in salinity,
sediment characteristics, water quality, etc. To conserve this clam, the respondents
recommended establishing some no-take areas to increase the clam abundance
along with enhancing the fishermen’s awareness. This information serves as a basis
for further policy formulation and decision-making on the conservation of wedge
clams.
Keywords: marine fisheries, Donax scortum, Andaman Sea, Thailand.

Abstract of the 4th National Meeting on Biodiversity Management in Thailand
June 21–23, 2017 Napalai Hotel, Udon Thani, Thailand

91

BCP–21
การวิเคราะห์รูปแบบของจุดแบบสองตัวแปรเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์
ของชนิดต้นไม้ในป่า
วิรงค์ จันทร1,*, วรเรน บรอคเคลแมน2, อนุตรา ณ ถลาง2
1
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจกั ร กทม. 10900
2
ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยา ศูนย์พันธุวศิ วกรรมแห่งชาติ คลองหลวง ปทุมธานี 12120
*ผู้เขียนหลัก: fsciwrc@ku.ac.th

รูป แบบเชิงพื้นที่ ของต้นไม้มีความสาคัญ ยิ่งในการทาความเข้าใจกลไกการรักษาความหลากหลาย
เนื่องจากบรรจุสารสนเทศที่บ่งชี้ว่าต้นไม้สัมพันธ์กันอย่างไรในป่าเขตร้อน ในที่นี้เราได้ประยุกต์ การ
วิเคราะห์ เชิ งพื้นที่ รูปแบบจุดสองตั วแปรซึ่งอาศั ยพื้นฐานของฟังก์ ชันค่าเคของริบ รี และระยะทาง
ที่ใกล้ที่สุด แบบสะสม รวมทั้งการทดสอบด้วยแบบจาลองแบบนัลที่ เหมาะสม สามารถจัดจาแนก
ความสั ม พั น ธ์ ไ ด้ ห้ า กลุ่ ม คื อ 1) อยู่ ที่ เ ดี ย วกั น 2) แยกจากกั น 3) ปรากฏที่ เดี ย วกั น บางส่ ว น
4) ไม่มีนัยสาคัญ และ 5) จัดจาแนกไม่ได้ การวิเคราะห์นี้ใช้ข้อมูลต้นไม้ของแปลงมอสิงโต ด้วยเป็น
เกณฑ์ของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ 10 ซม เราประเมินความสัมพันธ์ของชนิดพันธุ์ของต้นขนาด
ใหญ่ ที่เป็ นศูนย์กลางและต้นขนาดเล็ก ช่วยเผยให้เห็นผลของการกระจายเมล็ด นอกเหนื อไปจาก
กลไกอื่ น ๆ เช่ น การแข่ งขั น การเกื้ อกู ล หรื อ ความผัน แปรของสิ่ งแวดล้ อ ม (เช่ น การกรองโดย
ถิ่นอาศัย) ผลที่ได้แสดงให้เห็นถึงกลุ่มที่ไม่มีนัยสาคัญเป็นสัดส่วนหลัก (~80%) ในทุกสเกลเชิงพื้นที่
ซึ่งอาจแสดงให้เห็นถึงกลไกตามทฤษฎี นิวทรัล กลุ่ม ที่ปรากฏที่เดียวกันมีสั ดส่วนค่อ นข้างมากกว่า
กลุ่ ม ที่ แ ยกจากกั น เพี ย งเล็ ก น้ อ ย การประยุ ก ต์ ก ารวิ เคราะห์ นี้ กั บ แปลงอื่ น ในประเทศไทย
หรือท้องถิ่นนี้จะช่วยเผยให้เห็นถึงกลไกการรักษาความหลากหลายตามความผันแปรของภูมิอากาศ
ประวัติในการรบกวน และความผันแปรอื่นๆ ทางสิ่งแวดล้อม
คาสาคัญ: กลไกรักษาความหลากหลาย, ค่าเคของริบรี, สถิติสาหรับระยะทางที่ใกล้ที่สุด
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BCP–21
Analyzing bivariate point pattern to examine tree species association
in a forest
Wirong Chanthorn1,*, Warren Y. Brockelman2, Anuttara Nathalang2
1
Department of Environmental Technology and Management,
Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900
2
Ecology Laboratory, The Center for Genetic Engineering and Biotechnolgoy (BIOTEC),
Klong Luang, Pathum Thani 12120
*Corresponding Author: fsciwrc@ku.ac.th

Spatial patterns of tree species are crucial to understanding diversity maintenance
mechanisms because of the information provided on how species associate in
tropical forests. This study applied the spatial analysis of bivariate point patterns
based on the bivariate function of Ripley’s K and cumulative nearest-neighbor
statistics as well as testing with an appropriate null model. This analysis provided
the classiﬁcation scheme comprising five types: 1) co-occurrence, 2) segregation
3) partial co-occurrence 4) non-significant 5) unclassified group. This analysis was
applied using the census data from the 30-ha Mo Singto plot. With a size threshold
of 10 cm diameter at breast height, species association was evaluated for focal-large
and small-associated individuals to reveal consequences for seed dispersal besides
other mechanisms such as competition, facilitation or environmental variability
(e.g. habitat filtering). The results showed that the non-significant group was the
major proportion (~80%) in all spatial scales, which may imply the mechanism of
neutral theory. The proportion of co-concurrence group was slightly more than that
of the separation group. Applying this analysis to other plots across Thailand or this
region would help to reveal underlying mechanism of diversity maintenance in
tropical forests across Southeast Asia varying in climate, disturbance history and
other environmental variables.
Keywords: mechanism of diversity maintenance, Ripley’s K, nearest neighbor,
Thailand.
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BCP–22
การแพร่กระจายและความชุกชุมของ Donax scortum (Bivalvia: Donacidae)
บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
สิทธิพร เพ็งสกุล1,*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน1, มาฆมาส สุทธาชีพ1, มาโนช วงศ์สุรีย์รัตน์2,ชีวารัตน์ พรินทรากูล3
1
กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240
2
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
3
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
*ผู้เขียนหลัก: marine_ru@hotmail.com

หอยตะเภา (Donax scortum) มี คุ ณ ค่ า เป็ น อาหารจาน เด่ น พิ เศษใน จั ง หวั ด ตรั ง และมี
ความต้ อ งการสู งในตลาดต่า งประเทศ การจั บ หอยตะเภาจ านวนมากในพื้ น ที่ อาจส่ง ผลกระทบ
ต่ อ รู ป แบบการแพร่ ก ระจาย และความชุ ก ชุ ม การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาสถานภาพ
ความชุกชุ ม และรูปแบบการแพร่ก ระจายของหอยตะเภาบริเวณชายหาดในเขตอุ ทยานแห่ งชาติ
หาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง การศึกษานี้ใช้วิธี Belt-transect และการเก็บหอยตะเภาร่วมกับชาวบ้าน
โดยการใช้ แ ท่ ง ไม้ ห รื อ ท่ อ พลาสติ ก พี วี ซี ป ลายแหลม เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการแพร่ ก ระจาย
ความหนาแน่นประชากร และความสัมพันธ์กับปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่าความหนาแน่น
ประชากรหอยตะเภามี ค่าสูงในบริเวณห่างออกจากแนวชายฝั่ง 70 – 300 เมตร บนหาดปากเมง
ซึ่ง มี ค่า ขนาดอนุ ภ าคตะกอนเฉลี่ ย 0.0922 มิ ลลิ เมตร ในบริ เวณหาดเจ้า ไหมพบความหนาแน่ น
ประชากรหอยตะเภาต่ ากว่ า หาดปากเมง โดยพบมากในบริ เ วณห่ า งออกจากแนวชายฝั่ ง
170 – 410 เมตร และมี ค่ า ขนาดอนุ ภ าคตะกอนเฉลี่ ย 0.0914 มิ ล ลิ เ มตร บางประชากร
ของหอยตะเภาอาจพบอยู่ในบริเวณที่น้าท่วมถึงในเวลาน้าลง (subtidal zone) ในอุทยานแห่งชาติ
หาดเจ้ า ไหม การแพร่ ก ระจายและความชุ ก ชุ ม ของหอยตะเภาอาจมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ วงชี วิ ต
ตัว อ่ อ นที่ ม าจากบริ เวณอื่ น พลวั ตของตะกอน คุ ณ ภาพน้ า และการเปลี่ ยนแปลงสั ณ ฐานวิ ท ยา
ของชายหาด
คาสาคัญ: หอยตะเภา หาดทราย ทะเลอันดามัน
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BCP–22
Distribution and abundance of Donax scortum (Bivalvia: Donacidae)
from the Hat Chao Mai National Park
Sittiporn Pengsakun1,*, Thamasak Yeemmin1, Makamas Sutthacheep1,
Manoch Wongsuryrat2, Cheewarat Printrakoon3
1
Marine Biodiversity Research Group, Department of Biology, Faculty of Science,
Ramkhamhaeng University, Huamark, Bangkok 10240
2
Hat Chao Mai National Park, Department of National Parks, Wildlife and Plant
Conservation, Sikao Destrict, Trang Province 92150
3
Department of Zoology, Faculty of Science, Kasetsart University,
Chatuchak, Bangkok 10900
*Corresponding author: marine_ru@hotmail.com

The wedge clam, Donax scortum is valued as a unique local dish in Trang Province
and has a high demand for export. Heavy exploitation of D. scortum is expected to
affect distribution and abundance patterns of this wedge clam. This study aimed to
investigate the status of distribution and abundance of D. scortum on certain
beaches in Haad Chao Mai National Park, Trang Province. Belt-transect method and
traditional harvesting with local fisher folk using a sharpened stick made of wood or
PVC tube were applied to examine distribution patterns and population densities of
the wedge clam in relation to environmental factors. The results showed that high
densities of D. scortum were found on the Haad Pakmeng Beach, at 70 – 300 m
from the shoreline with median grain size 0.0922 mm. Lower population densities of
D. scortum were observed on Haad Chao Mai, at 170 – 410 m from the shoreline
with median grain size 0.0914 mm. Some populations of this wedge clam may also
inhabit subtidal zones of Haad Chao Mai National Park. The distribution and
abundance of D. scortum may be related to life cycle, larval input from other areas,
dynamics of sediment, water quality and morphological beach change.
Keywords: commercial fishery, wedge clam, Bivalvia: Donacidae, Andaman coast,
Thailand.
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BCP–23
การเจริญเติบโตและการสังเคราะห์แสงของพืชนา Ceratophyllum demersum
ในทะเลสาบสงขลา
สุธินี สินุธก1,2*, พลชาติ โชติการ2,3
1
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม, 2สถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
3
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผู้เขียนหลัก : ssutinee@gmail.com

พืชน้ามีความสาคัญต่อโครงสร้างและการทางานของระบบนิเวศน้าจืด โดยพืชน้าเป็นผู้ผลิตที่สาคัญ
และยั ง ช่ ว ยในการหมุ น เวี ย นสารอาหารในระบบนิ เ วศ การเจริ ญ เติ บ โต การสั ง เคราะห์ แ สง
และการสืบพันธุ์ของพืชน้าได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางกายภาพและทางเคมี เช่น ปริมาณสารอิ นทรีย์
ในตะกอนดิ น ปริ ม าณธาตุ อ าหาร แสง และอุ ณ หภู มิ งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพ
การสั งเค ราะห์ แ สงขอ งสาห ร่ า ย พุ งช ะโด Ceratophyllum demersum จาก 3 บ ริ เ วณ
ในทะเลสาบสงขลา ผลการศึ ก ษาพบว่ า เปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารปกคลุ ม ของพื ช น้ าได้ รั บ อิ ท ธิ พ ล
จากการบลู ม ของแพลงตอน โดยพบว่ า การปกคลุ ม ของพื ช น้ ามากในบริ เ วณ ที่ มี ป ริ ม าณ
คลอโรฟิ ล ล์ เ อในน้ าต่ า ปริ ม าณไนเตรตและไนโตรเจนต่ า และปริ ม าณสารอิ น ทรี ย์ ในดิ น ต่ า
ประสิ ทธิภ าพการสั งเคราะห์ แสงของสาหร่ าย C. demersum ต่ าสุด ในบริเวณที่ 3 อาจเนื่ องจาก
กลไกการ down-regulation and/or photoinhibition และ photoprotection ในกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง อย่างไรก็ตาม การศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่างในปริมาณคลอโรฟิลล์เอและบี
สั ด ส่ ว นของคลอโรฟิ ล ล์ เ อและบี และปริ ม าณ สารอิ น ทรี ย์ ใ นพื ช น้ า C. demersum ที่ เ ก็ บ
จากบริเวณต่ างกัน การศึ กษาเพิ่ม เติม ในด้ านการแปรผั นทางพื้ นที่ และเวลาของนิ เ วศสรีระวิ ทยา
ของพื ช น้ า C. demersum จะสามารถสร้ างความเข้ า ใจถึ งปั จ จั ยหลั ก ที่ ค วบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โต
และการสังเคราะห์แสงของพืชน้าชนิดนี้ได้
คาสาคัญ: การสังเคราะห์ด้วยแสง, พืชน้า, ทะเลสาบสงขลา
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BCP–23
Growth and photosynthesis of macrophytes Ceratophyllum demersum
in Songkhla Lake
Sutinee Sinutok1,2*, Ponlachart Chotikarn2,3
Faculty of Environmental Management, 2Coastal Oceanography and Climate Change
Research Center, and 3Marine and Coastal Resources Institute, Prince of Songkla University,
Hat Yai Destrict, Songkla Province
*Corresponding author: ssutinee@gmail.com
1

Aquatic macrophytes play an important role in structure and function of aquatic
systems where they contribute to primary production and nutrient cycling. Growth,
photosynthesis and reproduction of macrophytes can be altered by several physical
and chemical parameters such as organic load in sediment, nutrients, light and
temperature. This study investigated the photosynthetic performance of the
submerged macrophyte Ceratophyllum demersum from three locations in Songkhla
Lake. The results showed that the macrophyte cover might be influenced by the
degree of phytoplankton bloom where higher macrophyte cover was found in the
site with lower chlorophyll a concentration in the water column, low nitrate and
total nitrogen concentration and low sediment organic matter. Photosynthetic
efficiency of C. demersum was lowest in site 3, possibly due to the down-regulation
of photosynthesis and/or photoinhibition and photoprotection. However, there were
no significant differences in chlorophyll a and b, chlorophyll a:b ratios, and organic
matter in C. demersum among sites. Further investigation on spatial and temporal
variations in ecophysiology of C. demersum could provide better understanding on
the main drivers for growth and photosynthesis of this species and predict their
performance under changing climate.
Keywords: chlorophyll, phytoplankton, marine ecology, Thailand.
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BCP–24
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของไส้เดือนทะเล Perinereis aibuhitensis
(Nereidae:Polychaeta) จากระบบการเลียงเชิงพาณิชย์
สุรพล ชุณหบัณฑิต*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน
กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240
*ผู้เขียนหลัก: surapholcc.626@gmail.com

ไส้เดือนทะเล Perinereis aibuhitiensis (clam worm) มีความสาคัญต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง
ทะเลอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นอาหารสดที่ทรงคุณค่าสาหรับพ่อแม่พันธุ์กุ้ง ในประเทศไทยพบไส้เดือน
ทะเลชนิดนี้ในปริมาณน้อยบริเวณหาดทรายปนโคลน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชีววิทยา
การสื บ พั น ธุ์ ข องไส้ เ ดื อ นทะเล P. aibhitensis ที่ น ามาเลี้ ย งในระบบการเลี้ ย งเชิ ง พาณิ ชย์
และความเป็นไปได้ในการควบคุมกิจกรรมการผสมพันธุ์ของไส้เดือนทะเลชนิดนี้ ซึ่งเป็นการศึกษา
ครั้งแรกในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่ากิจกรรมการสืบพัน ธุ์จะขึ้นอยู่กับวงรอบของดวงจันทร์
และอุณ หภูมิของน้าในบ่อเลี้ยง ตั วผู้และตัวเมียที่พ ร้อมจะผสมพั นธุ์ (atoky stage) จะขึ้นว่ายน้ า
มากที่ สุ ด ในระหว่ า งข้ า งขี้ น 8 – 12 ค่ า และน้ อ ยที่ สุ ด ในระหว่ า งข้ า งแรม 8 – 12 ค่ า โดยมี
อุณหภูมิของน้าในบ่อเลี้ยงระหว่าง 24 – 26 องศาเซลเซียส ตัวผู้และตัวเมียที่พร้อมจะผสมพันธุ์จะมี
ล าตั ว หดสั้ น อั ต ราส่ ว นระหว่ า งเพศผู้ ต่ อ เพศเมี ย เท่ า กั บ 1:1 ไส้ เ ดื อ นทะเล P. aibuhitensis
ทั้ ง เพศผู้ แ ละเพศเมี ย ที่ พ ร้ อ มจะผสมพั น ธุ์ ทั้ ง หมดในแต่ ล ะวั น จะขึ้ น ว่ า ยน้ าภายใน 1 ชั่ ว โมง
หลังจากได้รับแสง ซึ่งสามารถจะทาการผสมเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งทะเล อัตราส่วนระหว่างเพศ การผสมเทียม
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BCP–24
Reproductive biology of the clam worm, Perinereis aibuhitensis
(Nereidae:Polychaeta) from commercially culturing system
Suraphol Chunhabundit*, Thamasak Yeemin
Marine Bodiversity Research Group, Department of Biology, Faculty of Science,
Ramkhamhaeng University, Bangkok 10240
*Corresponding author: surapholcc.626@gmail.com

The clam worm, Perinereis aibuhitensis, is very important to the marine shrimp
industry as it is a valuable maturation diet for shrimp broodstock. This clam worm is
found in small amounts on some muddy-sand beaches in Thailand. This study
aimed to study reproductive biology of P. aibuhitensis, and the feasibility of
controlling the mating activity of this species, which is the first study in Thailand.
The results showed that the reproductive activity was based on the lunar cycle and
water temperature in the pond. Most males and females which were ready to breed
(atokous worm) swam on the water surface during 3 – 7 days before the full moon
while the least numbers for this activity were observed during 3 – 7 days before the
new moon, with the water temperature in the pond between 24 – 26oC. Males and
females ready to breed had a short shrinking body. The sex ratio was 1: 1. All of the
gravid clam worm swam up to 1 hour after exposure that showed that the artificial
fertilization could be carried out effectively.
Keywords: clam worm, marine shrimp industry, artificial fertilization, Nereidae:
Polychaeta, sex ratio, Thailand.
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BCP–25
ฤดูกาลที่มีผลต่อความชุกชุมของลูกนายุงลายบ้านและยุงลายสวน
ในภาคใต้ของประเทศไทย
อนันตนิจ ชุมศรี, ฟามีดะห์ วาเซ็ท ทีนา, มัลลิกา เจริญสุธาสินี*, กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
*ผู้เขียนหลัก: mullica.jn@gmail.com

เราศึกษาผลของฤดูกาลที่มีผลต่อความชุกชุมของลูกน้ายุงในอาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดาเนินการสุ่มตัวอย่างครัวเรือนในอาเภอลานสกา จานวน 5 ตาบล คือ ตาบลเขาแก้ว ตาบลท่าดี
ตาบลขุ น ทะเล ต าบลลานสกา และต าบลก าโลน ต าบลละ 60 ครั วเรื อ น ในฤดู ร้อ นและฤดู ฝ น
รวมทั้ ง สิ้ น 300 ครั ว เรื อ นต่ อ ฤดู ก าล เก็ บ ลู ก น้ าจากภาชนะกั ก เก็ บ น้ าที่ พ บบริ เ วณในบ้ า น
และนอกบ้านในฤดูร้อ นเดือ นมนาคม–พฤษภาคม 2558 และฤดูฝนเดือนตุลาคม–ธันวาคม 2558
จาแนกชนิ ดและนับ จานวนลูกน้ ายุงลายบ้านและยุงลายสวนในแต่ล ะภาชนะ ผลการศึก ษาพบว่า
ต าบลเขาแก้ ว ต าบลลานสกา ต าบลก าโลน จ านวนลู ก น้ ายุ ง ลายสวนมากกว่ า ในฤดู ร้ อ น
ในทางตรงกั นข้ าม ต าบลลานสกาและต าบลก าโลน จานวนลูก น้ ายุงลายบ้า นพบจานวนฤดู ร้อ น
มากกว่าในฤดูฝน ดัชนีลูกน้ายุงลาย HI BI และ CI ของลูกน้ายุงลายสวนในฤดูฝนมากกว่าในฤดูร้อน
ในทุ ก ต าบลแต่ HI BI และ CI ของลู ก น้ ายุ งลายบ้ านในฤดู ร้อ นสู งกว่ าในฤดูฝ นในต าบลเขาแก้ ว
ลานสกา และกาโลน จากผลการศึกษาสามารถบ่งชี้ได้ว่าฤดูกาลมีผลเป็นอย่างมากต่อความชุกชุม
ของลู ก น้ ายุ ง ลาย ความรู้ นี้ ส ามารถช่ ว ยพวกเราในการท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การเฝ้ า ระวั ง
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
คาสาคัญ: ลูกน้ายุงลาย, ฤดูกาล, ตาบลลานสกา
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BCP–25
Seasons affecting on Aedes aegypti and Aedes albopictus larvae
abundance in southern Thailand
Anantanit Chumsri, Fahmida Wazed Tina, Mullica Jaroensutasinee *,
Krisanadej Jaroensutasinee
Centre of Excellence for Ecoinformatics, School of Science, Walailak University
*Corresponding author: mullica.jn@gmail.com

The effects of seasons (dry and wet) on the abundance of Aedes aegypti and Aedes
albopictus larvae in Lansaka district, Nakhon Sri Thammarat were investigated.
Lansaka district is composed of five subdistricts: Khaokaew, Lansaka, Thadi, Kamlon
and Khunthale. 60 houses per sub-district were randomly selected to collect Aedes
mosquito larvae with a total of 300 households. Mosquito larvae were collected
from all indoor and outdoor containers from each house in dry (March–May 2015)
and wet seasons (October–December 2015). Ae. aegypti and Ae. albopictus larvae
were identified and counted from each house and the larval indices were also
calculated (i.e. house index (HI), container index (CI) and Breteau index (BI)). The
results showed that in Khaokaew, Lansaka, and Kamlon sub-districts, Ae. albopictus
was higher in numbers in wet than in dry season. In contrast, in Lansaka and Kamlon
sub-districts, Ae. aegypti was higher in numbers in dry than in wet season. HI, BI, and
CI of Ae. albopictus were higher in wet than in dry season in all sub-districts, but HI,
BI, and CI of Ae. aegypti were higher in dry than in wet season in three sub-districts
(Khaokaew, Lansaka, and Kamlon). These results indicate that seasons have strong
effects on the species and abundance of Aedes larvae. This knowledge would help
to gain a better understanding on how to make an effective prevention and control
for dengue vectors.
Keywords: mosquito, dengue, household survey, Thailand.
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BCP–26
การวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในชุมชน
จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร
อุดมวิทย์ ไวทยการ*, กัญญรัตน์ จาปาทอง, ปิยรัตน์ จังพล, ปาจรีย์ อินทะชุบ
สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
*ผู้เขียนหลัก: uvaidhayakarn@yahoo.com

การวิจัยภูมิปัญ ญาท้องถิ่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในชุมชนจังหวัดนครพนมและ
จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เพื่ อ รวบ รวมองค์ ค วามรู้ ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากพื ช ในชุ ม ชน โดยการส ารวจ
รวบรวมพั น ธุ์พื ช และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของชนเผ่ า พื้ น เมื อ งในจั ง หวั ด นครพนมและมุ ก ดาหาร
โดยในปี 2559 ทาการศึกษาใน 2 ชนเผ่า 4 หมู่บ้าน ได้แก่ ชนเผ่าผู้ไท บ้านภู ตาบลบ้านเป้า อาเภอ
หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และ บ้านอูนยางคา ตาบลนาหว้า อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม และ
ชนเผ่าไทยญ้อ บ้านดงเย็น ตาบลดงเย็น อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และ บ้านโพน ตาบลโนนตาล
อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พบการใช้ประโยชน์จากพืชในชุมชน จานวน 88 ข้อมูล/พันธุ์/ชนิด
จ าแนกได้ เ ป็ น 1. พื ช อาห าร 39 ชนิ ด 2. พื ชสมุ น ไพร 29 ชนิ ด 3. พื ชเส้ น ใย 16 ชนิ ด
4. พื ช ให้ สี 6 ชนิ ด 5. พื ช ประดั บ 4 ชนิ ด 6. พื ช อาหารสั ต ว์ 1 ชนิ ด และ 7. พื ช ที่ ใช้ ป ระโยชน์
มากกว่า 1 ประเภท 7 ชนิด ความเข้มแข็งของชุมชนมีส่วนทาให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสามารถพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างรายได้ในชุมชน
คาสาคัญ: การใช้ประโยชน์จากพืช, ผู้ไท, ไทยญ้อ
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BCP–26
Research on traditional knowledge of plant biodiversity in communities of
Nakhon Panom and Mukdaharn Province
Udomwit Vaidhayakarn*, Kanyarat Champathong, Piyarat Jangpol,
Pajaree Inthachub
Field and Renewable Energy Crops Research Institute, Department of Agriculture,
Chatuchak, Bangkok 10900
*Corresponding author: uvaidhayakarn@yahoo.com

Research on traditional knowledge of plant biodiversity to gather knowledge of
plant utilization in the communities was undertaken by exploring, gathering plants
and interviewing people in indigenous communities of Nakhon Panom and
Mukdaharn provinces. In 2016, the study was conducted in 2 tribal communities of
4 villages. Phutai tribe in Ban Phu, Ban Pao Sub-district, Muang District Mukdaharn
Province and Ban Unyangkham, Nawa Sub-district, Nawa District Nakhon Phanom
Province were studied. Thai Nyaw tribe in Ban Dongyen, Dongyen Sub-district, Muang
District Mukdaharn Province and Ban Phon, Non Tan Sub-district, Tha-uthen District
Nakhon Phanom Province were also studied. The results of the survey found that
88 plants were utilized. 39 edible plants, 29 herbs, 16 fibre plants, 6 staining plants,
4 ornamental plants, 1 fodder and many useful plants 7 species were classified. The
strength of the community contributes to the transfer of local knowledge and can
develop knowledge to generate income for the community.
Keywords: local wisdom, utilization of plants, Phutai, Thai Nyaw, Thailand.
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BMO–01
รูปแบบการจัดการความรู้ด้ านความหลากหลายทางชีวภาพสู่ก ารท่อ งเที่ ยวเชิ งนิ เวศ
ตามหาปลาร้อ งเพลงที่ก ว๊ านพะเยา
ฤทัยภัทร พิมลศรี 1*, สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2, อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ3, มนตรา พงษ์นิล4
1
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
2
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
3
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
4
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
*ผู้เขียนหลัก: dr.luethaipat@gmail.com
การศึกษาเป็น การวิจัยและพัฒนา โดยใช้กระบวนการของการจัดการความรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาวิถีประมง ที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ
การเปล่งเสียงร้องของฝูงปลาในกว๊านพะเยา อันนาไปสู่การพัฒ นาการท่องเที่ย วเชิงนิเ วศ โดยใช้เทคนิค
วิจัยเชิง คุณ ภาพผสมผสานงานวิจัยเชิง ปริม าณ กับ กลุ่มเป้า หมายคือ ชาวประมงพื้นบ้าน ชุมชนท้องถิ่น
และภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การกาหนดสิ่งที่ต้อง
เรียนรู้ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เข้าถึงได้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ การเรียนรู้และใช้ประโยชน์ ผลการศึก ษาพบว่า ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ ปลามี เสีย งร้อง จะเกิ ด
ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ ปรากฏการณ์ปลากอง และ ปรากฏการณ์ปลาขึ้น เป็นสถานการณ์ที่ฝูงปลาจานวนนับ
พันนับหมื่นตัวมารวมตัวกัน เพื่อผสมพันธุ์วางไข่ในแหล่งน้าธรรมชาติโดยปลาเพศผู้และเพศเมียจะว่ายเคล้า
เคลียแล้วเปล่งเสียงร้อง ทาให้เกิดเสียงร้องกึกก้องไปทั่วบริเวณโดยรอบ เสียงของปลาที่เปล่งออกมาจะมี
ลั ก ษณะแตกต่ า งกั น ตามชนิ ด พั น ธุ์ข องปลา ซึ่ ง รวบรวมได้ ดั งนี้ ปลาปี ก แดง (ตู ด ๆ ตู ด ๆ) ปลาสวาย
(โอ๊บ โอ๊บ โอ๊บ) ปลากด (โอ๊ด โอ๊ด โอ๊ด โอ๊ด) ปลาสร้อย (โอ่ โอ่ โอ่) ปลาบู่ (บึกๆ) ปลากราย (บรือๆ) ทั้งนี้
ชุมชนท้องถิ่นมีความเชื่อทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับปลากองและปลาขึ้นว่ามีความสัมพั นธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิต
อยู่ในกว๊านพะเยา และส่วนใหญ่จะเจอปรากฏการณ์นี้ในช่วงขึ้น 15 ค่า อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ดังกล่าวมี
จานวนลดลงและกว๊านพะเยาเกิดวิกฤตภัยแล้ง การจัดการความรู้ในครั้งนี้จึงนาไปสู่ จุดร่วมของประชาสังคม
รอบกว๊านพะเยา ภายใต้แนวความคิดที่ร่วมกันคือ “การตามหาปลาร้องเพลง ลมหายใจแห่งกว๊านพะเยา”
และน าไปสู่ก ารพั ฒ นาการท่ องเที่ ย วเชิ งนิ เวศที่มี แ นวทางด าเนิ นการ 4 ด้ าน ได้ แก่ (1)การจัด การพื้ น ที่
โดยมี การอนุรั ก ษ์ค วามหลากหลายทางชี วภาพเพื่ อ ส่ง เสริ มให้ ป ลาร้อ ง เช่ น การท าวั งปลา เขตอนุรั ก ษ์
ฟื้นฟูสัตว์น้าโดยเฉพาะปลาชนิดที่มีการเปล่งเสียง รวมทั้งจัดการด้านปริมาณและคุณภาพน้า (2) การพัฒนา
องค์ ก รชุ ม ชน ซึ่ ง ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนประมงพื้ น บ้ า นเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วรั ก ษ์ ก ว๊ า นพะเยา
(3) การพัฒนากิจกรรมและบริการที่ส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้บนแนวคิดการตามหาปลาร้องเพลง เช่น
การปลูกป่าให้ปลาร้อง การทาบ้านปลา การเรียนรู้วิถีประมงและตามหาปลาร้องเพลง ( 4) การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว
คาสาคัญ : การจัดการความรู้ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และกว๊านพะเยา
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BMO–01
Knowledge management model for using biodiversity for
ecotourism: discovery of singing fish in Kwan Phayao Lake
Luethaipat Pimonsree 1*, Santiwat Pithakpol 2 , Anulak Prasatkhetragarn 3,
Montra Pongnil 4
1
2
Department of Tourism, School of Management and Information Science, Department of fishery,
School of Agriculture and Natural Resources, 3 Department of Physics, School of Science, and 4
Department of Social Development, School of Political and Social Sciences, University of Phayao
*Corresponding author: dr.luethaipat@gmail.com

This research was conducted by using knowledge management with an emphasis on
participation to manage knowledge about biodiversity and the livelihoods of
fishermen, wisdom, associated with natural phenomenon of singing fish in Phayao
Lake leading to ecotourism development as a result. The study was conducted by
using the combination of the qualitative research and quantitative research
techniques with the target groups such as local fishermen, community and parties
involved, including tourists. The study procedure consisted of 6 steps; determining
what to learn, pursuit of knowledge, knowledge creation, knowledge management
system for ability to access knowledge sharing and learning and use. The results
showed that the natural phenomenon of singing fish will occur in two styles,
including Pla Kong and Pla Kuen phenomenon. It was the situation where tens of
thousands of fish gather together to breed the eggs and lay in the natural water.
Then the female and male fish swam and snuggled and made noises causing loud
sounds throughout the surrounding area. The sounds of the fish were different by
species of fish. Considering to all of the above, local community had cultural beliefs
concerning Pla Kong and Pla Kuen that it had relation with the sacred thing
remaining in Phayao Lake and these phenomena mostly occurred in the 15th of
waxing moon. However, such phenomenon was reduced and Phayao Lake faced
with the drought crisis. The knowledge management resulted into the point of
agreement of the society of Phayao Lake under the common concept "Finding
Singing Fish Breath of Phayao Lake". In addition to the study, there were 4 aspects of
guidelines suggested on the development of the ecotourism as follows:
1) management area by conserving the biodiversity in order to promote singing fish
for example making fish palace, conservation and restoration of aquatic animals
zone 2) development of community organizations by setting up the enterprise of
fishermen community for Phayao Lake tourism (3) development activities and
services which promoted the process of learning based on the concept of finding
singing fish and 4) tourism marketing and public relations.
Keywords: knowledge management, ecotourism and Kwan Phayao, Thailand.
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BMO–02
ประเมินสถานภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ชุ่มน้าบึงบอระเพ็ด
โดยการประยุกต์ใช้ DPSIR approach
อารี สุวรรณมณี
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พญาไท กรุงเทพฯ 10400
ผู้เขียนหลัก : aree108@hotmail.com

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เพื่ อ ประเมิ น สภาพสิ่ ง แวดล้ อ มพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าบึ ง บอระเพ็ ด จั ง หวั ด น ครสวรรค์
ซึ่งถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้าจืดที่มีความสาคัญระดับนานาชาติ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยนา
DPSIR approach มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ก าหน ดกรอบและตั ว ชี้ วั ด การประเมิ น ผล เก็ บ ข้ อ มู ล
ด้ ว ยแบบสอบถาม สั ม ภาษณ์ ประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย และส ารวจพื้ น ที่ ข้ อ มู ล น ามาวิ เ คราะห์
ด้วยแบบจาลอง DPSIR ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่าง ตัวขับเคลื่อน สิ่งคุกคาม สถานภาพ ผลกระทบ
และการตอบสนอง จากนั้นประเมินภาพรวมสภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ชุ่มน้า เพื่ออธิบายสภาพและ
ปัญหาที่เป็นอยู่ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ผลการศึกษา พบว่า ตัวขับเคลื่อนสาคัญ คือ ความ
ต้ อ งการใช้ ท รั พ ยากรและพั ฒ นาในพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ า ความต้ อ งการเหล่ า นี้ ก่ อ ให้ เกิ ด กิ จ กรรมที่ เป็ น
สิ่งคุกคาม คือ เข้าเก็บเกี่ยวทรัพยากร เปลี่ยนแปลงสภาพกายภาพและภูมิทัศน์ และปล่อยของเสีย
ลงในพื้ น ที่ ผลที่ ต ามมาคื อ สภาพทางกายภาพและสถานภาพสิ่ งมี ชี วิต เปลี่ ยนไป ส่ งผลกระ ทบ
ต่อ ความสมบู รณ์ ของระบบนิ เวศ และการด ารงชี วิ ตที่ อ ยู่ ดี กิน ดี ของประชาชน ปั จ จุบั น มี ห ลาย
หน่ ว ยงานได้ มี กิ จ กรรมในพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าเพื่ อ ตอบสนองตั ว ขั บ เคลื่ อ น สิ่ ง คุ ก คาม สถานภาพ และ
ผลกระทบ ซึ่ ง กิ จ กรรมตอบสนองเหล่ า นี้ ได้ เกิ ด ผลทั้ งด้ า นบวกและลบต่ อ สภาพแวดล้ อ มและ
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้า ข้อคิดเห็น คือ การประเมินผลด้วย DPSIR เปิดโอกาส
ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ได้ แชร์ ค วามรู้ และประสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ สภาพแวดล้ อ มและปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น
ซึ่งนาไปสู่การร่วมแก้ไขและสนับสนุนระบบนิเวศน์ของพื้นที่ในทิศทางที่ยั่งยืน
คาสาคัญ: บึงบอระเพ็ด, สถานภาพพื้นที่ชุ่มน้า

108

บทคัดย่อ : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่4
วันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

BMO–02
Evaluating the environmental state of Bung Boraphet Wetland
by DPSIR approach
Aree Suwanmanee
Office of Natural Resources and Environmental Policy and planning
Payathai, Bangkok 10400
Corresponding author: aree108@hotmail.com
This study was to evaluate environmental state of the Bung Boraphet Wetland in Nakhon
Sawan province that has been categorized as an internationally significant freshwater
wetland. This was qualitative research that applied a DPSIR model to a framework and
indicators for evaluation. Data were collected with questionnaires, interviews, brainstorming
and site visits. The data were analyzed in the framework of DPSIR model that linked
between drivers - pressures - states - impacts - responses. Then an overview environmental
state of the wetland was evaluated in order to uncover environmental conditions and
problems and their trends. The results showed that the important drivers are the need for
resource utilization and the desire to develop the wetland area. These pose pressure
activities in terms of resource gathering directly, change of physical landscape and
discharge of waste. As a result, physical conditions and living organisms in the area were
changed. Consequentially, there was impact on the integrity of the ecosystem and
livelihood and well-being of people. At the moment, many relevant agencies have
activities in the wetland in order to respond in sorts of drivers, pressures, states, and
impacts. However, these response activities have resulted to both positive and negative
effects on environment and ecological integrity in the wetland. The benefit is that the
DPSIR approach provided opportunity for stakeholders sharing their knowledge and
experience about environment and problems of the wetland. This can lead to joint actions
in support of ecological sustainable direction.
Keywords: DPSIR approach, freshwater wetland, Thailand.
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BMO–03
ผลผลิตจากป่าทีไ่ ม่ใช่เนื้อไม้ (NTFP) ทุนทางธรรมชาติบริเวณพืน้ ที่มรดกโลกห้วยขาแข้ง
และมูลค่าการใช้ประโยชน์ของชุมชน
คมเชษฐา จรุงพันธ์* , บุญส่ง ม่วงศรี และ นวรัตน์ คงชีพยืน
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
*ผู้เขียนหลัก: Khomchedtha@yahoo.com

การศึ ก ษาลั ก ษณะการพึ่ ง พิ ง ทรั พ ยากรและประเมิ น มู ล ค่ า การใช้ ป ระโยชน์ ผ ลผลิ ต จากป่ า
ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ นื้ อ ไม้ NTFP (Non Timber Forest Products) ของราษฎรในชุ ม ชนบริ เ วณพื้ น ที่ ป่ า
แนวกั น ชน ของเขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า ห้ ว ยขาแข้ ง จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี โ ดยการสั ม ภาษณ์ ตั ว แทน
ครัวเรือนของราษฎร ใน 17 หมู่บ้าน 420 ครัวเรือน ในระหว่างเดือนเมษายน – พฤศจิกายน 2559
พบว่ า ชุ มชนมี ก ารพึ่ งพิ งทรั พยากรโดยการเข้ าไปใช้ ป ระโยชน์ จ ากป่ า ใน 3 พื้ น ที่ ประกอบด้ วย
1) พื้ นที่ เขตรั กษาพั นธุ์สั ตว์ ป่ าห้ วยขาแข้ ง ร้อยละ 39.8 (167 ครัวเรื อน) 2) พื้ นที่ เขตป่ าสงวนแห่ งชาติ
ร้อยละ 36 (151 ครั วเรื อน) และ 3) พื้ นที่ ป่ าชุ มชน ร้อยละ 21 (88 ครั วเรื อน) ซึ่ งมี ลั กษณะการพึ่ งพิ ง
ทรัพยากร จ านวน 15 รูปแบบ ได้ แก่ 1) เห็ ดป่ า 2) หน่ อไม้ 3) พืชผักป่ า 4) แหล่ งล่าสั ตว์ป่ า 5) สถานที่
ท่ องเที่ ยวพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ 6) แหล่ ง เลี้ ย งสั ต ว์ 7) แมลงและผลผลิ ต ของแมลง 8) พื ช สมุ น ไพร
9) ผลไม้ป่า 10) วัสดุเครื่องใช้เพื่อหัตกรรม 11) เชื้อเพลิงไม้ฟืน ถ่าน 12) วัสดุก่อสร้างที่อยู่อาศัย
13) พื ช กิ น หั ว 14) วั ส ดุ ใ ช้ เ ป็ น สี ย้ อ มเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม 15) พื ช ที่ ใ ช้ ใ นพิ ธี ก รรมและความเชื่ อ
สามารถประเมินมูลค่าโดยคานวณจากราคาตลาดต่อหน่วย พบว่า การใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่า
ของชุมชนในลักษณะเพื่อการบริโภคในครัวเรือน มี มูลค่าเท่ากับ 685,330 บาท โดยแยกเป็นมูลค่า
การเก็บหาจากพื้นที่ 1, 2 และ 3 เป็นจานวนเงิน 355,347 บาท 226,580 บาท และ 103,403 บาท
ตามลาดับ และในลักษณะเพื่อการจาหน่ายเป็นรายได้เสริม ในครัวเรือน มีมูลค่าเท่ากับ 4,059,764
บาท โดยแยกเป็นมูลค่าการเก็บหาจากพื้นที่ 1, 2 และ 3 เป็นเงินจานวน 2,057,229 บาท 1,479,271
และ 523,264 บาท ตามลาดับ สรุปว่า มูลค่าการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่า ซึ่งเป็นทุนทางธรรมชาติ
ของชุม ชนมีมูล ค่าโดยรวมคิด เป็ นเงิน เท่ ากับ 4,745,094 บาทต่อ ปี (เฉลี่ยเท่ากั บ 10,955 บาท/
ครัวเรือน/ปี)
คาสาคัญ: มูลค่าผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้, มรดกโลกห้วยขาแข้ง, ชุมชน
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BMO–03
Non-timber forest products, natural capital in Huai Kha Khaeng World
Heritage site and value to community
Khomchedtha Charungphan*, Boonsong Muangsri, Nawarat Khongchipyuen
Phitsanulok National Parks and Protected Areas Innovation Center,
Nakornthai Destrict, Phitsanulok 65120
*
Corresponding author: Khomchedtha@yahoo.com

A study of resource dependency and evaluation of the utilization of Non Timber Forest
Product (NTTP) by a community in the buffer zone of Huai Kha Khaeng Wildlife
Sanctuary in Uthaithani province was undertaken by interviewing the representatives
of 17 villages, which included 420 families, between April-November 2016 found the
communities are reliant on resources by taking advantage of forests in three areas.
These include 1) Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary 39.8% (167 families), 2) national
forest reserve 36% (151 families) and 3) community forest 21% (88 families). The
character of resource reliance is in 15 forms, being 1) wild mushrooms, 2) bamboo
shoots, 3) wild vegetable plants, 4) wildlife hunting, 5) leisure attractions, 6) animal
and cattle husbandry, 7) insect and insect products, 8) herbs, 9) wild fruit,
10) materials for handicrafts, 11) firewood and charcoal, 12) housing materials, 13) edible tubers,
14) materials to produce dye, and 15) plants uses in rituals and beliefs. The economic
evaluation of utilization calculated by market price/unit totaled Baht 685,330.
This was divided into the three areas as, 1) Baht 355,347, 2) Baht 226,580 and
3) Baht 103,403. Sale of products for extra family income amounted to Baht 4,059,764,
comprising the three areas as Baht 2,057,229, 1,479,271 and 523,264, respectively. It was
concluded that the monetary value of utilization of NTFP, which are the natural
capital of the community amounted to 4,745,094 Baht/year ( average = 10,955
Baht/family/year).
Keywords: community forestry, economic evaluation, Thailand.
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BMO–04
ปริมาณกักเก็บคาร์บอนในพืน้ ที่โครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์
จังหวัดนครสวรรค์และกาแพงเพชร
ธรรมนูญ เต็มไชย 2,*, ทรงธรรม สุขสว่าง3, พันธุ์ทิพา ใจแก้ว3, เพชรรัตน์ ดีแก้ว1, ปิยภรณ์ มาตผาง1,
พนิดา ปุริตัง 1, ณัฐชานนท์ ปุ๊ล๊ะ1, Thijs Willem Bredenhoff 3
1
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,
อาเภอชะอา, จังหวัดเพชรบุรี 76120
2
สานักอุทยานแห่งชาติ, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
3
กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ประเทศไทย พญาไท กรุงเทพฯ 10400
*ผู้วิจัยหลัก: dhamma57@gmail.com

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปริมาณกักเก็บคาร์บอน ซึ่งเป็นนิเวศบริการและทุนทาง
ธรรมชาติป ระการหนึ่งของระบบนิ เวศ ในพื้ นที่ โครงการก่ อสร้างเขื่ อนแม่วงก์ จังหวั ดนครสวรรค์
และจั ง หวั ด ก าแพงเพชร โดยด าเนิ น การส ารวจด้ ว ยวิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ point sampling
โดยแต่ละจุดสุ่มตัวอย่างห่างกันอย่างเป็นระบบ 250 x 500 เมตร ทั่วทั้งพื้นที่น้าท่วมถึงหากมีการ
ก่ อ สร้ า งเขื่ อ นแม่ ว งก์ รวม 144 จุ ด ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วน ามาประเมิ น ปริม าณการกั ก เก็ บ คาร์ บ อน
ควบคู่ กั บ แผนที่ ก ารปกคลุ ม ของสั งคมพื ช ปี พ.ศ. 2559 ที่ แปลตี ค วามจากภาพถ่ า ยดาวเที ย ม
แลนด์ แซท 8 ผลการศึ ก ษา พบว่ าในพื้ น ที่ โ ครงการก่ อ สร้ างเขื่ อ นแม่ ว งก์ มี ป ริ ม าณการกั ก เก็ บ
คาร์บอนในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่ารุ่นสอง และป่าริมแม่น้า 130,632.159 ตัน คิดเป็นปริมาณ
การดูด ซับ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 478,984.583 ตั น มีมู ลค่าการซื้อ ขายคาร์บอนเครดิ ต
212,669,155 –549,395,316 บาทต่อปี และมูลค่าการสูญเสียจนกว่าจะสามารถปลูกป่าทดแทนได้
27,469,765,835 บาท และคิดเป็นมูลค่าของค่าปรับตามพิธีสารเกียวโต 71,847,687,450 บาท
คาสาคัญ: ทุนทางธรรมชาติ, คาร์บอน, เขื่อนแม่วงก์
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BMO–04
Study on carbon loss in the case of Mae Wong Dam Project
Thammanoon Temchai2,*, Songtam Sukswang3, Puntipha Jaikaew3,
Petcharat Deekaew1, Piyaporn Matpang1, Panida Puritang1, Natchanonth Pula1,
Thijs Willem Bredenhoff2
1
Petchburi National Park Research Center, Department of National Park, Wildlife and Plant
Conservation, Chaam Destrict, Petchburi Province
2
National Park Office, Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation,
Jatujak, Bangkok 10900
3
World Wildlife Fund (WWF) Thailand, Payathai, Bangkok 10400
*Corresponding author: dhamma57@gmail.com

This study aims to assess the effects of the construction of the Mae Wong dam on
ecosystem services and carbon sequestration. A survey was conducted using a point
sampling technique. The 144 sampling points are 250-500 m apart and are located
throughout the area that will be flooded in case the dam is built. The carbon
storage in each of the samples was calculated utilizing land use maps developed
using 2016 Landsat 8 satellite images. The results showed that carbon storage in the
area designated for the construction of the Mae Wong dam is 130,632.159 tons,
if converted into carbon dioxide (CO2) the amount is 478,984.583 tons. The carbon
is stored in dry dipterocarp forest, mixed deciduous forest, secondary forest and
riverine forest. The value of this amount of carbon in the carbon credit market is
approximately 212,669,155 - 549,395,316 Baht/year. The lost value, until the forest
through reforestation activities, reaches the climax stage, is Baht 27,469,765,835 and
up to Baht 71,847,687,450, when the fines included under the Kyoto Protocol are
considered.
Keywords: natural capital, carbon sequestration, Thailand.
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BMO–05
การใช้เทคนิคภาพถ่าย 3 มิติเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวปะการัง
ศิริรัตน์ สมเชื้อ, กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี*, มัลลิกา เจริญสุธาสินี
ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
*ผู้เขียนหลัก: krisanadej@gmail.com

เทคนิคการติดตามการเปลี่ยนแปลงของแนวปะการรังที่ใช้เทคนิคการต่อภาพถ่ายปะการังสามารถ
นามาใช้ติดตามแนวปะการังและบันทึกผลกระทบของปะการังจากพายุได้ อย่างไรก็ดี เราได้พัฒนา
เทคนิคนี้เพิ่มเติม ทาให้การต่อภาพใต้ทะเลได้ผลที่มี่ รายละเอียดดีขึ้น (1 ซม หรือ น้อยกว่า) และยังให้
ข้อมูล 3 มิติอีกด้วย ข้อมูลที่เก็บด้วยวิธีนี้ให้ข้อมูลมากกว่าวิธีการมาตรฐานที่ใช้การวางเส้นวัดใต้ทะเล
ที่มีการถ่ายภาพเป็นกริดจากกรอบสีเ่ หลี่ยม ภาพ 3 มิติที่ได้สามารถนาไปวิเคราะห์และให้ภาพที่ชัดเจน
ของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง เทคนิคการต่อภาพแบบใหม่นี้เกิดขึ้นจากการพัฒนากระบวนวิธีต่อภาพ
ที่ใช้การปรับเอียงของกล้องที่ถ่ายภาพแบบ 3 มิติ แทนที่จะใช้รายละเอียดจากภาพมาต่อกันเพียงอย่าง
เดี ย ว ท าให้ มี มุ ม มองภู มิ ทั ศ น์ ที่ ถู ก ต้ อ งของพื้ น ที่ ป ะการั ง ของแนวปะการั ง เป็ น โมเดล 3 มิ ติ
การศึกษานี้ใช้ข้อมูลจากแนวปะการังชุดเดียวกันกับการศึกษาครั้งก่อน ณ เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต
คาสาคัญ: ภาพถ่ายสารวจ, ภาพทิวทัศน์, โมเดล 3 มิติ
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BMO–05
Applying landscape 3d photogrammetry technique to
monitor coral reef community
Sirirat Somchuea, Krisanadej Jaroensutasinee*, Mullica Jaroensutasinee
Centre of Excellence for Ecoinformatics, School of Science, Walailak University, Thasala
Destrict, Nakorn Srithamarat Province 80161
*Corresponding author: krisanadej@gmail.com

With recent developments in photogrammetry technology, a new technique for
coral reef community monitoring has been extended from our previous work using
photo mosaic techniques. Reefs can be observed in more detail with finer scale
(1 cm or less), therefore collected information is beyond those collected by
conventional photo transecting methods that is much more time consuming.
3D representation of reefs provides for an enhanced spatially accurate landscape
view of the reef benthos, which is made possible with new algorithms, based on
intensive alignments of the camera itself, not just those from images. This study
demonstrated that with an off-the-shelf underwater camera with special procedures
for taking photos more accurate data can be obtained using this technique.
Data previously collected from Koh Racha Yai, Phuket, was used in this study.
Keywords: photo survey, marine landscape, 3D model, Thailand
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BMP–01
การพยากรณ์ข้อมูลผู้ป่วยโรคมาลาเรียในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย
โดยการวิเคราะห์อนุกรมเวลา
ขนิษฐา กีรติภัทรกาญจน์, มัลลิกา เจริญสุธาสินี*, กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลั กษณ์
อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
*ผู้เขียนหลัก: mullica.jn@gmail.com

การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ หารู ป แบบการพยากรณ์ อ นุ ก รมเวลาข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ยโรคมาลาเรี ย
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคเหนือของประเทศไทย ออโต้รีเกรซซีฟ อินทีเกรทเตด มูฟวิ่ง แอเวอเรจ
(อารีมา) ด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์ โดยใช้ข้อมูลจานวนผู้ป่วยโรคมาลาเรียรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม
พ.ศ. 2545 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 รวมทั้งสิ้น 180 เดือน สมการพยากรณ์คือ Yˆ  Tˆ  Sˆ
โมเดลออโต้ รีเกรซซี ฟ อิ น ที เกรทเตด มู ฟ วิ่ ง แอเวอเรจ ARIMA(1,1,1)(1,1,2)12 ซึ่ งมี ค่ า ร้ อ ยละ
ของความคลาดเคลื่อ นเฉลี่ย สัม บู รณ์ (MAPE) เท่ ากั บ 38.857, ความคลาดเคลื่ อนเฉลี่ ยสั ม บูรณ์
(MAPE) เท่ากับ 32.712 และ สหสัมพันธ์กาลังสองเท่ากับ 0.780 ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า
ข้ อ มู ล มี ลั ก ษณะของฤดู ก าล การเตื อ นให้ เ ฝ้ า ระวั ง เบื้ อ งต้ น ขึ้ น กั บ ข้ อมู ล ในเดื อ นก่ อ นหน้ า
สามารถที่จะช่วยในการป้องกันการระบาดของโรคมาลาเรียในชุมชนและการดูแลตนเอง
คาสาคัญ: อนุกรมเวลา, โรคมาเลเรีย, วิธีบอกซ์-เจนกินส์
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BMP–01
Forecasting malaria in Mae Hong Son Province
using time series analysis
Kanitta Keeratipattarakarn, Mullica Jaroensutasinee*, Krisanadej Jaroensutasinee
Centre of Excellence for Ecoinformatics, School of Science, Walailak University,
Thasala District Nakhonsithammarat 80161
*Corresponding author: mullica.jn@gmail.com

This study aims to predict a times series of malaria disease in Mae Hong Son
province, northern Thailand. Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)
models with Box-Jenkins method have been developed on the malaria incidence
monthly data collected from January 2002 to December 2016 with a total of
180 months. The predictive equation was Yˆ  Tˆ  Sˆ . The ARIMA (1,1,1)(1,1,2)12
model has been found as the most suitable model with the Mean Absolute Percent
Error (MAPE) of 38.857, Mean Absolute Error (MAE) = 32.712 and R-square of 0.780.
The results showed that data were seasonal. Early warning based on the data in the
previous months could assist in improving malaria vector control, community
intervention and personal protection.
Keywords: ARIMA model, Box-Jenkins method, MAPE, MAE, Thailand.
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BMP–02
“กว๊านพะเยา” กฎหมายกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุ่มน้า
ที่มีความสาคัญระดับนานาชาติ
พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี*, ฤทัยภัทร พิมลศรี
สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
*ผู้เขียนหลัก: psanedee@gmail.com

การศึกษาครั้งนี้มีวัต ถุป ระสงค์เพื่อ ประมวลเรื่อ งกฎหมายที่บัง คับใช้ใ นการจัดการกว๊า นพะเยา
และความคิด เห็น ของผู้ม ีส ่ว นเกี ่ย วข้อ ง เพื ่อ น าไปสู ่แ นวทางการพัฒ นาการท่อ งเที ่ย วกว๊า น
พะเยาที ่เ หมาะสม โดยใช้เ ทคนิค วิจัย เชิง คุณ ภาพ ได้แก่ การวิจ ัย เชิง เอกสาร การสัม ภาษณ์
การประชุม กลุ่ม ย่อ ย และการจัด สัม มนากับ กลุ ่ม เป้า หมายคือ ผู้ บริห ารภาครั ฐ จานวน 9 คน
ผู้นาชุ มชนจานวน 10 คน และผู้แทนภาคเอกชนจานวน 10 คน ผลการศึก ษาพบว่า กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวกว๊านพะเยา ประกอบด้วย กฎหมาย 6 ฉบับ สามารถจาแนก
เป็ น 5 ประเด็ น ได้ แ ก่ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ 1) สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง 2) ยานพาหนะ 3) มลพิ ษ
4) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 5) พืชและพันธุ์ไม้ ทั้งนี้กว๊านพะเยายังเป็นพื้นที่ชุมน้าที่มีความสาคัญระดับ
นานาชาติ ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพ และมีคุณค่าทางระบบนิ เวศที่สาคัญอย่างยิ่ง แต่อย่างไร
ก็ ต ามพบว่ า ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และภาคเอกชนมี ค วามเห็ น ว่า กฎหมายบางประการเป็ น อุ ป สรรค
กับการพัฒ นาการท่อ งเที่ยวของกว๊านพะเยา รวมทั้ง หน่วยงานภาครัฐที่บังคับ ใช้ กฎหมายยังไม่ มี
การทางานแบบบูรณาการ สาหรับแนวทางการพัฒ นาการท่องเที่ยวกว๊า นพะเยาที่ชุมชนท้องถิ่น
ต้อ งการ คือ การพั ฒ นาท่ าเรือ ทั้งหมด 17 ชุม ชน ให้ เป็ น เขตอนุ รักษ์ พั นธุ์ ปลา อนุบ าลพัน ธุ์ป ลา
ก่ อ นที่ จ ะปล่ อ ยลงสู่ ก ว๊ า นพะเยา รวมทั้ ง เป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและเป็ นศู น ย์ ก ารเรี ย น รู้
ส าหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเกี่ ย วกั บ การอนุ รัก ษ์ พั น ธุ์ ป ลาในกว๊ า นพะเยา ส่ว นภาคเอกชนส่ ว นใหญ่
ต้ อ งการที่ จ ะมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นากว๊ า นพะเยาร่ ว มกั บ ภาครั ฐ บาลและภาคประชาชน
โดยมี ก ารร่ ว มกั น ก าหนดทิ ศ ทางในการพั ฒ นา สรุป ได้ คื อ ภาครั ฐ ควรมี ก ารสร้ า งความรู้
ความเข้ า ใจด้ า นกฎหมายที ่บ ัง คับ ใช้ใ นการจัด การกว๊า นพะเยาให้ ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง
การพัฒ นาการท่ องเที่ยวโดยการมี ส่วนร่วมและสอดคล้อ งกับกฎหมายที่ มีอยู่ ควรมีการเผยแพร่
ความรู้ ห รื อ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การจั ด การ การบ ารุ ง รั ก ษา การอนุ รั ก ษ์ การฟื้ น ฟู
และการใช้ ป ระโยชน์ ก ว๊ า นพะเยา การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รัก ษ์ เรี ย นรู้ วิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชน
ในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน
คาสาคัญ : กฎหมาย การท่องเที่ยว พื้นที่ชุ่มน้า และกว๊านพะเยา
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BMP–02
Kwan Phayao; law on tourism development in international wetland
Pongpipat Sanedee*, Luethaipat Pimonsree
Department of Tourism, School of Management and Information Science,
University of Phayao, Amphue Muang, Phayao Province, 56000
*Corresponding author : psanedee@gmail.com

The purposes of this study were to compile laws for enforcement in managing
Phayao Lake and to study opinions of stakeholders to contribute to appropriate
guidelines of tourism development by using qualitative research techniques,
including research documents, interviews, focus groups and seminars. The target
groups were 9 executives from government sector, 10 community leaders and
10 representatives of private sector. The results showed that the laws related to
tourism development of Phayao Lake consisted of 6 Laws. It could be classified into
5 different issues, including 1) buildings 2) vehicles, 3) pollution 4) land use, 5) plants
and tree species. Obviously, Phayao Lake was also the International Wetland which
was diverse in biology and valuable in ecology considerably. However, it was found
that the local communities and the private sector agreed that some laws were
obstacles to the tourism development of Phayao Lake; including government offices
with law enforcement responsibility did not have integrated work system. As for the
tourism development guideline, local communities needed to develop the ports for
all 17 communities to become fish species conservation zone to rear the fish
species before releasing them into the lake as well as tourist attraction and learning
center for visitors about fish species conservation in Phayao Lake. As for the private
sector, most entrepreneurs wanted to be involved in the development of the lake
in cooperation with the government and the public sector by having a common
direction in development. In conclusion, government should create knowledge and
understanding of law enforcement in the management of Phayao Lake to all sectors
involved. Tourism development by participation and in accordance with existing
laws should publish knowledge or information about the management,
maintenance, conservation, regeneration and utilization of Phayao Lake, including
ecotourism development, learning the way of life of communities based on the
creative economy approach in the same direction and benefit for all sectors.
Keywords: Law, Tourism, Wetland, Thailand, community fishery
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BMP–03
การท่องเที่ยวมีผลต่อชนิดและแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงในภาคใต้ของประเทศไทย
เพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์, มัลลิกา เจริญสุธาสินี*, กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
* ผู้เขียนหลัก: mullica.jn@gmail.com

การศึกษาครั้งนี้ได้ทาการศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อความหลากชนิดและแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
ที่บ ริเวณหาดปากเมง จังหวัด ตรัง โดยได้ท าการสุ่ม ตัว อย่ างบ้า นและโรงแรมบริ เวณหาดปากเมง
จั ง ห วั ด ต รั ง ที่ ระ ยะ ห่ าง 0 , 200, 400, 600, 800, แ ล ะ 1000 เม ต ร ระย ะล ะ 1 0 ห ลั ง
รวมจ านวนบ้ านและโรงแรมทั้ งหมด 60 หลัง ท าการเก็ บลู กน้ าในทุก ภาชนะทั้ง ในและนอกบ้า น
บั น ทึ ก ชนิ ด ของภาชนะ ระดั บ น้ า การมี ฝ าปิ ด ชนิ ด ของวั ส ดุ ที่ ใช้ จ าแนกชนิ ด ของลู ก น้ ายุ ง
ด้วยกล้อ งจุล ทรรศน์ ผลการศึก ษาพบลูก น้ ายุง จานวน 4 ชนิ ด ได้ แก่ ลูก น้ ายุง ลายบ้ าน (n=63)
ยุงลายสวน (n=464) ยุงราคาญ (n=217) และยุงยักษ์ (n=3) ลูกน้ายุงส่วนใหญ่พบในถังพลาสติก
กะลามะพร้าว ยางรถยนต์ และโอ่งขนาดเล็ก ลูกน้ ายุงส่วนใหญ่พ บที่ระยะ 400 และ 600 เมตร
จานวนลูกน้ายุงทั้งหมดพบที่โรงแรมมากกว่าที่บ้านที่ระยะ 200 เมตรอย่างมีนัยสาคัญ นี่แสดงให้เห็น
ว่า การท่องเที่ยวมีผลโดยทาให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงเพิ่มขึ้น
คาสาคัญ: ระยะห่างจากชายหาด, แหล่งท่องเที่ยว, ลูกน้ายุง
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BMP–03
Tourism affect on mosquito diversity and breeding sites
in southern Thailand
Pennapa Kooviboonsin, Mullica Jaroensutasinee*, Krisanadej Jaroensutasinee
Centre of Excellence for Ecoinformatics, School of Science, Walailak University,
Thasala District, Nakhonsithammarat 80161
*Corresponding author: mullica.jn@gmail.com

In this study, we investigated how tourism affects mosquito diversity and their main
breeding sites in tourist areas of Pak Meng Beach, Trang Province by comparing
mosquito larval diversity, abundance and breeding sites between hotels and houses.
The breeding sites were randomly selected; ten houses/hotels at 0, 200, 400, 600,
800, and 1000 m from the beach with a total of 60 houses/hotels. We collected all
mosquito larvae from both indoor and outdoor containers, types of water
containers, water level, lids, material of containers and identified mosquito larvae
up to genus or species level under stereo microscopes. Our results showed that four
mosquito larvae species were found: Aedes aegypti (n=63), Aedes albopictus
(n=464), Culex spp. (n=217), and Toxorhynchites spp. (n=3). The main breeding sites
were plastic buckets, coconut shells, tires and small earthen jars. Mosquito larvae
were found mostly at 400 and 600 m from the Pak Meng Beach. The number of
mosquito larvae at the hotel at 200 m from the beach was significantly higher than
the houses. This indicates that tourism has some affect by increasing mosquito
breeding sites.
Keywords: distance, tourist area, mosquito larvae
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BMP–04
มูลค่าตัวเงินจากเห็ดระโงกและเห็ดป่ากินได้ชนิดอื่น ในแปลงไม้ยางนา
ที่ศนู ย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ จังหวัดศรีสะเกษ
สายัณห์ สมฤทธิ์ผล1*, อัมพวา ปินเรือน1, สุจินดา สมหมาย1, ธิติยา บุญประเทือง1
สมฤดี ตะเคียนเกลี้ยง2 กฤษชนะ นิสสะ2,3
1
ไบโอเทค สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
2
ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
3
สานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
*ผู้เขียนหลัก : sayanh@biotec.or.th

เห็ดป่ากินได้ให้ทั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และผลกาไรทางสังคมตลอดวงชีวิต
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจและรายงานมูลค่าตัวเงินของเห็ดระโงกและเห็ดป่ากินได้ชนิดอื่น
ในแปลงขนาด 320 ตารางวา ที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ จังหวัดศรีสะเกษ แปลงนี้วางในพื้นที่
ซึ่งส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยไม้ยางนาที่ปลูกขึ้นบนพื้นที่รกร้างว่างเปล่าในปี 2546 และใส่เชื้อเห็ดระโงก
ในช่ ว งปี 2547-2548 ได้ ท าการเก็ บ เห็ ด แต่ ล ะชนิ ด ระหว่ า งปี 2557-2559 น ามาชั่ ง น้ าหนั ก
แล้วคานวณเป็นตัวเงินโดยใช้ราคาขายเฉลี่ยในตลาดท้องถิ่น ผลการศึกษาในปี 2557 พบเห็ดกินได้
ทั้งหมด 8 ชนิดในแปลง มูลค่ารวม 7,754 บาท เห็ดที่ให้มูลค่าสูงคือเห็ดระโงกแดง (4,752 บาท)
และเห็ด ระโงกเหลื อง (1,727 บาท) ในปี 2558 พบเห็ ดกิน ได้ทั้ งหมด 10 ชนิด มูล ค่ารวม 7,220
บาท ในขณะที่ พ บเห็ ด กิ น ได้ ทั้ ง หมด 9 ชนิ ด ในปี 2559 มู ล ค่ า รวม 6,420 บาท ทั้ ง สองปี นี้
เห็ ด ที่ ใ ห้ มู ล ค่ า สู ง คื อ เห็ ด ระโงกเหลื อ ง (4,400 บาทในปี 2558 และ 2,849 บาทในปี 2559)
และเห็ดถ่าน (1,204 บาทในปี 2558 และ 2,688 บาทในปี 2559) การนาเสนอจะแสดงรายละเอียด
ผลผลิ ต และมู ล ค่ า ตั ว เงิ น ของเห็ ด แต่ ล ะชนิ ด ในแต่ ล ะปี รวมทั้ ง จะกล่ า วถึ ง แนวโน้ มการลดลง
ของมูลค่าเงินโดยรวมอันเป็นผลจากการลดลงของผลผลิตเห็ดระโงกอย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ: ชนบท เศรษฐศาสตร์ เอกโตไมคอร์ไรซ่า
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BMP–04
Monetary value from edible Amanita and other wild edible mushrooms
in a Dipterocarpus alatus plot at
Phusing Agricultural Development Center, Sisaket Province
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Somruedee Takhiankling2, Krissana Nissa2,3
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BIOTEC, National Science and Technology Development Agency
Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani, 12120
2
Phusing Agricultural Development Center, Phusing Destrict, Sisaket, 33140
3
Forest Research and Development Bureau, Royal Forest Department,
Jatujak, Bangkok 10900
*Corresponding author: sayanh@biotec.or.th

Wild edible mushrooms provide economic value, environmental advantages and
social benefits over their whole life. This study aimed to investigate and report on
the monetary value of edible Amanita and other wild edible mushrooms in a
1,280-square-metre plot at Phusing Agriculture Development Center, Sisaket
Province. This plot was set on an area mainly covered by Dipterocarpus alatus
which were planted on bare land in 2003 and were inoculated with Amanita during
2004-2005. Each mushroom species collected between 2014 and 2016 had been
weighed. The weights were subsequently calculated into monetary value by using
the average local-market prices. The result in 2014 revealed 8 edible mushroom
species in the plot with a total monetary value of Baht 7,754. The mushrooms
providing high monetary value were red Amanita (Baht 4,752) and yellow Amanita
(Baht 1,727). In 2015, 10 edible mushroom species were collected providing a total
monetary value of Baht 7,220, while 9 species were collected in 2016 providing a
total monetary value of Baht 6,420. Of the two years, the mushrooms providing high
monetary value were yellow Amanita (Baht 4,400 in 2015 and 2,849 in 2016) and
Russula nigricans (Baht 1,204 in 2015 and 2,688 in 2016). The productivity and
monetary value of each mushroom species in each year will be detailed in the
presentation. The declining trend of total monetary value resulting from a continual
decrease in Amanita production will be also mentioned.
Keywords : non-timber forest products, ectomycorrhiza, economics, Thailand.
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BM-P05
การพัฒนาการปลูกโกงกางใบใหญ่ด้วยเม็ดหัวเชื้อปฏิปักษ์ผสม เพื่อฟื้นฟูนากุ้งร้าง
สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลราชมงคลธัญบุรี, อาเภอธัญบุรี, จังหวัดปทุมธานี,
รหัสไปรษณีย์12110
ผู้เขียนหลัก: sukhanratt@hotmail.co.th

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาผลของหัวเชื้อปฏิปัก ษ์ผสม Trichoderma sp., Mucor sp.
แ ล ะ Aspergillus sp. (TMA) ต่ อ ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ข อ ง ต้ น โ ก ง ก า ง ใ บ ใ ห ญ่
(Rhizophora mucronata) ในบริ เ วณที่ มี ก ารแพร่ ก ระจายเชื้ อ ราก่ อ โรค Fusarium sp. และ
Polyporus sp. (FP) ที่ ตาบลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการทดลองแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ ม
ได้แก่ 1) กลุ่มควบคุม (ต้นโกงกางใบใหญ่ที่ปลูกในบริเวณปกติและไม่มีการเติมหัวเชื้อ TMA) 2) กลุ่ม
FP (ต้ น โกงกางใบใหญ่ ที่ ปลู ก ในบริเวณที่ มี FP และไม่ มีก ารเติ มหั วเชื้ อ TMA) 3) กลุ่ ม TMA (ต้ น
โกงกางที่ปลูกในบริเวณปกติและมีการเติมหัวเชื้อ TMA) และ 4) กลุ่ม FP+TMA (ต้นโกงกางที่ปลูก
ในบริเวณที่มี FP และมีการเติมหัวเชื้อ TMA) ผลการทดลองพบว่าเปอร์เซ็นต์การชักนาการเติบโต
ของต้น โกงกางใบใหญ่และเปอร์เซ็นต์ การรอดในกลุ่ม FP+TMA มีค่าสูงสุดเท่ากับ 4.30 เท่า และ
99 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ กลุ่ม TMA (4.02 เท่า และ 99 เปอร์เซ็นต์) กลุ่มควบคุม (2.64 เท่า และ
88 เปอร์เซ็นต์) และ กลุ่ม FP (0.42 เท่า และ 88 เปอร์เซ็นต์) ตามลาดับ นอกจากนี้ยังพบการเพิ่ม
ของเปอร์เซ็นต์ธาตุอาหารหลักและรองดินและการลดเปอร์เซ็นต์โลหะหนักปนเปื้อนในกลุ่มที่มีก าร
เติมหัวเชื้อ TMA ที่ค่าสัมประสิทธิ์ความแม่นยามากกว่า 95.5 ดังนั้น การปลูกโกงกางใบใหญ่ด้วยหัว
เชื้อ TMA ณ บริเวณที่มีการแพร่กระจายเชื้อราก่อโรคสามารถนามาใช้ทดแทนการปลูกโกงกางใบ
ใหญ่แบบเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากหัวเชื้อ TMA หลั่งเอนไซม์ไคติเนส (chitinase)
และลามินาริเนส (laminarinase) และย่อยเส้นใยเชื้อราโรคพืช สร้างสารปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อรา
สาเหตุโรคพืช ได้ ท าให้พืช ได้ รับสารประกอบในรูปโมเลกุล เล็ก ที่ มีประสิทธิภ าพในการชั กนาการ
เติบโตและการรอดตายดีกว่าการใช้หัวเชื้อปฏิปักษ์เดี่ยวๆ
คาสาคัญ: หัวเชื้อปฏิปักษ์ผสม โกงกางใบใหญ่ การเติบโต การรอดตาย ป่าชายเลน
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BMP–05
Rhizophora mucronata planting developments by antagonistic fungal
pellets mixed for restoration at Abandoned Shrimp Farming
Sukhan Rattanaloeadnusorn1*, Atchanut Rattanaloeadnusorn2
Department of biology, Faculty of science and technology, Rajamangala University of
Technology Thanyaburi, Amphor Thanyaburi, Phathumthani Province
*Corresponding author : sukhanratt@hotmail.co.th

The aim of this study was to examine effects of mixed antagonistic Trichoderma sp.,
Mucor sp., and Aspergillus sp. (TMA) on growth induction of Rhizophora mucronata
at the area infected by pathogenic fungi including Fusarium sp. and Polyporus sp.
(FP) at Khanom district, Nakhon Si Thammarat province. The experiment was divided
into 4 groups, namely 1) control group (mangroves grown in normal area without
addition of TMA), 2) FP group (mangroves grown in FP infected area without addition
of TMA), 3) TMA group (mangroves grown in normal area with addition of TM), and
4) FP+TMA group (mangroves grown in FP infected area with addition of TMA). The
result showed that the percentage of Rhizophora mucronata growth and the
percentage of survival of FP+TMA group was highest, which were 4.30 times of the
mangrove growth and 99%, followed by TMA group (4.02 times and 99%), control
group (2.64 times and 88%), and FP group (0.42 times and 88%), respectively.
In addition, it was also found that the percentage of primary and secondary soil
nutrients was increased as well as reduction of heavy metal contaminations in the
group added with TMA. The accuracy coefficient is greater than 95.5.
Therefore, growing of mangroves with TMA in the area spreading pathogenic fungi
could replace conventional methods. This is because TMA secreted chitinase and
lamininase, digesting the fungal mycelium, produce antibiotics inhibiting pathogenic
fungi. These actions because bioactive compounds become small molecules, which
are effective in inducing of the plant’s growth and its survival.
Keyword: Mixed antagonistic microorganism, Rhizophora mucronata, Survival,
Growth, Mangrove
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TPO–01
โครงการเมล็ดพันธุ์โลก
เกริก ผักกาด*, สตีเฟน เอลเลียต
หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า เชียงใหม่ ประเทศไทย
* ผู้เขียนหลัก: greuk@hotmail.com

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์โลก ซึ่งริเริ่มดาเนินการโดยสวนพฤกษศาสตร์
หลวงเมื อ งคิ ว ประเทศอั ง กฤษ เมล็ ด จากไม้ ต้ น จ านวน 3000 ชนิ ด จะถู ก เก็ บ รวบรวมและ
จัดเก็บในธนาคารเมล็ด เมล็ดพันธุ์เหล่านี้จะใช้เพื่อการวิจัย การขยายพันธุ์และการใช้งานในอนาคต
โครงการนี้ จั ด ตั้ ง โดยธนาคารเมล็ ด พั น ธุ์ แ ห่ ง สหั ส วรรษของคิ ว และจะมี ส่ ว นช่ ว ยด าเนิ น การ
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การอาหารและการเกษตรแห่ งสหประชาชาติ เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งและ
การพัฒ นาโปรแกรมการอนุรัก ษ์ในถิ่ นก าเนิ ดที่มี ประสิทธิภ าพและยั่งยื น รวมถึงการเก็บ รวบรวม
ในสภาพ ที่ มี ชี วิ ต และใน รู ป แบบ ของยี น แบงก์ โดยคิ ว ได้ รั บ เงิ น ทุ นสนั บสนุ น เบื้ องต้ น
จากมู ล นิ ธิ Garfield Weston ใน ก ารรวบ รวม เม ล็ ด แล ะจั ดเก็ บ ใน ธ น าค ารเม ล็ ด พั น ธุ์
โดยจะให้ค วามส าคัญ กั บต้น ไม้จ ากภู มิภ าคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ระยะเวลาของโครงการนี้คื อ
เดื อนมี นาคม 2559 ถึงเดือ นกุ มภาพัน ธ์ 2562 เมล็ด ของไม้ ต้น อย่างน้ อย 244 ชนิดจะถูก จัดเก็ บ
ในประเทศไทยโดยองค์ ก รพั น ธมิ ต ร 2 แห่ ง ได้ แ ก่ ห อพรรณไม้ กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า
และพันธุ์พืช ซึ่งจะมุ่งเน้นเก็บเมล็ดจากไม้ต้นที่กระจายในเขตภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทย
และหน่ ว ยวิ จั ย ฟื้ น ฟู ป่ า มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ จะมุ่ ง เน้ น ไปที่ ภ าคเหนื อ ของประเทศไทย
โดยการประสานงานกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม
และสนั บสนุ นความพยายามในการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรพันธุ กรรมในระดับประเทศและ
ระดับจังหวัดในประเทศไทย โดยการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์จะทาการจัดเก็บจากประชากรเป้าหมายอย่าง
น้อยหนึ่งกลุ่มสาหรับพรรณไม้เป้าหมายแต่ละชนิด โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์โลกมีเป้าหมายที่จะ
จัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืชให้ได้อย่างน้อย 25% ภายในปี 2563 โดยผ่านความร่วมมือขององค์กรพันธมิตร
ธนาคารเมล็ดพันธุ์แห่งสหัสวรรษ
คาสาคัญ: ธนาคารเมล็ดพันธุ์แห่งสหัสวรรษ
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TPO–01
The Global Tree Seed Project
Greuk Pakkad*, Stephen Elliott
Forest Restoration Research Unit (FORRU), Chiang Mai, Thailand
* Corresponding author: greuk@hotmail.com

As part of an international ‘Global Tree Seed Bank’ initiative coordinated by the
Royal Botanic Gardens Kew, UK, 3000 tree species will be seed-banked to provide
material for research, propagation and use by future generations. The project is led
by Kew’s Millennium Seed Bank Partnership, and will help implement the FAO
Global Plan of Action priority 6 to ‘promote the establishment and development of
efficient and sustainable ex situ conservation programmes, including in vivo
collections and genebanks’. Kew has secured initial funding from the Garfield
Weston Foundation to collect and seed bank priority tree species from South East
Asia between March 2016 and February 2019. At least 244 species will be collected
in Thailand by two partner organisations: The Forest Herbarium (BKF), focusing on
the central and southern areas of Thailand, and the Forest Restoration Research
Unit – Chiang Mai University (FORRU-CMU), focusing on northern Thailand.
By coordinating with the Department of National Parks, Wildlife and Plant
Conservation the project in Thailand is intended to complement and support
existing national and provincial efforts to conserve and manage genetic resources by
securing seed from at least one population of each target species. The Global Tree
Seed Bank Project, in turn contributes to the aim of safeguarding seed from 25% of
the world flora by 2020, in a network of seed banks through the Millennium Seed
Bank Partnership.
Keywords: Millennium Seed Bank
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TPO–02
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของพืชอาหารจากป่าของชาวกะเหรี่ยงและลัวะ
ในตาบลปางหินฝน อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
กิตติยุทธ ปั้นฉาย1,3 อังคณา อินตา1 พิมลรัตน์ เทียนสวัสดิ์1 เฮนริค บาลสเลฟ2
ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์1,3*
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2
Department of Biological Sciences, Aarhus University, Aarhus, Denmark
3
ศูนย์วิจัยวนเกษตรนานาชาติ (ICRAF), คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
*ผูเ้ ขียนหลัก: prasitwang@yahoo.com

พื ช อาหารจากป่ า เป็ น แหล่ ง ของพลั ง งานและแร่ ธ าตุ ต่ า ง ๆ ซึ่ ง มี ค วามส าคั ญ ในการป้ อ งกั น
ภาวะทุพโภชนาการของชาวเขาในพื้นที่สูง การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้
และระบุ ช นิ ด พื ช อาหารจากป่ า ของชาวกะเหรี่ ย งและลั ว ะจากสองห มู่ บ้ า น ในอ าเภอแม่ แจ่ ม
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ การรวบรวมองค์ ค วามรู้ ดั้ ง เดิ ม ด้ า นพื ช อาหารจากป่ า ใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์
ผู้ใ ห้ ข้อ มู ล ส าคั ญ ในแต่ ล ะหมู่ บ้ าน ส ารวจและระบุ ช นิ ด พื ช อาหารจากป่ า และเก็ บ เป็ น ตัว อย่ า ง
พรรณไม้ อ้ า งอิ ง การศึ ก ษานี้ พ บพื ช อาหารจากป่ า ทั้ ง หมด 69 ชนิ ด ใน 44 วงศ์ เป็ น ไม้ ต้ น
(ร้อยละ 34.2) ไม้พุ่ม (ร้อยละ 31.6) และไม้ล้มลุก (ร้อยละ 27.6) พื้นที่ที่พบพืชอาหารจากป่ามาก
ที่สุด คือ ป่าริมลาธาร (ร้อยละ 72.4) ไร่ข้าวโพด (ร้อยละ 25) และทั้งสองพื้นที่ (ร้อยละ 2.6) ส่วนที่
ใช้ป ระโยชน์ม ากที่สุด พืชอาหารจากป่า คือ ผล (ร้อยละ 31) รองลงมาคือ ยอด (ร้อ ยละ 19) และ
ใบ (ร้อ ยละ 10) การรวบรวมองค์ ความรู้ดั้ง เดิม ด้า นพื ช อาหารจากป่ าของชาวกะเหรี่ย งและลัว ะ
ในครั้ ง นี้ จ ะถู ก น าไปใช้ เ ป็ น พื้ น ฐานในการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบของธาตุ อ าหารเพื่ อ ใช้ ใ น
การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทางอาหารต่อไป
คาสาคัญ : ความหลากหลายทางชีวภาพ, ความมั่นคงทางอาหาร, องค์ความรู้ดั้งเดิม
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TPO–02
Survey of wild food plants of the Karen and Lawa in
Pang Hin Fon sub-district, Mae Chaem district, Chiang Mai province
Kittiyut Punchay1,3, Angkhana Inta1, Pimonrat Tiansawat1, Henrik Balslev2
Prasit Wangpakapattanawong1,3*
1
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University,
Mueng Destrict, Chiang Mai 50200
2
Department of Biological Sciences, Aarhus University, Aarhus, Denmark
3
World Agroforestry Centre (ICRAF), Faculty of Science, Chiang Mai University,
Mueng Destrict, Chiang Mai 50200
*Corresponding author: prasitwang@yahoo.com

Wild Food Plants (WFPs) are a very important source for survival in hill tribe
communities as they provide nutrients and help prevent malnutrition. The aim of
this study was to gather and identify wild food plants used by the hill tribe
populations in Mae Chaem district, Chiang Mai. An inventory of the wild food plants
is presented, based on their traditional knowledge. Two villages of the Karen and
the Lawa in Mae Chaem district were been selected. The wild food plants were
inventoried using free listing method and key-informant interviews. All the wild food
plants were identified and collected as reference specimens. A total of 69 wild food
plants, belonging to 44 families, were reported, which were trees (34.2%),
herbs (31.6%), shrubs (27.6%), and climbers (6.6%), respectively. The most important
habitats of the wild food plants were the forest nearby streamlets (72.4%),
followed by maize cultivated areas (25%), and both areas (2.6%). Fruit was the
largest proportion consumed (31%), followed by shoots (19%), and leaves (10%),
respectively. This study demonstrates the traditional knowledge of using the wild
food plants of the hill tribes, which serve as baseline information for future studies
on nutritional values, and could be part of a strategy in tackling food insecurity.
Keywords: biodiversity, food security, traditional knowledge, wisdom, hill tribes,
Thailand.
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TPO–03
ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนบนใบไม้ในป่าดิบชื้นในประเทศไทย
ขวัญุเรือน นาคสุวรรณ์กุล
ภาควิชาชีววิทยาและพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
ผู้เขียนหลัก: khwanruan.p@msu.ac.th

ไลเคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด คือ ราและสาหร่าย มีโครงสร้าง
ที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ไลเคนบนใบไม้
สามารถเติบโตได้ในพื้นที่จากัด เช่น บนใบพืชและพบว่ามีความหลากชนิดค่อนข้างสูง โครงการวิจัยนี้
สารวจและเก็บตัวอย่างไลเคนบนใบไม้ในป่าดิบชื้นจากทุกภาคในประเทศไทย พบทั้งหมด 36 สกุล
159 ชนิ ด ได้ แ ก่ สกุ ล Aderkomyces (1 ชนิ ด ) Anisomeridium (1 ชนิ ด ) Arthonia (7 ชนิ ด )
Arthotheliopsis (1 ช นิ ด ) Aspidothelium (2 ช นิ ด ) Asterothyrium (1 ช นิ ด ) Aulaxina
(3 ชนิ ด ) Bacidina (2 ชนิ ด ) Badimia (4 ชนิ ด ) Byssolecania (2 ชนิ ด ) Byssoloma (6 ชนิ ด )
Calenia (8 ช นิ ด ) Calopadia (4 ช นิ ด ) Caprettia (1 ช นิ ด ) Chroodiscus (6 ช นิ ด )
Coenogonium (7 ช นิ ด ) Cryptothecia (2 ช นิ ด ) Echinoplaca (3 ชนิ ด) Eremothecella
(1 ชนิด) Eugeniella (1 ชนิด) Fellhanera (9 ชนิด) Gyalectidium (5 ชนิด) Gyalidea (1 ชนิด)
Gyalideopsis (2 ช นิ ด ) Lasioloma (4 ช นิ ด ) Leptogium (1 ช นิ ด ) Loflammia (2 ช นิ ด )
Loflammia (2 ช นิ ด ) Mazosia (5 ช นิ ด ) Microtheliopsis (1 ช นิ ด ) Opegrapha (4 ชนิ ด )
Phylloblastia (1 ชนิด) Porina (42 ชนิด) Sporopodium (5 ชนิด) Strigula (9 ชนิด) Tricharia
(2 ชนิ ด) และ Trichothelium (3 ชนิด ) ไลเคนสกุล Porina เป็น สกุ ล ที่พ บจานวนชนิด มากที่ สุ ด
ซึ่ ง ไลเคนสกุ ล นี้ ส ามารถเติ บ โตได้ ใ นหลายแห่ ง อาศั ย เช่ น บนใบไม้ บนหิ น และบนเปลื อ กไม้
จึ ง มี ค วามสามารถในการแพร่ ก ระจายค่ อ นข้ า งสู ง พื ช ที่ พ บไลเคนบนใบไม้ ม ากที่ สุ ด คื อ วงศ์
Arecaceae หรื อ พื ช วงศ์ ป าล์ ม เนื่ อ งจากพื ช วงศ์ นี้ เ ป็ น พื้ น ล่ า งเด่ น ของป่ า ดิ บ ชื้ น และใบพื ช
มีอายุยืนยาวกว่าพืชชนิดอื่นๆ ไลเคนที่พบเติบโตบนใบไม้ส่วนใหญ่พบในใบที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
เนื่ อ งจากไลเคนมี อั ต ราการเติ บ โตค่ อ นข้า งช้ า ใช้ เวลาหลายปี ก ว่ าจะพั ฒ นาเจริ ญ เติ บ โตเต็ม ที่ ไ ด้
ป่าดิบชื้นในประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูง ไลเคนบนใบไม้เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่ง
ที่ใช้เป็นฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ทางชีวภาพเพื่อตรวจสอบการ
เปลี่ยนของสภาพสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
คาสาคัญ: ความหลากหลายทางชีวภาพ, ไลเคนบนใบไม้, ป่าดิบชื้น

132

บทคัดย่อ : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่4
วันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

TPO–03
Study of foliicolous lichen biodiversity from tropical rainforests in Thailand
Khwanyuruan Naksuwankul
Department of Biology and Natural Medicinal Mushroom Museum, Faculty of Science,
Mahasarakham University, Kantarawichai, Mahasarakham 44150
Corresponding author: khwanruan.p@msu.ac.th

Lichens form symbiosis between fungi and algae. They are provided structures
Lichens form symbiosis between fungi and algae. They are provided structures
sensitive to environmental change, especially air pollution. The foliicolous lichens
can grow on limiting areas such as plant leaves and have the highest species
diversity. This research project investigated and collected specimens from tropical
rainforests representing all parts of Thailand. The result consisted of 36 genera and
159 species; Aderkomyces (1 sp.) Anisomeridium (1 sp.) Arthonia (7 spp.)
Arthotheliopsis (1 sp.) Aspidothelium (2 spp.) Asterothyrium (1 sp.) Aulaxina (3 spp.)
Bacidina (2 spp.) Badimia (4 spp.) Byssolecania (2 spp.) Byssoloma (6 spp.) Calenia
(8 spp.) Calopadia (4 spp.) Caprettia (1 sp.) Chroodiscus (6 spp.) Coenogonium (7
spp.) Cryptothecia (2 spp.) Echinoplaca (3 spp.) Eremothecella (1 sp.) Eugeniella (1
sp.) Fellhanera (9 spp.) Gyalectidium (5 spp.) Gyalidea (1 sp.) Gyalideopsis (2 spp.)
Lasioloma (4 spp.) Leptogium (1 sp.) Loflammia (2 spp.) Loflammia (2 spp.) Mazosia
(5 spp.) Microtheliopsis (1 sp.) Opegrapha (4 spp.) Phylloblastia (1 sp.) Porina (42
spp.) Sporopodium (5 spp.) Strigula (9 spp.) Tricharia (2 spp.) and Trichothelium (3
spp.). The genus Porina was found in high species number in tropical rainforests as
this genus can grow on various substrates such as leaves, rock and bark, therefore it
can have a higher distribution. Plant leaves of family Arecaceae (palm) were shown
to have a high number of lichens occur on leaves. Tropical rainforests were found to
have palm dominant species on the ground and leaves have a longer life span than
other plant species. Plant leaves that remain on branches for up to 2 years towards
were found to have lichens, because lichens grow very slowly with poor
development of the thallus. The highest biodiversity of species from tropical
rainforests in Thailand, including lichens, can be used for biodiversity database and
bio-indicator for environmental basis.
Keywords: biodiversity, foliicolous lichen, tropical rainforest
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TPO–04
เจ้าแมงมุมตัวร้าย: สถานการณ์การศึกษาแมงมุมในกลุ่ม Mesothelae และ
Mygalomorphae ในประเทศไทย (Arachnida: Araneae)
ณัฐพจน์ วาฤทธิ์
ศูนย์เชี่ยวชาญทางกีฏวิทยาฯ และ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ผู้เขียนหลัก: Natapot.w@chula.ac.th

แมงมุ ม ใน กลุ่ ม Mesothelae แล ะ Mygalomorphae ประกอบ ไปด้ วยแ มงมุ มที่ มี ตั้ ง แ ต่
ขนาดเล็ กไปจนถึง ขนาดใหญ่ ซึ่ งรวมไปถึงกลุ่ม ของบึ้ง และแมงมุม ฝาปิด หลายกลุ่ ม ตามรายงาน
ของ World Spider Catalogue ในประเทศไทย มี รายงานของแมงมุ ม ในกลุ่ ม Mesothelae
อยู่ 1 วงศ์ ได้ แก่ Liphistiidae จานวน 32 ชนิ ด และในกลุ่ ม Mygalomorphae จ านวน 8 วงศ์
29 ชนิด ในการบรรยายครั้งนี้ผู้ศึกษาต้องการที่จะรายงานสถานการณ์ปัจจุบันของการศึกษาแมงมุม
สองกลุ่ ม นี้ ใ นประเทศไทยโดยเน้ น การอธิ บ ายถึ ง ข้ อ มู ล ทางอนุ ก รมวิ ธ าน นิ เ วศวิ ท ยา และ
molecular phylogenetics ข อ ง แ ม ง มุ ม ใ น ส กุ ล Atmetochilus (ว ง ศ์ Nemesiidae)
Cyriopagopus และ Phlogiellus (วงศ์ Theraphosidae) และ Liphistius (วงศ์ Liphistiidae)
เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการอนุรักษ์แมงมุมทั้งสองกลุ่มนี้ที่มีความสาคัญต่อระบบนิเวศต่อไป
ในอนาคต
คาสาคัญ: ผู้ล่า, อนุกรมวิธาน, วิวัฒนาการ
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TPO–04
Large spiders in Thailand: current state of affairs with Mesothelae and
Mygalomorphae research (Arachnida: Araneae)
Natapot Warrit
Center of Excellence in Entomology and Department of Biology, Faculty of Science,
Chulalongkorn University, Bangkok, 10330
Corresponding author: Natapot.w@chula.ac.th

Spiders in the Suborder Mesothelae and Infraorder Mygalomorphae represent
two sister clades to all other extant spiders in the world. These groups comprise
the small-to-large size tarantulas and various groups of trap door spiders. Based on
World Spider Catalogue records, 32 species from the Family Liphistiidae
(Mesothelae) are reported from Thailand, whereas 8 Mygalomorph spider families
(29 species) are included. This paper presents current research in systematics,
ecology and molecular phylogenetics of these groups of spiders in Thailand.
Genera briefly discussed include Atmetochilus (Nemesiidae), Cyriopagopus and
Phlogiellus (Theraphosidae) and Liphistius (Liphistiidae). Information obtained from
these studies will lay the foundation for the implementation of future conservation
efforts to protect these groups of spiders.
Keywords: Liphistiidae, predator, systematics, phylogeny

Abstract of the 4th National Meeting on Biodiversity Management in Thailand
June 23–21, 2017 Napalai Hotel, Udon Thani, Thailand

135

TPO–05
การสารวจบัวอุบลชาติพื้นเมืองของไทยที่มีความสัมพันธ์กับบัวจงกลนี
วิชัย ภูริปัญญวานิช1*, ปริมลาภ (วสุวัต) ชูเกียรติมั่น 2, วรนุช ละอองศรี3 และกนกพร บุญศิริชัย1
1
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
2
ปางอุบล สวนบัว อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
3
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
*
ผู้เขียนหลัก: vichaipuri@gmail.com

ก่ อ นที่ บั ว จงกลนี ได้ รับ การตั้ ง ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ว่ า Nymphaea siamensis ในปี พ.ศ. 2557 นั้ น
ได้มีการออกสารวจบัวอุบลชาติพื้นเมืองของไทยที่คาดว่ามีความสัมพันธ์กับบัวจงกลนีทั่วประเทศไทย
จากผ ลก ารส ารวจบั วใน ก ลุ่ ม อุ บ ล ชาติ ใน ทุ กภู มิ ภ าค บั วบ างชนิ ด เช่ น บั วแ บ้ สี ข าว
(อุบลชาติบานกลางวันให้ดอกสีขาวพบในแหล่งน้าเขตจังหวัด มุกดาหาร) และบัวสายที่เจริญเติบโต
อยู่ บ นยอดเขาในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ภู ส ระดอกบั ว จั ง หวั ด ยโสธร อยู่ ใ นภาวะเสี่ ย งที่ จ ะสู ญ พั น ธ์
บั ว สายบางชนิ ด เช่ น บั ว สายที่ เจริ ญ เติ บ โตอยู่ ใ นอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ท ะเลน้ อ ย จั ง หวั ด พั ท ลุ ง
และบัวสายจากอาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีความจาเพาะกับถิ่น ฐานที่อยู่อาศัยเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ข้อมูลบางอย่างที่ได้มาถือว่าเป็นความรู้ใหม่ที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือกล่าวถึงในที่ใดมาก่อน อาทิ
เช่ น บั วจงกลนีมี ลัก ษณะบางประการที่ส มควรแยกออกมาในระดับ subgenus บั วแบ้สี ม่ว งหรื อ
บัวนิ ลุบ ล (Nymphea cyanea – ‘Bua Bae Muang’ or ‘Nilubon’) ที่ พ บในจังหวัดร้ อยเอ็ด นั้ น
มี ลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยาภายนอกคล้ า ยกั บ บั ว ขาบที่ ช าวนาภาคกลางพบ แต่ บั ว แบ้ สี ม่ ว ง
หรือนิลุบล มีหัวย่อยใต้ดิน เหมือนบัวจงกลนี ในขณะที่บัวขาบภาคกลางไม่มีหัวย่อยใต้ดิน และจาก
การเปรี ย บ เที ยบ ทั้ ง ทางสั ณ ฐาน วิ ท ยาและลายพิ ม พ์ ดี เ อ็ น เอชนิ ด Random Amplified
Polymorphic DNA (RAPD) ระหว่างบัวที่ทาการศึกษาซึ่งรวมทั้งบัวจากต่างประเทศ N. colorata
ด้วยนั้น บ่ งชี้ว่าบัวจงกลนีมีค วามคล้ ายคลึงกับ บัวแบ้ สีม่วงหรือ นิลุบ ล มากที่สุ ด เพราะมีลักษณะ
ต้ น ใบ และราก ตลอดจนการมี หั ว ย่ อ ยใต้ ดิ น เหมื อ นกั น ทั้ ง นี้ บั ว แบ้ มี ด อกสมบู ร ณ์ เพศ
ขณะที่ดอกบัวจงกลนีไม่มีเกสรและรังไข่ ลายพิมพ์ดีเอ็นเอชนิด RAPD ดังกล่าวยืนยันว่าบัวจงกลนี
มีความใกล้ชิดกับบัวแบ้สีม่วงและบัวแบ้สีขาวมากที่สุดอีกด้วย
คาสาคัญ: บัวพื้นเมือง อุบลชาติพื้นเมือง Nymphaea siamensis การสารวจ
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TPO–05
Exploration of Thai native waterlilies related to
Nymphaea siamensis Puripany.
Vichai Puripunyavanich1*, Primlarp (Wasuwat) Chukiatman2,
Woranuch La-ongsri3, Kanokporn Boonsirichai1
1
Research and Development Division, Thailand Institute of Nuclear Technology
(Public Organization), Ongkharak Destrict, Nakhon Nayok Province 26120
2
Pang Ubon Waterlily Garden, Mueang, Nonthaburi
3
Queen Sirikit Botanic Garden, Botanical Garden Organization, Mae Rim Destrict,
Chiang Mai Province 50180
*
Corresponding author: vichaipuri@gmail.com

Before Nymphaea siamensis or ‘Jongkolnee’ waterlily was given a scientific name in
2014, an exploration was conducted to investigate native waterlilies which might be
related to ‘Jongkolnee’ in Thailand. Some waterlilies such as ‘Bua Bae Kao’
(Nymphaea sp.) and a native tropical night blooming waterlily growing in Phu Sa Dok
Bua National Park in Yasothon province were found to be rare. Some of them were
highly specific for their habitat such as a native waterlily in Thale Noi Waterfowl
Reserve, Phatthalung province and another in Saraphi district, Chiang Mai province.
Examination of N. siamensis revealed certain characters that suggested its possible
placement in an entirely new subgenus. ‘Nilubon’ or ‘Bua Bae Muang’, found in Roi
Et province, showed similar morphology to ‘Bua Khap’, another native waterlily.
However, ‘Bua Bae Muang’ produced bulblets, while ‘Bua Khap’ produced no
bulblet. Morphological and genetic comparison between N. siamensis and other
Nymphaea species, including imported waterlily; Nymphaea colorata, were
conducted. ‘Bua Bae Muang’ showed the closest similarity to N. siamensis.
N. siamensis and ‘Bua Bae Muang’ showed similar leaf, stem and root morphology.
‘Bua Bae Muang’ also produced bulblets. However, its flowers bore purple petals
with complete reproductive organs, while N. siamensis lacked stamens and ovaries.
Random amplified polymorphic DNA comparison revealed that N. siamensis was
most similar to ‘Bua Bae Muang’ and ‘Bua Bae Kao’.
Keywords: botany, taxonomy, morphology.
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TPO–06

การใช้ประโยชน์จากเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี (Neonothopanus nambi Speg.)
ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita Chitwood)
ในแปลงพริก
สุรีย์พร บัวอาจ1*, บุษราคัม อุดมศักดิ์1, นายไตรเดช ข่ายทอง1, นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด2,
พเยาว์ พรหมพันธุ์ใจ3 และวีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์4
1
สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และ 2สานักวิจัยเทคโนโลยีชวี ภาพ กรมวิชาการเกษตร จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
3
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร อาเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
34190
4
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
*ผู้เขียนหลัก: kay_bua-art@hotmail.com

เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี (Neonothopanus nambi) ในประเทศไทยมีรายงานครั้งแรกจากการศึกษา
ความหลากชนิดของเห็ดในเขตพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฯ ที่โคกภูตากา อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่ น
ในการวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากเห็ ด เรื อ งแสงในการควบคุ ม โรครากปม
ที่ เ กิ ด จาก Meloidogyne incognita ในแปลงปลู ก พริ ก ของเกษตรกร อ าเภ อม่ ว งสามสิ บ
จังหวัดอุบลราชธานี โดยวางแผนการทดลอง RCB ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี 5 ซ้า เก็บเกี่ยวพริกอายุ
ที่ 90 วัน พบว่า กรรมวิธีใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง จานวน 10 กรัม/ต้น รองก้นหลุมก่อนปลูก และ
กรรมวิธีปลูกปอเทืองร่วมกับการใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง 10 กรัม/ต้น รองก้นหลุมก่อนปลูก สามารถ
ลดจานวนการเกิดปมที่รากได้ดีที่สุด คือ มีเปอร์ เซ็นต์การเกิดปมเพียง 2.36 และ 2.45 เปอร์เซ็นต์
ตามลาดับ ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติกับกรรมวิธีปลูกปอเทือง และกรรมวิธีเปรียบเทียบ
ซึ่งไม่ผสมก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสงและอะไรเลย โดยพบการเกิดปมสูงถึง 57.50 และ 88 เปอร์เซ็น ต์
ตาม ล าดั บ ส่ ว น ค่ าเฉลี่ ยความสู งขอ งพ ริ ก พ บ ว่ า กรรม วิ ธี ใ ช้ ก้ อน เชื้ อเห็ ด เรื อ งแส ง
จานวน 10 กรัม/ต้น รองก้นหลุมก่อนปลูก ส่งผลให้พริกมีความสูงมากที่สุด คือ 84.25 เซนติเมตร
รองลงมาเป็นกรรมวิธีปลูกปอเทืองร่วมกับการใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง 10 กรัม/ต้น พริกสูง 72.80
เซนติ เมตร ซึ่ ง แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ยิ่ งทางสถิ ติ กั บ กรรมวิ ธี ป ลู ก ปอเทื อ ง และกรรมวิ ธี
เปรียบเที ยบ โดยพบมีความสูงเพียง 63.99 และ 59.55 เซนติเมตร ตามลาดับ และข้อมู ลผลผลิต
พริก (กิโลกรัมต่อต้น) โดยเก็บผลผลิตพริกสด จานวน 20 ต้นต่อซ้า พบว่า กรรมวิธีใช้ก้อนเชื้อเห็ด
เรื อ งแสง จ านวน 10 กรั ม /ต้ น รองก้ น หลุ ม ก่ อ นปลู ก ส่ ง ผลให้ พ ริ ก มี ผ ลผลิ ต ผลสดมากที่ สุ ด
(4.70 กิ โลกรั ม ) โดยไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ (P<0.01) กั บ กรรมวิ ธี ป ลู ก ปอเทื อ งร่ว มกั บ
การใช้ ก้ อ นเชื้ อ เห็ ด เรื อ งแสง (4.12 กิ โ ลกรั ม ) แต่ แ ตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ (P<0.01) กั บ กรรมวิ ธี
เปรียบเทียบ(2.66 กิโลกรัม)
คาสาคัญ: ก้อนเชื้อเห็ด, ปอเทือง, โรครากปม
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TPO–06
Application of luminescent mushroom “Sirin Rassamee”
(Neonothopanus nambi Speg.) for control of root - knot Nematode
(Meloidogyne incognita Chitwood) in chilli
Bua-art Sureeporn1*, Boossaracum Udomsak1, Tridate Khaithong1, Nuchanart
Tangchitsomkid2, Payoaw Phompanjai3, Weerasak Saksirirat4
1
Plant Protection Research and Development Office, and 2Biotechnology Research and
Development Office, Department of Agriculture, Chatuchack, Bangkok 10900
3
Office of Agricultural Research and Development Region 4, Department of Agriculture,
Sawang Wirawong District, Ubon Ratchathani 34190
4
Department of Plant Science and Agricultural Resources, Faculty of Agriculture, Khon
Kaen University, Mueang Destrict, Khon Kaen Province 40000
*Coresponding author: kay_bua-art@hotmail.com

The luminescent mushroom "Sirin Rassamee", a name royally bestowed by HRH
Princess Maha Chakri Sirindhorn was firstly reported from the mushroom diversity
study in Plant Genetic Conservation area of Khok Phu Taka, Amphoe Wiang Kao,
Khon Kaen province. The objective of this study is to apply the luminescent
mushroom to control root-knot disease of chilli caused by Meloidogyne incognita in
farmer’s fields of Amphoe Mung Sam Sib, Ubon Ratchathani. The experiment
comprised 4 treatments, 5 replications and using randomized complete block design
(RCB). Fresh chilli fruit were harvested on 90 days after planting. The result showed
that treatment of spawn infestation 10g/plant before planting and using sunn hemp
(Crotalaria juncea) with spawn 10g /plant reduced root gall of 2.36 and 2.45%,
respectively, and significant difference (P<0.01) to using only sunn hemp and control
treatment No use of luminescent mushroom and sunn hemp with root galling
scores of 57.50 and 88%, respectively. In addition, using spawn 10g/plant provided
the highest plant of 84.25 cm. The second height obtained from using sunn hemp
with mushroom spawn (10g/plant) expressed plant height of 72.80 cm., which is
significantly different (P<0.01) with using only sunn hemp and control treatment
(63.99 and 59.55 cm., respectively). For fresh fruit weight, using mushroom spawn
(10g/plant) was the best method and gave rise to high yield of chilli fresh fruit 4.70
kg. However, it was not significantly different with using sunn hemp plus spawn (4.12
kg), but significant to control treatment (2.66 kg).
Keywords: spawn, sunn hemp, root-knot disease, biological control, Thailand
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TPO–07

ความหลากชนิดสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
อิฐสะราม แสนสุภา1, จักรพันธ์ ฐานิจสรณ์1, สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล2 เกรียงไกร สีตะพันธุ์1,*
1
สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และ 2 สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
*ผู้เขียนหลัก: kook82@hotmail.com

การสารวจความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก ในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัย
พะเยา จั ง หวั ด พะเยา ตั้ งแต่ เดื อ นมี น าคม 2557 ถึ ง เดื อ นมกราคม 2558 เก็ บ ตั ว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี
สารวจแบบพบเห็นตัว (visual encounter survey) พบสัตว์สะเทิ นน้าสะเทินบกจานวน 22 ชนิ ด
(species), 1 3 ส กุ ล (genus) แ ล ะ 5 ว งศ์ (family) โด ย แ ย ก เป็ น ว งศ์ Megophryidae
จ านวน 1 สกุ ล 1 ช นิ ด วงศ์ Bufonidae จ านวน 1 สกุ ล 1 ชนิ ด วงศ์ Dicroglossidae
จานวน 5 สกุ ล 9 ชนิ ด วงศ์ Rhacophoridae จ านวน 2 สกุ ล 2 ชนิ ด และวงศ์ Microhylidae
จานวน 4 สกุล 9 ชนิด
คาสาคัญ : ความหลากหลายของชนิดสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก มหาวิทยาลัยพะเยา
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TPO–07
Species diversity of amphibians in the university of Phayao,
Plant Genetic Conservation Areas, Phayao Province
Itsaram Saensupa1, Jakkaphan Tanitsorn1, Sitthisak Pinmongkholgul2
Kriengkrai Seetapan1,*
1
Department of Fishery, School of Agriculture and Natural Resources and
2
Department of Biology, School of Science, University of Phayao,
Mueang Destrict, Phayao Province 56000
*Coresponding author: kook82@hotmail.com

A survey of amphibian fauna inhabiting in the University of Phayao Plant Genetic
Conservation Areas, Phayao Province, was conducted from March 2014 to January
2015. In this study, species diversity was obtained by visual encounter survey. This
study revealed altogether 22 species, 13 genera and 5 families of amphibians. These
five families were Megophryidae (1 species in 1 genus), Bufonidae (1 species in
1 genus), Dicroglossidae (9 species in 5 genus), Rhacophoridae (2 species in 2 genus)
and Microhylidae (9 species in 4 genus).
Keywords: survey, freshwater amphibians, Thailand
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TPP–01
ราทาลายแมลงสกุล Ophiocordyceps 6 ชนิดใหม่ในประเทศไทย
กนกศรี ทัศนาทัย*, ดนญา ธนกิจพิพัฒน, วาสนา น้อยศรีภูมิ, อาทิตย์ คนสนิท, สุชาดา มงคลสัมฤทธิ์,
เจนนิเฟอร์ เหลืองสอาด
ห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์และนิเวศน์วิทยา ศูนย์พันธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
*ผู้เขียนหลัก: tasanatai@biotec.or.th

ร า ส กุ ล Ophiocordyceps (Ophiocordycipitaceae, Hypocreales, Ascomycetes )
เป็นราก่อโรคในแมลงสามารถจาแนกได้โดยลักษณะของก้านราที่มีสีดา แข็งและเหนียว ถุงใส่สปอร์
อยู่ บ นหรือ ฝั ง ในก้ า นรา ราใน Ophiocordycipitaceae สามารถเข้ าท าลายแมลงได้ ห ลายชนิ ด
จากการส ารวจราท าลายแมลงในประเทศไทยพบราชนิ ด ใหม่ ใ นสกุ ล Ophiocordyceps
ที่ มี ถุ ง ใส่ ส ปอร์ อ ยู่ บ นก้ า นรา บริ เ วณที่ มี เศษใบไม้ ทั บ ถมและใต้ ใ บไม้ จ านวน 6 ชนิ ด ดั ง นี้
Ophiocordyceps sp.01–sp.05 พบเข้า ทาลายแมลงในกลุ่มหนอนผีเสื้อ และ Ophiocordyceps
sp.06 พบเข้ า ท าลายแมลงในกลุ่ ม เพลี้ ย กระโดดสี น้ าตาล ซึ่ ง จั ด จ าแนกโดยใช้ ลั ก ษณะทาง
สั ณ ฐานวิ ท ยาและข้ อ มู ล การวิ วั ฒ นาการเชิ ง โมเลกุ ล ราทั้ ง 6 ชนิ ด มี ก ารสร้ า งถุ ง ใส่ ส ปอร์
บริ เวณตรงกลางถึ ง ส่ ว นปลายของก้ า นรา สปอร์ มี ลั กษณะเป็ น เส้ น และมี ระยะสื บ พั น ธุ์ แบบ
ไม่ อ าศั ย เพศคื อ Hirsutella เมื่ อ ท าการเปรี ย บเที ย บกั บ ราชนิ ด อื่ น ที่ มี ลั ก ษณะใกล้ เ คี ย งกั น
ในสกุล Ophiocordyceps พบว่าขนาดของถุงใส่สปอร์ สปอร์ รวมทั้งแมลงอาศัยต่ างกัน ผลการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ล าดั บ เบสบริ เ วณ 5.8S-ITS rDNA, nrSSU, EF-1α และ RPB1 ยื น ยั น ได้ ว่ า
เป็นราชนิดใหม่ในสกุล Ophiocordyceps
คาสาคัญ : การจัดจาแนก, วิวัฒนาการ, ราสกุล Ophiocordyceps
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TPP–01
Six new species of insect fungi genus Ophiocordyceps in Thailand
Kanoksri Tasanathai*, Donnaya Thanakitpipattana, Wasana Noisripoom,
Artit Khonsanit, Suchada Mongkolsamlit, Jennifer Luangsa-ard
Microbe Interaction and Ecology Laboratory (BMIE), The Center for Genetics Engineering
and Biotechnology (BIOTEC), Khlong Luang Destrict, Pathum Thani Province 12120
*Coresponding author: tasanatai@biotec.or.th

The genus Ophiocordyceps (Ophiocordycipitaceae, Hypocreales, Ascomycetes) is an
entomopathogenic fungus, which is characterized by darkly-pigmented, tough and
wiry stromata, superficial to completely immersed perithecia. Species in the
Ophiocordycip-itaceae are pathogenic to a wide variety of invertebrates. In previous
surveys of insect pathogenic fungi in Thailand, six new species of Ophiocordyceps
containing superficial perithecia were found in the leaf litter and undersides of
leaves. Ophiocordyceps sp. 01-05 and Ophiocordyceps sp. 06 were pathogenic to
Lepidoptera larvae and Hemiptera (Hopper), respectively. They are described using
morphological and molecular phylogenetic data. Six species produce ovoid
superficial perithecia from the middle to the end of a cylindrical stroma, whole
ascospores, and Hirsutella is an asexual morph. They are distinct from other closely
related species in the genus Ophiocordyceps in producing superficial perithecia, in
the sizes of the ascospores and perithecia, and in host preference. Multi-gene
phylogenetic analysis of 5.8S-ITS rDNA, nrSSU, EF-1α, and RPB1 gene loci also
confirmed the distinctiveness of these new species in the Ophiocordycipitaceae.
Keywords: Taxonomy, Phylogeny, Ophiocordyceps
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TPP–02
ความหลากหลายของไลเคนในเขตบริการและเขตนันทนาการ
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
กันย์ จานงค์ภักดี, กษมล บัวแก้ว*
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
*Corresponding author: npi.chiangmai@gmail.com

โครงการวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส ารวจความหลากหลายของไลเคนในเขตบริ ก ารและ
เขตนั น ทนาการ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ด อยอิ นทนนท์ รวมทั้ ง รวบรวมและจั ด ท าฐานข้ อ มู ล
เพื่ อ ถ่า ยทอดองค์ ค วามรู้ผ่ า นเส้ น ทางศึ กษาธรรมชาติ ส ารวจและเก็ บ ตั วอย่ า งในเดื อ นมี น าคม
ถึงเดื อนพฤษภาคม 2559 ในเขตบริ การ 2 แห่ง คือ ศู นย์บ ริการนั กท่อ งเที่ ยว และลานกางเต้น ท์
ดงสน และเขตนั น ทนาการ 9 แห่ ง คื อ เส้ น ทางเดิ น ศึ ก ษาธรรมชาติ กิ่ ว แม่ ป าน เส้ น ทาง
เดิ น ศึ ก ษาธรรมชาติ อ่ า งกา เส้ น ทางเดิ น ป่ าผาดอกเสี้ ย ว น้ าตกแม่ ป าน น้ าตกห้ ว ยทรายเหลื อ ง
น้าตกวชิรธาร น้าตกแม่กลาง น้าตกแม่ยะ และบริเวณยอดดอยอินทนนท์ จากการศึกษาพบไลเคน
สามารถจาแนก ได้ 21 วงศ์ 39 สกุล ระบุ ชนิดได้ 21 ชนิ ด ที่พ บมากที่ สุ ด คือ Graphidaceae
ซึ่ ง อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ครั ส โตส รองลงม าคื อ วงศ์ Parmeliaceae และ Physciaceae ตามล าดั บ
สกุลที่พบมากที่สุดคือ Heterodermia จาแนกได้ 6 ชนิด ได้แก่ H.obscurata, H. diademata,
H. leucomelos, H. stellate, H. japonica และ H. speciosa สกุล Glaphid พบทุกเขตบริการ
และเขตนันทนาการ ส่วนไลเคนในสกุล Everniastrum พบเฉพาะเขตนันทนาการที่มีเป็นป่าดิบเขา
ได้ แก่ เส้ น ทางเดิ น ศึ ก ษาธรรมชาติ กิ่ ว แม่ ป าน เส้ น ทางเดิ น ศึ ก ษาธรรมชาติ อ่ า งกา และบริ เวณ
ยอดดอยอินทนนท์
คาสาคัญ: ไลเคน เส้นทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
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TPP–02
Diversity of lichen species in the service zone and recreation zones at
Doi Inthanon National Park, Chiang Mai Province
Kan Jumnongpakdi, Kasamon bourkaew*
1
Nation Parks Research and Innovation Development Center, Mueang Destrict,
Chiang Mai Province 50200
*Corresponding author: npi.chiangmai@gmail.com
The main objectives of this investigation are to compile lichen species in the service
and recreation zones at Doi Inthanon National Park, Chiang Mai Province, for
taxonomic database construction and to transfer knowledge of lichen species
diversity to visitors along nature trails. Surveys and collections of lichens were made
between March–May 2016 at service zone 2 areas such as) Doi Inthanon
National Park Headquarters, 2) Camping sites, and 3) recreation zones including
Kio Mae Pan nature trail, Ang ka nature trail, Pa Dok Siew nature trail,
Mae Pan waterfall, Huay sai leung waterfall, Wachirathan Waterfall,
Mae Klang Waterfall, Mae Ya Waterfall, and the summit area of Doi Inthanon.
The surveys found a total of 21 families, 39 genera and 21 species of lichens.
Most lichens were in the Graphidaceae (Crustose group, Parmeliaceae
and Physciaceae). The most species–rich genus was Heterodermiawhich included
H. obscurata, H. diademata, H. leucomelos, H. stellate, H. japonica and H. speciosa.
Species of Glaphidaceae were found all service zones and recreation areas.
Moreover, An Everniastrum species was found in hill evergreen forest only on the
Kio Mae Pan nature trail, Ang ka nature trail and the summit of Doi Inthanon.
Keywords: lichen, nature trail, Doi Inthanon National Park
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TPP–03
ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของปลากัด Betta stiktos ในวงค์ Osphronemidae
โดยใช้ลาดับจีโนมไมโทคอนเดรีย
จตุพงษ์ พลจรัส1, อรจิรา ประคองชีพ1, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่2, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล1,3,
ครศร ศรีกุลนาถ1,3*
1
ห้องปฏิบัติการเซลล์พันธุศาสตร์ของสัตว์และการเปรียบเทียบจีโนม (ACCG) ภาควิชาพันธุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์, 2ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง และ 3Animal Breeding and Genetics
Consortium of Kasetsart University (ABG – KU) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, จตุจักร,
กรุงเทพฯ 10900
*
ผู้เขียนหลัก: kornsorn.s@ku.ac.th

ปลากัดเป็ นปลาสวยงามที่นิ ยมเลี้ ยงกั นอย่างแพร่ห ลาย มี การดารงชี พในน้าจื ดและแพร่ก ระจาย
ในทวี ปเอเชีย ตะวั นออกเฉี ยงใต้ สามารถจั ดจ าแนกตามพฤติ ก รรมการสื บ พั น ธุ์ได้ สองกลุ่ มได้ แก่
กลุ่มก่อหวอดและอมไข่ ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทาการศึกษาจีโนมไมโทคอนเดรียของปลากัดกัมพูชา
ช นิ ด B. stiktos ด้ ว ย วิ ธี ก า ร Sanger sequencing เพื่ อ ศึ ก ษ า ก า ร เรี ย งตั ว ข อ ง ยี น ใน
จีโนมไมโทคอนเดรี ยและความสัม พั น ธ์ล าดั บ นิ วคลี โอไทด์ ของปลากัด ในวงค์ Osphronemidae
พบว่ าจี โ นมไมโทคอนเดรี ย มี ค วามยาวของประมาณ 16,521 คู่ เบส ประกอบยี น แปลรหั ส เป็ น
โปรตีน 13 ยีน ไรโบโซมอลอาร์เอ็นเอ 2 ยีน ทรานสเฟอร์อาร์เอ็นเอ 22 ยีน และ control region
(D-loop) จากแผนภาพความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมด้วย 16S ไรโบโซมอลอาร์เอ็นเอด้วยความยาว
548 คู่ เ บส แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ปลากั ด กั ม พู ช าชนิ ด B. stiktos มี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ B. smaragdina
LR0199 อีกทั้งยังจัดอยู่ในกลุ่มก่อหวอดของปลากัดในวงค์ Osphronemidae
คาสาคัญ: Betta stiktos, จีโนมไมโทคอนเดรีย, แผนภาพความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการณ์
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TPP–03
Partial mitochondrial genome sequence of Betta stiktos and
the separated evolutionary of Osphronemidae
Jatupong Ponjarat1, Ornjira Prakhongcheep1, Narongrit Muangmai2,
Surin Peyachoknagul1,3, Kornsorn Srikulnath1,3,*
1
Laboratory of Animal Cytogenetics and Comparative Genomics (ACCG), Department of
Genetics, Faculty of Science, 2Department of Fishery Biology, Faculty of Fisheries, and
3
Animal Breeding and Genetics Consortium of Kasetsart University (ABG-KU),
Kasetsart Universtiy, Chatuchak, Bangkok 10900
*Corresponding author: kornsorn.s@ku.ac.th

Betta fishes are freshwater fish of Southeast Asia and are classified into two groups:
bubble nesting and mouth-brooding. However, the complete mitochondrial
genomes of B. stiktos have not been reported. This is important in order to study
the gene arrangements and sequence relationships in Osphronemidae. We carried
out the whole mitochondrial genome sequencing of B. stiktos by Sanger sequencing.
The results showed that the mitochondrial genome of B. stiktos consisted of 16,521
base pairs, which contained 13 protein-coding genes, two rRNA genes, a control
region, and 22 tRNA genes. Reconstruction of the 548 bp of 16S ribosomal RNA
confirmed its phylogenic relationship: B. stiktos belongs to the bubble nesting group
of Osphronemidae.
Keywords: Betta stiktos, mitochondrial genome, phylogeny
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TPP–04
อนุกรมวิธานและข้อมูลของรานากลุ่ม “aero-aquatic” ในประเทศไทย
ตังแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน
จารุวรรณ เชื้อสีหะรณชัย1,*, Kaoru Yamaguchi2, จุรีรัตน์ เอื้อพัฒนากิจ1, สาทินี ซื่อตรง1,
วีระ ศรีอินทร์สุทธิ์1, Izumi Okane3, Akira Nakagiri4, สายัณห์ สมฤทธิ์ผล1, นัฐวุฒิ บุญยืน1
1
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค), สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
2
Biological Resource Center (NBRC), National Institute of Technology and Evaluation (NITE),
Chiba 292–0818, Japan
3
Faculty of Life and Environmental Sciences University of Tsukuba Tennodai1–1–1,
Ibaraki 305–8572, Japan
4
Division of Genetic Resource Preservation and Evaluation, Fungus/Mushroom Resource
and Research Center, Tottori University, Tottori–shi, Tottori 6808553, Japan
*
ผู้เขียนหลัก: charuwan.chu@biotec.or.th

จากการศึกษาราน้ากลุ่ม aero-aquatic ในประเทศไทยกว่าสองทศวรรษตั้ งแต่ พ.ศ. 2539 จนถึ ง
ปัจจุบัน สามารถคัดแยกรากลุ่มนี้ได้ 991 ไอโซเลท จัดจาแนกเป็น 17 สกุล ซึ่งพบในระยะสืบพันธุ์
แ บ บ ไ ม่ อ า ศั ย เ พ ศ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย Biflagellospora Cancellidium Candelabrum
Clathrosporium Fusticeps Helicoön Helicoma Helicomyces Helicosporium
Helicocentralis Peyronelina Pseudaegerita Pseudoclathrosphaerina Scutisporus
Setosynnema Spirosphaera แ ล ะ Trichoderma โ ด ย ร า ช นิ ด ที่ พ บ ม า ก ทั่ ว ไ ป คื อ
Candelabrum brocchiatum และ Helicomyces roseus พบราสายพันธุ์ใหม่ซึ่งได้รับการตีพิมพ์
ภายใต้งานวิจัยนี้ประกอบด้วย ราสกุลใหม่จานวน 1 สกุล (Helicocentralis gen. nov.) ราชนิดใหม่
เป็ น จ านวน 6 ชนิ ด (ได้ แ ก่ Biflagellospora gracilis B. papillata B. siamensis Fusticeps
multiseptata Helicocentralis hyalina และ Trichoderma aeroaquaticum) และราชนิ ด
ใหม่จานวน 2 ชนิด ที่อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อตีพิมพ์ (ได้แก่ Akenomycesliked และ Pseudoclathrosphaerina sp.1) นอกจากนี้ ยัง พบราที่ไม่ เคยมี รายงานจากประเทศ
ไทยมาก่อนจานวน 19 สายพันธุ์ ในการศึกษานี้ได้ทาการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทางอนุกรมวิธาน การ
จัดจาแนกชนิด ภาพถ่ายลักษณะ ผลวิเคราะห์สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ บัญชีรายชื่อราในกลุ่มนี้
จากประเทศไทย เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาราน้าในกลุ่มนี้ต่อไป
คาสาคัญ: ระยะสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ, ความหลากหลายทางชีวภาพ, บัญชีรายชื่อ
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TPP–04
Updated aero-aquatic fungi from Thailand since 1996-2017:
fungal notes and taxonomy
Charuwan Chuaseeharonnachai1,*, Kaoru Yamaguchi2, Jureerat Ueapattanakit1,
Satinee Suetrong1, Veera Sri-indrasutdhi1, Izumi Okane3, Akira Nakagiri4,
Sayanh Somrithipol1, Nattawut Boonyuen1
1
The Center for Genetics Engineering and Biotechnology (BIOTEC), National Science and
Technology Development Agency, Khlong Luang Destrict, Pathum Thani 12120, Thailand
2
Biological Resource Center (NBRC), National Institute of Technology and Evaluation (NITE),
Chiba 292–0818, Japan
3
Faculty of Life and Environmental Sciences University of Tsukuba Tennodai1–1–1,
Ibaraki 305–8572, Japan
4
Division of Genetic Resource Preservation and Evaluation, Fungus/Mushroom Resource
and Research Center, Tottori University, Tottori–shi, Tottori 6808553, Japan
*
Corresponding author: charuwan.chu@biotec.or.th

Nine hundred and ninety-one taxa of aero-aquatic fungi have been discovered since
they werepreviously recorded from Thailand. The asexual morph taxa belong to
17 genera, including Biflagellospora, Cancellidium, Candelabrum, Clathrosporium,
Fusticeps, Helicoön, Helicoma, Helicomyces, Helicosporium, Helicocentralis,
Peyronelina, Pseudaegerita, Pseudo-clathrosphaerina, Scutisporus, Setosynnema,
Spirosphaera and Trichoderma. The most common species are Candelabrum
brocchiatum and Helicomyces roseus, while 19 taxa represent new records for
Thailand. In addition, Helicocentralishyalina gen. nov. was described and six novel
taxa, namely Biflagellospora gracilis, B. papillata, B. siamensis, Fusticeps
multiseptata, Helicocentralis hyalina and Trichoderma aeroaquaticum were
established as new to science. An Akenomyces-like genus and
Pseudoclathrosphaerina sp.1 will be described and erected as new genus and novel
species candidates. Descriptions and illustrations are also provided. Based on the
large subunit (LSU or 28S) rRNA, molecular phylogenetic data will be further tested
to reveal the taxonomic position of some fungal species. This work contributes to a
more comprehensive update and improved identification of Thai aero-aquatic fungi.
Keywords: asexual morph, biodiversity, species list
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TPP–05
ความสามารถของราดินทีแ่ ยกจากแหล่งอุณหภูมิสูงใต้พิภพ
ภายใต้การเจริญเติบโตที่อุณหภูมิต่างๆ
จุรีรัตน์ เอื้อพัฒนากิจ*, นัฐวุฒิ บุญยืน, จารุวรรณ เชื้อสีหะรณชัย, วีระ ศรีอินทร์สุทธิ์
ห้องปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพของรา ศูนย์พันธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
*ผู้เขียนหลัก : jureerat.uea@biotec.or.th

ราที่ ท น ต่ อ ค วามร้ อ น ถู ก จั ด เป็ น จุ ลิ นท รี ย์ ที่ สาม ารถ ใน กระบ วน การทางชี ว ภ าพ แล ะ
น าไปใช้ ใ นอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ ได้ เช่ น ใช้ ใ นการผลิ ต เอนไซม์ ที่ มี ศั ก ยภาพ การศึ ก ษาครั้ ง นี้
ได้ ท าก ารคั ดแ ยก ราดิ น จากแ ห ล่ งอุ ณ ห ภู มิ สู ง ใต้ พิ ภ พ ท างธรรม ชาติ ใน ป ระเท ศ ไท ย
จ านวน 166 ไอโซเลต และบ่ ม ในตู้ อุ ณ หภู มิ สู ง เพื่ อ ทดสอบความสามารถในการเจริ ญ เติ บ โต
โดยเริ่มที่ 25°ซ และเพิ่มอุณหภูมิขึ้นครั้งละ 5°ซ จนกระทั่งถึง 50°ซ (30°ซ, 35°ซ, 40°ซ, 45°ซ และ
50°ซ) ผลการทดลองพบรา 15 ไอโซเลต (9% จากจ านวนราทั้ งหมด), 33 ไอโซเลต (19.9%),
44 ไอโซเลต (26.5%), 51 ไอโซเลต (30.7%) และ 23 ไอโซเลต (13.9%) สามารถปรับ ตั วและ
เจริ ญ เติ บ โตได้ ดี ที่ สุ ด ในช่ ว งอุ ณ หภู มิ 25-30°ซ, 25-35°ซ, 25-40°ซ, 25-45°ซ และ 25-50°ซ
ตามล าดั บ ผลการศึ ก ษาแสดงให้ เห็ น ว่ า ช่ ว งอุ ณ หภู มิ ง 25 ถึ ง 45°ซ เป็ น ช่ ว งที่ เหมาะสมที่ สุ ด
สาหรับ การเจริญ เติ บโตของราส่ วนใหญ่ และที่อุ ณ หภูมิ 50°ซ ซึ่ งเป็น อุณ หภู มิที่ เหมาะสมที่สุ ด ที่
เจริญเติบโตได้ ในการศึกษาครั้งนี้สามารถคัดแยกและจัดจาแนกราดินได้ทั้งหมด 9 ชนิด จากจานวน
23 ไอ โซ เล ต ได้ แ ก่ Aspergillus fumigatus (13 ไอ โซ เล ต ), A. terreus (2 ไอ โซ เล ต ),
Aspergillus sp. (2 ไ อ โ ซ เ ล ต ) , Chaetomium senegalense (1 ไ อ โ ซ เ ล ต ) ,
Paecilomyces formosa (1 ไ อ โ ซ เ ล ต ) , Pycnoporus sanguineus (1 ไ อ โ ซ เ ล ต ) ,
Rhizopus microspores (1 ไ อ โ ซ เ ล ต ), Verruconis gallopava (1 ไ อ โ ซ เ ล ต ) แ ล ะ
Unidentified fungus (1 ไอโซเลต) ตามลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยาและเทคนิ ค ทางชี ว วิ ท ยา
เชิ ง โมเลกุ ล โดยส่ ว นใหญ่ ราจะเจริ ญ เติ บ โตได้ ดี โ ดยเฉพาะที่ อุ ณ หภู มิ 50°ซ ในขณ ะที่
การเจริญเติบโตของราจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น และหยุดการเจริญเติบโตที่ อุณหภูมิ 55°ซ ขึ้นไป
ดังนั้นถือว่าอุณหภูมิ 50°ซ คืออุณหภูมิที่สูงสุดที่ราดินดังกล่าวสามารถเจริญเติบโตได้
คาสาคัญ: แหล่งอาศัยอุณหภูมิสูงใต้พิภพ ราดิน ราทนอุณหภูมิสูง อุณหภูมิที่เหมาะสมในเจริญ
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TPP–05
The capability of geothermal soil-borne fungi under various growth
temperature profiles
Jureerat Ueapattanakit*, Nattawut Boonyuen, Charuwan Chuaseeharonnachai,
Veera Sri-Indrasutdhi
Fungal Biodiversity Laboratory (BFBD), The Center for Genetics Engineering and
Biotechnolgy (BIOTEC), National Science and Technology Development Agency (NSTDA),
KhlongLuang, Pathum Thani 12120
*Coresponding author: jureerat.uea@biotec.or.th

Heat tolerant fungi are microorganisms that may perform bioconversion processes
and build industrially significant metabolites, i.e. potential sources of enzymes with
scientific and commercial interest. This study investigated 166 isolates obtained from
soil in selected geothermal sources of Thailand. Growth temperature profiles of
these fungi were preliminarily tested on synthetic media with minimum growth
temperature of 25°C and at five maximum growth temperatures (30°C, 35°C, 40°C,
45°C and 50°C in a direct heat incubator. Fifteen isolates (9% of all fungal strains),
33 (20%), 44 (26%), 51 (31%), and 23 (14%) were able to adapt and grow with
optimal growth temperatures of 25-30°C, 25-35°C, 25-40°C, 25-45°C and 25-50°C,
respectively. Our results demonstrated that 25-45°C represents the optimal
temperature for growth of most fungal isolates, with a dramatic decline at 50°C.
At the optimal growth temperature of 50°C, the result also shows that
23 geothermal soil-borne isolates in 9 species were identified into Aspergillus
fumigatus (13 isolates), A. terreus (2), Aspergillus sp. (2), Chaetomium senegalense
(1), Paecilomyces formosa (1), Pycnoporus sanguineus (1), Rhizopus microspores
(1), Verruconis gallopava (1), and Unidentified taxon (1), based on morphological
and molecular data. Most fungal isolates grew at 50°C, albeit slowly, whereas none
grew at 55°C, providing empirical confirmation that 50°C presents an evolutionary
threshold for fungal growth.
Keywords: geothermal habitats, soilborne fungi, thermotolerant fungi, optimal
growth temperatures
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TPP–06
บาร์โคดของยีน COI เพื่อการจาแนกชนิดม้านาในประเทศไทย
ชลินทร วิลัยศร1,*, วิวัฒนันท์ บุญยัง2, อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์1
1
ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
*ผู้เขียนหลัก: Chalintorn.wi@ku.ac.th

ม้ าน้ าเป็ น กลุ่ ม ปลากระดู ก แข็ งในสกุ ล Hippocampus ที่ มี รูป ร่า งเป็ น เอกลั ก ษณ์ ซึ่ ง นอกจาก
เป็ น ที่ ชื่ น ชอบของกลุ่ ม นั ก ด าน้ าแล้ ว ม้ า น้ าบางชนิ ด ยั งถู ก ระบุ ในต าราแพทย์ แ ผน จี น ที่ เ ชื่ อ ว่ า
มี ส รรพคุ ณ ทางยา จึ ง ท าให้ แต่ ล ะปี มี ก ารขายม้ า น้ าตากแห้ ง เป็ น จ านวนมาก ในปี ค.ศ.2002
ม้าน้าทุกชนิดถูกจัดให้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ (CITES)
บั ญ ชี ที่ 2 โดยประเทศไทยเป็ น ประเทศผู้ ส่ ง ออกรายใหญ่ ของโลก ที่ ผ่ า นมามี ก ารส่ ง ออกม้ าน้ า
ตากแห้งไปต่ างประเทศอย่างต่อ เนื่ องเป็ นจานวนมาก จึงต้องมี การตรวจสอบเพื่ อควบคุมปริม าณ
การส่ งออกม้ า น้ าแต่ ล ะชนิ ด แต่ สั ณ ฐานของม้ า น้ าบางชนิ ด มี ค วามคล้ า ยคลึ งกั น และบางกรณี
เป็ น ม้ า น้าที่ ยัง ไม่ โตเต็ม วั ยจึ งท าให้ เกิด ความสับ สนในการระบุ ชนิ ด ขึ้ น ได้ การศึ ก ษาครั้ง นี้ จึ งได้
พัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอจากยีน Cytochrome c oxidase subunit 1 (COI) ในโมโตคอนเดรียที่
มีความยาว 1,554 คู่เบส มาใช้เป็น เครื่องมือในการจาแนกชนิดของม้าน้าเพื่อความแม่นยาในการ
ตรวจสอบตัวอย่างที่มีความคลุมเครือของลักษณะปรากฏ โดยศึกษาจากตัวอย่างม้าน้า 4 ชนิด คือ
ม้าน้ าหนาม (Hippocampus spinosissimus) ม้าน้าดา (H. kuda) ม้าน้ายักษ์ (H. kelloggi) และ
ม้ า น้ าสามจุ ด (H. trimaculatus) ที่ รวบรวมได้ จ ากฝั่ ง อ่ า วไทยและอั น ดามั น จ านวน 249 ตั ว
ร่วมกั บข้อมูลรหัสพัน ธุก รรมของม้าน้ าแคระ (H. mohnikei) และม้าน้าหนามขอ (H. histrix) จาก
ฐานข้อมูลสากล GenBank พบว่ายีน COI สามารถจาแนกม้าน้าทุกชนิดออกจากกันได้อย่างชัดเจน
จึงสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรม้าน้าเพื่อการค้าภายใต้ข้อกาหนดของ CITES
คาสาคัญ: ม้าน้า, เครื่องหมายดีเอ็นเอ, COI
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TPP–06
COI barcoding for identification of seahorse species in Thailand
Chalintorn Wilaisorn1,*, Wiwattanan Boonyong2, Akarapong Swatdipong1
1
Department of Genetics, Faculty of Science, Kasetsart University,
Chatuchak, Bangkok 10900
2
Upper Gulf Marine Fisheries Research and Development Center (Samut Prakan)
Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Prapadaeng Destrcit,
Samut Prakan Province 10130
*
Corresponding author: Chalintorn.wi@ku.th

Seahorses comprise a group of marine bony fish in the genus Hippocampus,
representing unique characters. Seahorses are not only popular among divers
worldwide, but are also listed in the Chinese Pharmacopoeia, meaning that the
seahorse has been used in traditional Chinese medicine. Tons of dried seahorses
have beenj internationally traded for medicinal reasons. Seahorses have been listed
in Appendix II of the Convention on the International Trade in Endangered Species
of Wild Fauna and Flora (CITES) since 2002. Thailand is a world-class seahorse
exporter and tons of dried seahorses have been exported annually. Consequently,
the number of seahorses of each species need to be observed for species-specific
control of export. However, morphological characters of seahorse species are similar
and juveniles can lead to confusion in species identification. In this study, the
sequence of mitochondrial Cytochrome c oxidase subunit 1 gene (COI), 1,554 bp.
was used as a DNA barcode to identify seahorse species, especially when
morphological identification was ambiguous. Four seahorse species, hedgehog
seahorse (H. spinosissimus), spotted seahorse (H. kuda), great seahorse (H. kelloggi)
and thee-spot seahorse (H. trimaculatus), including 249 individuals in total collected
from both the Gulf of Thailand and Andaman Sea, were tested. Results revealed
that the COI barcoding presented accurate species identification of all seahorse
samples.
Keywords: seahorse, species identification, COI
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TPP–07
รายงานการค้นพบแมงมุมสกุล Atmetochilus Simon, 1887
ครังแรกในประเทศไทย (Araneae, Nemesiidae)
ชวกร ขุนเศรษฐ์ 1,*, วรัตถ์ ศิวายพราหมณ์ 1, ชวลิต ส่งแสงโชติ 2, ณัฐพจน์ วาฤทธิ์ 1
1
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกีฎวิทยา: ชีววิทยาของผึ้ง ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
และไร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2
ศูนย์วิจัย Spider planet เขตสายไหม กรุงเทพ 10220
*ผู้เขียนหลัก: dreamchawakorn@gmail.com

แ ม งมุ ม ใน ว งศ์ Nemesiidae เป็ น แ ม งมุ ม ใน Infraorder Mygalomorphae ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ
สัณฐานโบราณหลายประการ เช่น ลักษณะการเคลื่อนไหวของ Chelicerae ที่เคลื่อนที่ตามแนวดิ่ง
และมี แ ผงปอด 2 คู่ ในปั จ จุ บั น มี ก ารค้ น พบแมงมุ ม วงศ์ นี้ ทั้ ง หมด 396 ชนิ ด จาก 45 สกุ ล
และในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ มี ก ารค้ น พบเพี ย ง 9 ชนิ ด โดยมี 6 ชนิ ด ที่ ถู ก จั ด อยู่ ใ นสกุ ล
Atmetochilus Simon, 1887 ที่ พ บ กระจายอยู่ เ ฉพาะใน พ ม่ า , อิ น เดี ย และอิ น โดนิ เซี ย
ซึ่ งยั ง ไม่ มี รายงานในไทยมาก่ อ น จากการออกพื้ น ที่ ภ าคสนามส ารวจแมงมุ ม วงศ์ Nemesiidae
ในวนอุ ท ยานพระแท่ น ดงรั ง จั ง หวั ด กาญจนบุ รี และจ าแนกชนิ ด ตั ว อย่ า งในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
พบแมงมุ ม ในสกุ ล Atmetochilus โดยท าการระบุ จ ากลั ก ษณะของ sigilla ที่ รวมอยู่ ต รงกลาง
ข อ ง sternum เมื่ อ เป รี ย บ เที ย บ ลั ก ษ ณ ะ ท างสั ณ ฐ าน ข อ งแ ม งมุ ม ทั้ งส อ งเพ ศ ที่ พ บ
กับ แมงมุ ม ในสกุ ล Atmetochilus อื่ น ๆ ทั้ ง 6 ชนิด พบว่ าไม่ ตรงกั บชนิ ดที่ เคยมี รายงานมาก่ อ น
โดยผู้วิจัยคาดว่านี่เป็นการค้นพบประชากรของแมงมุม Atmetochilus ครั้งแรกในประเทศไทย และ
มี ค วามเป็ น ไปได้ ที่ จ ะเป็ น แมงมุ ม ชนิ ด ใหม่ ที่ ยั งไม่ เคยมี ก ารศึ ก ษา นอกจากนี้ ท างคณะผู้ ศึ ก ษา
ยั ง ได้ ท าการศึ ก ษาโครงสร้ า งของรั ง และซากอาหารภายในรั ง รวมถึ ง ข้ อ มู ล นิ เ วศวิ ท ยาอื่ น ๆ
เพื่อเป็นข้อมูลต่อไปในการศึกษาในอนาคต
คาสาคัญ: อนุกรมวิธาน, สัณฐานวิทยา, Mygalomorphae
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TPP–07
A new record of mygalomorph spider Genus Atmetochilus Simon, 1887
in Thailand (Araneae, Nemesiidae)
Chawakorn Kunsete1,*, Varat Sivayyapram1, Chaowalit Songsangchote2,
Natapot Warrit1
1
Center of Excellence in Entomology and Department of Biology, Faculty of Science,
Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330
2
Spider Planet Research Center, Saimai, Bangkok 10220
*Corresponding author: dreamchawakorn@gmail.com

The Mygalomorph spiders of the family Nemesiidae are well known for their
plesiomorphic morphological characters, including their vertical movement of the
chelicerae and the presence of two pairs of book lungs. Nemesiidae comprises more
than 396 species (45 genera) worldwide, though only 9 are reported in Southeast
Asia, of which 6 belongs to the genus Atmetochilus Simon, 1887. Atmetochilus has
never been reported in Thailand, despite its known distribution in India, Myanmar,
and Indonesia, until now. Here, we report our finding of Atmetochilus population at
Pra-Than Dong Rung Forest Park, Kanchanaburi Province. By comparing numerous
morphological characters of this Atmetochilus species to other published records,
the population in Kanchanaburi is tentatively described as a new species. This is the
first record of an Atmetochilus population in Thailand. Nest structure and ecology of
this Atmetochilus are currently under investigation.
Keywords: taxonomy, morphology, mygalomorphae
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TPP–08
ความหลากหลายของผึงในประเทศไทย: บัญชีรายชื่อของแมลงผสมเกสรชนิดอื่น
นอกเหนือจากผึงในสกุล Apis
ณัฐพจน์ วาฤทธิ์*
ศูนย์เชี่ยวชาญทางกีฏวิทยาฯ และ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
*ผู้เขียนหลัก: ich108@hotmail.com

ในปั จ จุ บั น เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว่ า ผึ้ ง ให้ น้ าหวานในสกุ ล Apis และ ชั น โรงหรื อ ผึ้ ง ที่ ไ ม่ มี เหล็ ก ใน
มี ค วาม ส าคั ญ อ ย่ า งม าก ใน ก ารช่ วยผ ส ม เก ส รพื ชผ ล ท างก ารเก ษ ต ร อ ย่ า งไรก็ ต าม
ผึ้งส่วนใหญ่ที่พบบนโลกที่มีการดารงชีวิตแบบโดดเดี่ยวกลับมีผู้สนใจนามาช่วยงานทางการเกษตร
น้อยมาก สาเหตุหลักส่วนหนึ่งที่ยังไม่มีผู้สนใจในการนาผึ้งกลุ่มนี้มาใช้ เนื่องมาจากความรู้พื้น ฐาน
ทางอนุ ก รมวิ ธ านที่ ยั ง มี ไ ม่ เพี ย งพอส าหรั บ ใช้ ใ นการระบุ ช นิ ด ของผึ้ ง ที่ จ ะน ามาใช้ ป ระโยชน์
สาหรับการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้จัดทาบัญชีรายชื่อของผึ้งใน Superfamily Apoidea ทั้งหมด
ที่มีอยู่ในประเทศไทยจานวน 5 วงศ์ 240 ชนิด โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับการค้นพบผึ้งชนิดใหม่และข้อมูล
การรายงานการค้ น พบครั้ ง แรกของผึ้ ง หลายชนิ ด ในระยะเวลา 10 ปี ที่ ผ่ า นมา ซึ่ ง ในขณะนี้
ผู้ศึกษาร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลกาลังนาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการผลิตนวัตกรรมเพื่อใช้ในการเลี้ยง
และเพิ่มจานวนของผึ้งกลุ่มอื่นๆนอกเหนือจากผึ้งให้น้าหวานและชันโรง ได้แก่ ผึ้ งในกลุ่มผึ้งกัดใบ
ในสกุล Megachile และ Chalicodoma แมลงภู่ในสกุล Xylocopa และ ผึ้งหึ่งในสกุล Bombus
ผลการศึก ษาในภาคสนามจะเป็น ตัวชี้ วัดถึ งความสามารถที่ ผึ้งเหล่ านี้จ ะสามารถเข้ ามามี บทบาท
ต่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในประเทศต่อไปได้ในอนาคต
คาสาคัญ: ฐานข้อมูล, รังเทียม, ชีววิทยารัง
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TPP–08
Assessing Apoidea diversity in Thailand:
potential crop pollinators beyond Apis
Natapot Warrit*
Center of Excellence in Entomology and Department of Biology, Faculty of Science,
Chulalongkorn University, Bangkok, 10330
*Corresponding author: ich108@hotmail.com

Honey bees and stingless bees have dominated in the realm of global pollination
effort in the past 100 years. Despite the fact that the majority of bees (Superfamily
Apoidea) adopt solitary life styles, few scientific and agricultural initiatives have been
pursued to utilize these bees in the field to increase their crop productivities and/or
for conservation. This is due in part to the scarcity and gap in basic bee taxonomic
knowledge. Here, I provide a preliminary survey result of the “forgotten pollinators”
in the bee family-groups from Thailand. A total of 240 described bee species are
recorded from 5 families. Included in the report are new locality records and new
bee species described in the last 10 years. Currently, by collaborating with
governmental agencies to establish novel systems using native bees as potential
tropical crop plant pollinators, at least three groups of bees from different social
systems were identified as prospective candidates: the solitary resin, mason, and
leaf-cutter bees of the genus Megachile and Chalicodoma (Megachilidae), the
subsocial large carpenter bees of the genus Xylocopa (Apidae), and the primitive
eusocial bumblebees in the genus Bombus (Apidae). Nesting designs for sustainable
propagation of these bees in captivity are impending. Field-testing will enable us to
assess the abilities of these bees for future pollination efforts.
Keywords: database, biodiversity informatics, trap nest
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TPP–09
การตรวจสอบไมคอร์ไรซาเห็ดเผาะอย่างรวดเร็วด้วยไพรเมอร์ที่มีความจาเพาะ
ณัฐวุฒิ วิริยะธนาวุฒิวงษ์*, อัมพวา ปินเรือน, พงษ์สวัสดิ์ คาสุนทร, สุจนิ ดา สมหมาย,
ธิติยา บุญประเทือง
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
*ผู้เขียนหลัก: natthawut.wir@biotec.or.th

เห็ ด เผาะ Astraeus เป็ น เห็ ด ไมคอร์ ไ รซาที่ นิ ย มรั บ ประทานและมี มู ล ค่ า สู ง ในภาคเหนื อ และ
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทย เนื่ อ งจากเห็ ด เผาะมี ค วามสั ม พั น ธ์ แ บบพึ่ ง พา
กั บ รากของต้ น ไม้ ดั ง นั้ น ในการเพาะเลี้ ย งจะใช้ วิ ธี ร ดน้ าที่ ผ สมสปอร์ เ ห็ ด เผาะให้ กั บ กล้ า ไม้
เมื่ อสป อร์ ง อกจะเจริ ญ เป็ น เส้ น ใยไม คอร์ ไ รซ าพั น อาศั ย อ ยู่ บ ริ เ วณ ป ลายขอ งรากพื ช
และเจริญ ต่ อไปเป็ น ดอกเห็ ด เมื่อ สภาวะแวดล้ อมเหมาะสม แม้ ว่ากล้ าไม้ ที่มี เส้ นใยของเห็ ด เผาะ
อาศั ย อ ยู่ จ ะเป็ น ที่ ต้ อ งก ารเพื่ อ การเพ าะเห็ ด แต่ การต รวจส อบ เส้ น ใยขอ งเห็ ด เผ าะ
ไม่ ส ามารถท าได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งด้ ว ยตาเปล่ า หรื อ แม้ แ ต่ ภ ายใต้ ก ล้ อ งจุ ล ทรรศน์ ส เตอริ โ อ
เนื่องจากในธรรมชาติมีเชื้อเห็ดหลายชนิ ดที่เป็นไมคอร์ไรซาและสร้างเส้นใยที่มีลักษณะโครงสร้าง
คล้ายกัน คณะผู้วิจัยจึงคิดใช้วิธีตรวจสอบดีเอ็นเอของไมคอร์ไรซาด้วยปฏิกิริยา polymerase chain
reaction (PCR) ที่มีความรวดเร็ว โดยใช้ไพรเมอร์ที่ออกแบบเพื่อการตรวจเห็ดเผาะ ผลการทดสอบ
ไพรเมอร์พ บว่ า มี ค วามจ าเพาะกั บ ดี เอ็ น เอของเห็ ด เผาะ ไม่ มี ผ ลกั บ ดี เ อ็ น เอของเห็ ด ในสกุ ล อื่ น
ที่ ส ร้ า งเส้ น ใยขึ้ น อยู่ ร่ว มกั บ รากต้ น ไม้ ใ นธรรมช าติ อาทิ เช่ น Scleroderma, Phlebopus หรื อ
Russula โดยหวังว่าวิธีตรวจสอบนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการเพาะเห็ดเผาะในอนาคต
คาสาคัญ: เห็ดป่ากินได้, การตรวจสอบไมคอร์ไรซา, การเพาะเห็ดป่า
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TPP–09
Rapid detection of Astraeus mycorrhiza by using specific primer
Natthawut Wiriyathanawudhiwong*, Umpawa Pinruan, Phongswat Khamsuntorn,
Sujinda Sommai, Thitiya Boonpratuang
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology,
National Science and Technology Development Agency, Khlong Luang Destrict,
Pathum Thani Province 12120
*Corresponding author: natthawut.wir@biotec.or.th

Astraeus is a popular and high-value mushroom in North and Northeast Thailand.
Because Astraeus is a mycorrhizal mushroom that lives in a symbiotic relationship
with tree roots, the method of pouring Astraeus spore suspension on plant
seedlings is used for cultivation. Then the spore germinates, becomes a mycelium
colonizing plant roots, and finally makes a fruiting body when environmental
conditions are appropriate. Although spore-inoculated seedlings are preferred in the
mushroom cultivation industry, detection of Astraeus mycorrhiza with the naked eye
or even under the stereomicroscope cannot be done properly because there are
many species of mushrooms that have similar mycorrhizal structure in nature.
Therefore, our research group has designed Astraeus-specific primers for rapid
detection by using a polymerase chain reaction (PCR). As test results, the primers are
specific to Astraeus and are not affected by the DNA of other mycorrhizal
mushrooms, such as Scleroderma, Phlebopus or Russula, which colonize plant roots
in nature. We hope that our primers will be useful in the mushroom cultivation
industry in the future.
Keyword: edible mushroom, mycorrhiza detection, wild mushroom cultivation
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TPP–10
การจัดจาแนกชนิดของปลวกเลียงราในประเทศไทยด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ
ณิชารีย์ จันทร์นวล1,*, มิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล1, ศศิธร หาสิน2
1
ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ 2ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
*ผู้เขียนหลัก: n.jannual@gmail.com

ปลวกเลี้ย งราอยู่ในวงศ์ย่อ ย Macrotemitinae สามารถเพาะเลี้ ยงเชื้อ ราในสกุล Termitomyces
ซึ่งเป็นต้น กาเนิด ของเห็ดโคน และเนื่องจากเห็ ดโคนเป็น เห็ดที่ ไม่ สามารถเพาะเลี้ยงโดยปราศจาก
ปลวกได้ ปลวกจึ ง มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาการเพาะเห็ ด โคนในอนาคต การจั ด จ าแนกชนิ ด
ของปลวกเลี้ ย งราอย่ า งถู ก ต้ อ งจึ ง เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ซึ่ ง ในประเทศไทยมี ค วามหลากหลายของ
ปลวกเลี้ ย งราสู ง แต่ ยั งมี ก ารศึ ก ษาน้ อ ย งานวิจั ย ครั้ง นี้ จึ งมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ จั ด จ าแนกชนิ ด ของ
ปลวกเลี้ยงราโดยใช้ยีน cytochrome c oxidase subunit I (COI) และ cytochrome c oxidase
subunit II (COII) และเปรี ย บเที ย บระหว่ า งการจั ด จ าแนกชนิ ด โดยวิ ธี ท างสั ณ ฐานวิ ท ยาและ
ข้ อ มู ล ดี เ อ็ น เอในฐานข้ อ มู ล Barcoding of life โดยศึ ก ษาปลวกทั้ ง หมด 8 ชนิ ด จาก 33 รั ง
ซึ่ ง เก็ บ จาก ส ถ านี ฝึ ก นิ สิ ต วน ศ าส ต ร์ ค ณ ะว น ศ าส ต ร์ ม ห าวิ ท ย าลั ยเก ษ ต รศ าส ต ร์ ,
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช และอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา พบว่าทั้งยีน COI
และ COII สามารถจัดจาแนกชนิดของปลวกเลี้ยงราได้ดี ซึ่งเมื่อนามาแยกสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ
แล้วสามารถแบ่งกลุ่มตามชนิดได้อย่างชัดเจน จึงสามารถใช้ยีน COI และ COII ในการจัดจาแนกชนิด
ของปลวกเลี้ยงราในประเทศไทยได้
คาสาคัญ: วงศ์ย่อย Macrotemitinae, COI, COII
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TPP–10
Identification of fungus growing termite in Thailand using DNA barcoding
1

Nicharee Jannual1,*, Mingkwan Nipitwattanaphon1, Sasitorn Hasin2
Department of Genetics, Faculty of Science, and 2 Department of Forest Biology, Faculty
of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900
*
Corresponding author: n.jannual@gmail.com

Fungus growing termite is in the subfamily Macrotermitidae. They can cultivate
termite mushrooms which are in the genus Termitomyces. Because termite
mushroom cannot be artificially cultivated like other edible mushrooms, it is
important to know the termite species cultivating termite mushrooms to develop
future artificial cultivation. It is important to use major workers of termite to identify
species and identification by morphology is complicate and sometimes
controversial. Thus, this study aims to identify fungus growing termite species using
cytochrome oxidase subunit I (COI) and cytochrome oxidase subunit II (COII) and
compare between morphology identification and DNA identification using Barcoding
of Life database. We identified eight species of termites from a total of 33 nests
collected from the training camp of Faculty of Forestry Kasetsart University, Sakaerat
Biosphere Reserves and Thaplan national park, Nakhon Ratchasima. The result
suggests that both COI and COII can clearly identify fungus growing termite species.
The result of the phylogenetic trees showed that same species are grouped
correctly. Accordingly, COI and COII can use to identify fungus growing termite
species in Thailand.
Keywords: subfamily Macrotermitidae, COI, COII
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TPP–11
การจัดจาแนกราก่อโรคชนิดใหม่บนแมลงในอันดับ Orthoptera ในประเทศไทย
ดนญา ธนกิจพิพัฒน1,*, กนกศรี ทัศนาทัย1, สุชาดา มงคลสัมฤทธิ์1, อาทิตย์ คนสนิท1,
สุภาพร ล้าเลิศธน2, เจนนิเฟอร์ เหลืองสอาด1
1
ห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์และนิเวศวิทยา ศูนย์พันธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
2
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 6500
*ผู้เขียนหลัก: อีเมลล์ผู้เขียน donnaya.tha@biotec.or.th

จากการสารวจราทาลายแมลง (Invertebrate-pathogenic fungi) ในประเทศไทย พบว่ามีแมลง
และแมงมุมที่มีความจาเพาะกับการก่อโรคของราในแต่ละชนิด 10 อันดับด้วยกัน ได้แก่ แมลงใน
อันดับ Blattidae, Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Isoptera, Lepidoptera,
Neuroptera, Odonata, Orthoptera และแมงมุมในอันดับ Araneae การศึกษาในครั้งนี้
ได้ทาการศึกษาเฉพาะในอันดับ Orthoptera ซึ่งเป็นแมลงในกลุ่มกระชอน จิ้งหรีด และตั๊กแตน เป็น
ต้น โดยราทาลายแมลงในอันดับ Orthoptera นี้ยังคงมีการศึกษาอยู่ค่อนข้างน้อย และจากการเก็บ
รวบรวมตัวอย่างราในพื้นที่ป่าประเทศไทย พบราที่เข้าทาลายและเจริญบนแมลงกระชอนและจิ้งหรีด
มีความแตกต่างจากที่เคยมีการรายงานมาก่อน เช่น ชนิดของแมลงเจ้าบ้าน, ขนาดของ perithecia,
asci และ ascospores อีกทั้งจากการศึกษาสายสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ โดยใช้ลาดับเบสบริเวณ
SSU LSU rDNA EF1-alpha และ RPB2 เทียบกับราต้นแบบ แสดงให้เห็นว่าเป็นราทาลายแมลงใน
อันดับ Orthoptera ชนิดใหม่ ซึ่งเป็นราในสกุล Ophiocordyceps และ Cordyceps ได้แก่
Ophiocordyceps sp.1 เข้าทาลายและเจริญบนจิ้งหรีด (Gryllacrididae), Ophiocordyceps
sp.2 เข้าทาลายและเจริญบนแมลงกระชอน (Gryllotalpidae) และ Cordyceps sp. เข้าทาลาย
และเจริญบนจิ้งหรีด (Gryllacrididae) จึงคาดว่าราทาลายแมลงทั้ง 3 ชนิดนี้เป็นชนิดใหม่ของ
ประเทศไทย
คาสาคัญ: ราทาลายแมลง, Orthoptera, แมลงเจ้าบ้าน
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TPP–11
Newly identified fungal pathogens of Orthoptera in Thailand
Donnaya Thanakitpipattana1,*, Kanoksri Tasanathai1, Suchada Mongkolsamrit1,
Artit Khonsanit1, Supaporn Lamlertthon2, Jennifer Luangsa-ard1
1
Microbe interaction Laboratory, National Center for Genetics Engineering and
Biotechnology, Klong Luang Destrict, Pathum Thani Province 12120
2
Centre of Excellence in Fungal Research, Faculty of Medical Science
Naresuan University, Mueang Destrict, Phitsanulok Province 65000
*Corresponding author: donnaya.tha@biotec.or.th

Inverterbrate-pathogenic fungi in Thailand have been found on various hosts which
include ca. 10 insect orders and spiders. Hosts belong to the insect orders Blattidae,
Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Isoptera, Lepidoptera, Neuroptera,
Odonata, Orthoptera and the spider order Araneae. In this study, we focus on the
insect order Orthoptera. There have been many reports on fungi infecting
orthopterans but almost all reports have shown differences in the morphological
features such as host, size of the perithecia, asci and ascospores with only few
molecular data being done. We have conducted surveys and collected insect fungi
from national parks in Thailand. We identified them by morphological characteristics
and molecular techniques using the combined SSU, LSU, EF1 and RPB2 gene
regions. From the results of morphological study and molecular analyses we show
that there are new species of insect fungi on Orthoptera such as Ophiocordyceps sp.
1 (on cricket, Gryllacrididae), Ophiocordyceps sp. 2 (on mole cricket, Gryllotalpidae)
and Cordyceps sp. (on cricket, Gryllacrididae). We therefore propose these 3 insect
pathogenic fungi as new pathogens on Orthoptera in Thailand.
Keywords: Invertebrate-pathogenic fungi, Orthoptera, host
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TPP–12
การจัดจาแนกทางสัณฐานวิทยาและอณูชีวโมเลกุลของเห็ดสกุล Micropsalliota
ในจังหวัดอานาจเจริญ
ทักษพร ธรรมรักษ์เจริญ1,*, มณีรัตน์ พบความสุข1, ณัฐวุฒิ วิริยะธนาวุฒิวงษ์1,
รัตเขตร์ เชยกลิ่น2, ประภาพรรณ ซอหะซัน3 , ภัทรชัย จุฑามาศ4, ธิติยา บุญประเทือง1
1
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10210
2
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
3
สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อาเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี 71150
4
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพฯ 10303
*ผู้เขียนหลัก: tuksaporn.thu@biotec.or.th

เห็ ด สกุ ล Micropsalliota พบได้ อ ย่ า งแพร่ ห ลายในพื้ น ที่ ป่ า ชุ ม ชน อ าเภอหั ว ตะพาน จั ง หวั ด
อ านาจเจริ ญ จั ด เป็ น เห็ ด พิ ษ เมื่ อ พิ จารณ าจากลั ก ษ ณ ะภายนอกมี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั บ
เห็ ด ส กุ ล Agaricus ซึ่ งเห็ ด Agaricus พ บ ทั้ งส าย พั น ธุ์ ที่ รั บ ป ระ ท าน ได้ แ ล ะ ที่ เป็ น พิ ษ
ทาให้เกิ ด ความสับ สนแก่ ผู้บ ริโภค จากการส ารวจในพื้ น ที่ อ นุรักษ์ พั น ธุก รรมพื ช อัน เนื่ องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช สามารถ
เก็ บ รวบรวมตั วอย่ า งเห็ ดสกุ ล Micropsalliota ได้ จ านวน 6 ตั วอย่ า งคื อ RSPG00126,
RSPG00176, RSPG00300, RSPG00302, RSPG00309 และ RSPG00310 และเก็ บ ข้ อ มู ล ทาง
สัณ ฐานวิทยาคือ รูป ร่าง พื้น ผิว สี ขนาดของหมวกดอก ครี บ และก้านดอก รวมถึงข้ อมูล ภายใต้
กล้ อ งจุ ล ทรรศน์ โ ดยใช้ เทคนิ ค แบบมื อ เปล่ า ร่ ว มกั บ วิ เคราะห์ ตั ว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี อ ณู ชี ว โมเลกุ ล
ล าดั บ เบสนิ ว คลี โ อไทด์ ใ นต าแหน่ ง internal transcribed spacer (ITS) ผลจากการวิ เ คราะห์
เอกลักษณ์ทางสัณ ฐานวิทยาให้ผลสอดคล้องกับผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางชีวโมเลกุล
ซึ่ ง พบว่ า RSPG00300, RSPG00302 และ RSPG00310 มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั บ Micropsalliota
xanthorubescens และ RSPG00126, RSPG00176 และ RSPG00309 มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั บ
Micropsalliota megarubescens
คาสาคัญ: เห็ดพิษ, ลาดับเบสนิวคลีโอไทด์, อนุกรมวิธาน
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TPP–12
Morphological characteristics and bio-molecular identification of
the Genus Micropsalliota in Amnat Charoen Province
Tuksaporn Thummmarukcharoen1,*, Maneerat Pobkwamsuk1,
Natthawut Wiriyathannawudhiwong1, Rattaket Choeyklin2, Prapapan Sawhasan3,
Patarachai Chuthamas4, Thitiya Boonpratuang1
1
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, National Science and
Technology Development Agency, Khlong Luang Destrict, Pathum Thani Province 12120
2
Biodiversity-Based Economy Development Office
(Public Organization), Lak Si, Bangkok 10210
3
Agricultural Science Program, Mahidol University Kanchanaburi Campus,
Saiyok Destrict, Kanchanaburi Province 71150,
4
Plant Genetic Conservation Project, Chitralada Villa, Dusit, Bangkok 10303
*Corresponding author: tuksaporn.thu@biotec.or.th

The Genus Micropsalliota is a wild poisonous mushroom spread throughout
community forest at Hua Taphan, Amnat Charoen Province. Macroscopic structures
of Micropsalliota are similar to those of the genus Agaricus that consists of both
edible and poisonous species, causing confusion to consumers. Six specimens of
genus Micropsalliota; RSPG00126, RSPG00176, RSPG00300, RSPG00302, RSPG00309
and RSPG00310 were collected and identified based on morphological and
molecular characteristics in Plant Genetic Conservation Project under the Royal
Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhon. The morphological
data, such as the texture, shape, color and size of pileus, gills, stipes, including
microscopic data obtained by free hand technique, were observed and recorded
together with bio-molecular analysis of nucleotide sequences in the region of
internal transcribed spacer (ITS). The morphological analysis results were consistent
with the bio-molecular analysis results that RSPG00300, RSPG00302 and RSPG00310
were closely related to Micropsalliota xanthorubescens and RSPG00126, RSPG00176
and RSPG00309 were closely related to Micropsalliota megarubescens.
Keywords: poisonous mushrooms, nucleotide sequences, taxonomy
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TPP–13
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ของเห็ดในเขตพืนที่วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง
เทพอัปสร แสนสุข*, สุธีรา สุนทรารักษ์, ดรัสวิน วงศ์ปรเมษ, ปุริม ชฎารัตนฐิติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
*ผู้เขียนหลัก: microbiology_noina@hotmail.co.th

จากการดาเนิน งานการพัฒ นาระบบฐานข้ อมูล ความหลากหลายของชนิ ดพัน ธุ์ การแพร่กระจาย
กั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ของเห็ ด โดยทดสอบใช้ ง านจากผู้ ใ ช้ ทั่ ว ไป จ านวน 40 คน
โดยรวมพึ งพอใจต่ อ การใช้งานที่ 4.75 ซึ่ง อยู่ ในระดั บความพึ งพอใจมากที่ สุด และคะแนนสู งสุ ด
เป็ น ส่ ว นของความพร้ อ มใช้ ข องระบบ ผู้ ใ ช้ ง านทั้ ง หมดสามารถเรี ย นรู้ ก ารใช้ ง านระบบ
ได้ในระยะเวลาอันสั้น และพบว่ามีการเรียกใช้ไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เพิ่ มขึ้ นร้อ ยละ 8.32 ส าหรับ การศึกษาภู มิปั ญญาท้ องถิ่ นและแนวทางในการใช้ป ระโยชน์ของคน
ในชุมชน พบว่ามีองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาที่มีความสัมพันธ์ระหว่างเห็ดกับวิถีชุมชนหลายด้าน
และคนในชุมชนส่วนใหญ่มีเก็บเห็ดเพื่อการจาหน่ายและการบริโภค โดยได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้รู้จักแหล่ งเห็ดธรรมชาติ รู้จักลักษณะของเห็ด วิธีการเก็บเห็ ดป่า วิธีการจัดจาแนกชนิ ด
ของเห็ ด ป่ า การเลื อ กเห็ ด กิ น ได้ แ ละกิ น ไม่ ไ ด้ ซึ่ ง องค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ ากภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น
สามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นในการใช้ประโยชน์และการเก็บหาเห็ดป่าได้
คาสาคัญ : ฐานข้อมูล ภูเขาไฟกระโดง บุรีรัมย์
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TPP–13
Biodiversity database information of mushrooms at
the Khao Kra-dong Volcano Forest Park
Tepupsorn Saensuk*, Suteera Suntararak, Drusawin Vongpramate,
Purim Chadarattanathiti
1
Faculty of Science, Buriram Rajabhat University, Mueang Destrict,
Buriram Province 31000
*Corresponding author: microbiology_noina@hotmail.co.th

The results showed that first, a trial of 40 people from the general public had an
overall satisfaction on the job of 4.75 which is the highest level of satisfaction and
the highest score of the availability of the system. All users can learn to use the
system in a short time. Second, the site of the Faculty of Science, Buriram Rajabhat
University, runs up 8.32 %. In addition to the study of local wisdom and utilization
guidelines, it was found that local knowledge relationship between mushrooms and
the way of living, most villagers picked mushroom for trade and for food.
Local wisdom was transferred to get to know natural sources of mushrooms,
methods of identification of types of mushrooms edible and inedible mushrooms,
and on belief and utilization guidelines by observation, experience, and familiarity.
The local wisdom was inherited from ancestors to young generations on wild
mushroom collecting and utilization.
Keywords: diversity of macro–fungi, edible mushrooms, usefulness, Khao Kra-dong
Volcano Forest Park
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TPP–14
ไม้พืนล่างในวนอุทยานไม้กลายเป็นหิน อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
เทียมหทัย ชูพันธ์ 1,* สุนิตสรณ์ พิมพะสาลี, นพรัตน์ แก้วโมรา 2
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
2
วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120
*ผูเ้ ขียนหลัก: thiamhathai@yahoo.com

การศึกษาไม้พื้นล่างในวนอุทยานไม้กลายเป็นหิน อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ดาเนินการระหว่าง
เดือนมิถุนายน 2559 – เดือนมีนาคม 2560 เพื่อสารวจชนิดและนิเวศวิทยาของไม้พื้นล่างในพื้นที่
โดยวิธีการสุ่มวางแปลงตัวอย่างแบบสี่ เหลี่ยมขนาด 5×5 เมตร จานวน 40 แปลง ผลการศึกษาพบ
ไม้ พื้ น ล่า ง จานวน 40 วงศ์ 99 สกุ ล 141 ชนิ ด วงศ์ ที่ พบมากที่ สุด คือ วงศ์ ถั่ว จานวน 16 ชนิ ด
รองลงมาคื อ วงศ์ ช บา จ านวน 11 ชนิ ด และวงศ์ เหงือ กปลาหมอ จ านวน 10 ชนิ ด ไม้ พื้ น ล่ า ง
ที่โดดเด่นในพื้นที่ ได้แก่ ปรงป่า มูกเบี้ย และตีนตุ๊กแก
คาสาคัญ: ความหลากหลาย, ชนิดพืช, วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน
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TPP–14
Understory plants in petrified forest park, Tak Province
1

Thiamhathai Choopan 1,*, Sunitsorn Pimpasalee, Nopharat Kaewmora 2
Faculty of Science and Technology, Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Mueang
Destrict, Nakhon Ratchasima Province 30000
2
Petrified Forest Park, Ban Tak District, Tak Province, 63120
*Corresponding author: thiamhathai@yahoo.com

A study of understory plants in Petrified Forest Park, Ban Tak District, Tak Province,
was carried out between June 2016 and March 2017. Forty plots of 5×5 meters were
used for studying species diversity and ecological characteristic of plants. The results
showed 40 families, 99 genera and 141 species. The dominant families were
Fabaceae as 16 species, followed by Malvaceae as 11 species and Acanthaceae as
10 species. The common species were Cycas siamensis, Euphorbia bifida, and
Selaginella sp.
Keywords: diversity, plant species, Petrified Forest Park
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TPP–15
อนุกรมวิธานและสัณฐานวิทยาของผึงปั้นดินสกุลย่อย
Callomegachile Michener, 1962 ในประเทศไทย
(Hymenoptera; Megachilidae)
นนธวัช ฉัตรธนบูรณ์*, ณัฐพจน์ วาฤาธิ์
คณะวิทยาศาสตร์ ภาคชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
*ผู้เขียนหลัก : N.Chatthanabun@hotmail.com

ผึ้ งใน ส กุ ล ย่ อ ย Callomegachile Michener, 1962 เป็ น ผึ้ งปั้ น ดิ น ที่ ถู ก จั ด อ ยู่ ใน ส กุ ล
Chalicodoma Lepeletier, 1841 (วงศ์ Megachilidae) มีการดารงชีวิตแบบโดดเดี่ยว มีการใช้ดิน
เป็นวัสดุในการสร้างรัง และในบางครั้งอาจมีการนาวัสดุชนิดอื่นมาใช้ร่วมกับดินเพื่อใช้สาหรับสร้างรั ง
เช่น ยางไม้ ก้อนกรวด หรือกลีบดอกไม้ เป็นต้น ปัจจุบันมีรายงานจานวนชนิดของผึ้งในสกุลย่อ ย
Callomegachile ในประเทศไทยจ านวน 10 ชนิ ด แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามยั ง คงขาดแคลนข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องกับการกระจายตัวที่แน่ชัดและนอกจากนี้การจัดจาแนกยังมีความซ้าซ้อนอย่างมากจึงทาให้
เกิดปัญหาในการระบุชนิด จุดมุ่งหมายในการศึกษาครั้งนี้ต้องการศึกษาอนุกรมวิธานของผึ้งในสกุล
ย่อย Callomegachile ที่ พบในประเทศไทยและสร้างรูป วิธานสาหรับการจัด จาแนกถึงชนิด ด้ว ย
การตรวจสอบตั ว อย่ า งทั้ ง หมด 266 ตั ว อย่ า ง (133 ♂, 133 ♀) ที่ ถูก เก็ บ ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถาน
ธรรมชาติวิทยาและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกีฏวิทยาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ถูกเก็บรักษา
มาตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2510 จนถึ ง ปั จ จุ บั น โดยท าการศึ ก ษาลั ก ษณะโครงสร้ า งสั ณ ฐานภายนอก
ผลการศึกษาพบตัวอย่างผึ้งจานวนทั้งหมด 6 ชนิดและพบลักษณะที่ใช้ในการระบุความแตกต่างกัน
ระหว่างผึ้งเพศผู้ในสกุลย่อย Callomegachile และ Aethomegachile Engel & Baker, 2006 ที่มี
ความคล้ายคลึงกัน ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือความรู้พื้นฐานทางอนุกรมวิธาน
ของผึ้ ง ที่ มี ค วามสามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการผสมเกสรพื ช ที่ มี ค วามส าคั ญ ทางเศรษฐกิ จ
ได้ในอนาคต
คาสาคัญ: Chalicodoma, การดารงชีวิตแบบโดดเดี่ยว
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TPP–15
Taxonomy and morphology of mason bees subgenus
Callomegachile Michener, 1962 in Thailand
(Hymenoptera; Megachilidae)
Nontawat Chatthanabun*, Natapot Warrit
Faculty of Science, Department of Biology, Chulalongkorn University,
Pathumwan, Bangkok, 10330
*Corresponding author: N.Chatthanabun@hotmail.com

Bees in the subgenus Callomegachile Michener, 1962, use mud or mixing of mud
and foraged material such as resin and chewed leaf or petal to build their nests.
Callomegachile belongs to the genus Chalicodoma Lepeletier, 1841, which exhibits
solitary life style. Based on literature review, 10 species of Callomegachile are
reported; however, Callomegachile classification is still ambiguous and the
distribution records for each species are unknown. Hence, we studied the taxonomy
of Callomegachile in Thailand for the goal of providing a species-level identification
key. We studied the morphology of 266 specimens (133 ♂, 133 ♀) that are
deposited at the Natural History Museum of Chulalongkorn University and Center of
Excellence in Entomology since 1967. Six species of Callomegachile are recognized.
In addition, we noted useful diagnostic characters for the discrimination of male
Callomegachile from male Aethomegachile Engel & Baker, 2006, another subgenus
of megachilid bees that is superficially similar to Callomegachile. This study provides
basic taxonomic information for a group of bees that has potential to be used for
future crop pollination.
Keywords: Chalicodoma, solitary life style
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TPP–16
การระบุชนิดของงู 35 ชนิดที่พบในประเทศไทย โดยใช้ฐานข้อมูลดีเอ็นเอ
จากยีนบนไมโทคอนเดรีย COI และ Cytb
นรารัตน์ เหล่าพิเชียรพงษ์ 1,2, ณรงฤทธิ์ เมืองใหม่ 2,3, อาจารีย์ ศุภิกมลเสนีย์ 1, ภาณุพณ ถวิลประวัติ 1,
ลาวัณย์ จันทร์โฮม 4, สุนุชชา สุนทรารชุน 5, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล 1,6,
ครศร ศรีกุลนาถ 1,2,6,*
1
ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์เซลล์ และการเปรียบเทียบจีโนม ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
2
เครือข่ายการปรับปรุงพันธุ์ และพันธุศาสตร์สัตว์, และ 3ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุเทพฯ 10900
4
สวนงู และ 5ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
6
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุเทพฯ 10900
* ผู้เขียนหลัก : kornsorn.s@ku.ac.th

ฐานข้อมูลรหัสดีเอ็นเป็นวิธีการทางชีว วิทยาระดับโมเลกุลที่สามารถใช้ในการระบุชนิดของสิ่งมีชีวิต
ได้ โดยในงานวิจัยนี้ได้สร้างฐานข้อมูลดีเอ็นเอจากยีนบนไมโทคอนเดรียสาหรับในการระบุชนิดของ
งูทั้ ง 35 ชนิ ด ที่ พ บในประเทศไทย ซึ่ งจั ด อยู่ ในวงศ์ 7 วงศ์ ซึ่ งในการพั ฒ นาฐานข้ อ มู ลดี เอ็ น เอนี้
ได้ถูกนามาประเมินหาค่าความแตกต่างของลาดับนิวคลีโอไทด์ (sequence divergence) ประเมิน
หาจุดแบ่ งแยกระหว่างงูภายในชนิดเดีย วกันและต่างชนิ ดกัน (barcoding gap) และเปรียบเทีย บ
ข้อมูลกับแผนภูมิสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของงูแต่ละชนิด (phylogenetic relationship) โดยพบว่า
ค่าความแตกต่างของล าดับ นิว คลีโอไทด์ ของงูภายในชนิด เดี ยวกั นโดยใช้ยี น COI ในการประเมิ น
พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.00%-6.51% (p-distance) และ 0.00%-6.81% (K2P) และในยีน Cytb
พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.00%-11.73% (p-distance) 0.00%-13.96% (K2P) ค่าความแตกต่างของ
ล าดั บ นิ ว คลี โ อไทด์ ข องงู ร ะห ว่ า งชนิ ด มี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 3.88% -25.12% (p-distance)
4.02%-27.71% (K2P) ในยีน COI และ 4.63%-31.48% (p-distance) 4.83%-41.21% (K2P)
โดยจากการประเมินหาจุดแบ่งแยกในงูภายในชนิดเดียวกันและต่างชนิ ดกัน พบว่าไม่มีจุดแบ่งแยก
เกิด ขึ้น และจากการเปรียบเที ยบข้ อมูล กับแผนภู มิสั ม พัน ธ์ทางวิวัฒ นาการของงูแต่ละชนิดพบว่ า
งูส่ ว นมากถู ก จั ด กลุ่ ม อยู่ ภ ายในชนิ ด เดี ย วกั น ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง ยกเว้ น งู เขี ย วหางไหม้ งู เห่ า ไทย
และงูแสงอาทิตย์
คาสาคัญ : งู ฐานข้อมูลดีเอ็นเอ การระบุชนิด
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TPP–16
Mitochondrial COI and Cytb barcodes revealed 35 snake species
identification
Nararat Laopichienpong1,2, Narongrit Muangmai2,3, Arrjaree Supikamolseni1,
Panupon Twilprawat1, Lawan Chanhome4, Sunutcha Suntrarachun5,
Surin Peyachoknagul1,6, Kornsorn Srikulnath1,2,6,*
1
Laboratory of Animal Cytogenetics and Comparative Genomics, Department of Genetics,
Faculty of Science and 2 Animal Breeding and Genetics Consortium of Kasetsart University
(ABG – KU), and 3Department of Fishery Biology, Faculty of Fisheries,
Kasetsart University, Chatuchak Bangkok, 10900
4
Snake Farm, Queen Saovabha Memorial Institute, and 5Department of Research and
Development, Queen Saovabha Memorial Institute,
The Thai Red Cross Society, Pathumwan, Bangkok, 10330
6
Center for Advanced Studies in Tropical Natural Resources, National Research UniversityKasetsart University, (CASTNAR, NRU-KU), Chatuchak Bangkok, 10900
*Corresponing author: kornsorn.s@ku.ac.th

DNA barcoding is a molecular technique for species identification. Here, we
constructed DNA barcodes of mitochondrial cytochrome c oxidase I (COI) and
cytochrome b (Cytb) for 35 snake species which were classified in 7 families
(Cylindrophiidae, Xenopeltidae, Pythonidae, Homalopsidae, Viperidae, Elapidae and
Colubridae). DNA barcodes using the degree of nucleotide sequence divergence,
barcoding gaps and phylogenetic clustering analysis were used to identify snake
species in Thailand. The degree of p-distance and K2P divergences of intraspecific
divergences for COI were 0.00%-6.51% and 0.00%-6.81%, and 0.00%-11.73% and
0.00%-13.96% for Cytb. The interspecific p-distance and K2P divergences were
3.88%-25.12% and 4.02%-27.71% for COI, and 4.63%-31.48% and 4.83%-41.21% for
Cytb. No barcoding gap was found for intraspecific and interspecific divergence from
these COI and Cytb genes. Phylogenetic clustering analysis indicated that most
genera or species were represented as monophyletic clades except Trimeresurus
macrops and Naja kaouthia from both COI and Cytb, and Xenopeltis unicolor from
Cytb gene.
Keywords: snake, DNA barcoding, species identification
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TPP–17
ความหลากชนิดของกุ้งนาจืดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันออก
นุกูล แสงพันธุ์1,*, นายสมปอง ทองสีเข้ม2, เอื้ออารี สุขสมนิตย์1
1
แผนกวิชาประมง, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี, อาเภอด่านช้าง, จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
2
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุง่ ใหญ่นเรศวรตะวันออก อาเภออุ้งผาง จังหวัดตาก 63170
*ผู้เขียนหลัก : nukul_sae@hotmail.com

การศึ ก ษาความหลากชนิ ด ของกุ้ ง น้ าจื ด ในเขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า ทุ่ ง ใหญ่ น เรศวรตะวั น ออก
โดยเก็บตัวอย่างกุ้งจานวน 3 จุด ได้แก่ ในห้วยทิพโทบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่ายูไน (ตัวแทนตัวอย่างกุ้ง
บริเวณด้านตะวันออกของเขตฯ) ห้วยบี้บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งนาน้อย (ตัวแทนตัวอย่างกุ้งบริเวณ
ตอนกลางของเขตฯ) และห้วยซ่องแป๊ะบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าซ่องแป๊ะ (ตัวแทนตัวอย่างกุ้งบริเวณ
ด้านตะวันตกของเขตฯ) ระหว่าวันที่ 13-15 มกราคม 2560 รวบรวมตัวอย่างกุ้งได้จานวน 48, 40
และ 38 ตัว ตามลาดับ ผลการวิเคราะห์ชนิดกุ้งน้าจืดที่เก็บรวบรวมได้ทั้ง 3 จุด พบกุ้งเพียงชนิดเดียว
ได้ แ ก่ กุ้ ง Macrobrachium hendersoni (De Man), 1906 กุ้ ง M. hendersoni ที่ พ บบริ เ วณ
หน่ ว ยพิ ทั ก ษ์ ป่ า ยู ไน หน่ วยพิ ทั ก ษ์ ป่ า ทุ่ งนาน้ อ ย และหน่ ว ยพิ ทั ก ษ์ ป่ าซ่ อ งแป๊ ะ มี ค วามยาวของ
คาราเปสเฉลี่ ย 1.46±0.36 (1.1-2.5), 1.30±0.36 (0.7-2.25) และ 1.32±0.35 (0.8-1.96)
ตามล าดั บ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า กุ้ ง M. hendersoni แพร่ ก ระจายอยู่ ทั่ ว พื้ น ที่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันออก
คาสาคัญ: ความหลากชนิด, กุ้งน้าจืด, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันออก
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TPP–17
Species diversity of freshwater prawns in
Eastern Thungyai Naresuan Wildlife Sanctuary World Heritage Site
Nukul Saengphan1,*, Sompong Thongsikhem2, Au-aree Suksomnit1
1
Fisheries Division, Suphanburi College of Agriculture and Technology,
Dan Chang Destrict, Suphanburi Province 72180
2
Eastern Thungyai Naresuan Wildlife Sanctuary World Heritage Site,
Umphang District, Tak Province 63170
*Corresponding author: nukul_sae@hotmail.com

Species diversity of freshwater prawns in eastern Thungyai Naresuan Wildlife
Sanctuary World Heritage Site was studied during 13-15 January 2017. Total samples
collected from 3 stations, Tiptoe stream at Unai forest ranger unit (representative of
prawns in eastern area of the site), Bei stream at Tungnanoi forest ranger unit
(representative of prawns in central area of the site) and Songpae stream at Songpae
forest ranger unit (representative of prawns in western area of the site), were 48, 40
and 38 individuals, respectively. Only one species of freshwater prawn
(Macrobrachium hendersoni (De Man), 1906) was identified. The carapace length of
M. hendersoni found at Unai forest ranger unit, Tungnanoi forest ranger unit and
Songpae forest ranger unit were 1.46±0.36 (1.1–2.5), 1.30±0.36 (0.7–2.25) and
1.32± 0 .3 5 (0 .8 –1 .9 6) centimeters, respectively. The present study showed that
M. hendersoni was found widely distribution in the area of Eastern Thungyai
Naresuan Wildlife Sanctuary World Heritage Site.
Keywords: diversity, freshwater prawns, Eastern Thungyai Naresuan Wildlife
Sanctuary World Heritage Site
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TPP–18
ความหลายหลายและการแพร่กระจายของสาหร่ายสกุล Padina ในประเทศไทย
บงกช วิชาชูเชิด 1,*, อัญชนา ประเทพ 2
1
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 73140
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
* ผู้เขียนหลัก: wbongkot@gmail.com

สาหร่ายสกุล Padina เป็ นสาหร่ายที่ พบได้ ทั่ วไปในแถบเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
ในประเทศไทย Padina เจริ ญ เติ บ โตได้ ในบริ เวณแนวชายฝั่ ง ร่ ว มกั บ แนวปะการั ง , หญ้ า ทะเล
และในหาดเลน ด้วยความยากในการจัดจาแนกระดับชนิดของสาหร่ายสกุลนี้ การศึกษาจึงมีไม่มากนัก
ในประเทศไทย โดยพบว่าการศึกษาสาหร่ายสกุลนี้มีรายงานครั้งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1974
เป็ นต้ น มาจนถึ ง ค.ศ. 2010 พบว่ า มีส าหร่ ายสกุล Padina จ านวน 8 ชนิด ได้แก่ P. australis,
P. boryana, P. minor, P. japonica, P. tetrastromatica, P. pavonica, P. distromatica
และ P. gymnospora จุ ด ประสงค์ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เพื่ อ ต้ อ งการศึ ก ษาความหลากช นิ ด ของ
สาหร่ายสกุล Padina ที่ แพร่ก ระจายในน่ านน้าไทย โดยทาการเก็บ ตัว อย่า งในระดับ น้าขึ้ นน้ าลง
ช่ว งปี ค.ศ. 2012-2014 ตามแนวชายฝั่ ง อ่ าวไทยและอั น ดามั น ผลการศึ ก ษาพบสาหร่า ยสกุ ล
Padina จ านวน 5 ชนิ ด ได้ แ ก่ P. australis, P. boryana, P. minor, P. okinawaensis และ
P. usoethunii โดยชนิ ด P. australis, P. boryana และ P. minor เป็น สาหร่ายที่ เคยมี รายงาน
มาแล้ วในการศึ ก ษาก่อ นหน้ า และ P. okinawaensis และ P. usoethunii เป็ น สาหร่ ายที่ มี ก าร
รายงานในการศึกษาครั้งนี้เป็นครั้งแรก สรุปว่ามีสาหร่ายสกุล Padina แพร่กระจายในประเทศไทย
มีรายงานแล้วจานวนทั้งสิ้น 10 ชนิด
คาสาคัญ: ความหลากหลาย, Padina, ประเทศไทย
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TPP–18
A checklist of species diversity and distribution of Genus Padina in Thailand
1

Bongkot Wichachucherd 1,*, Anchana Prathep 2
Department of Science, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University,
Khamphaeng Saen Destrict, Nakhon Pathom Province 73140
2
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University,
Hat Yai Destrict, Songkhla Province 90110
*Corresponding author: wbongkot@gmail.com

Padina is the common genus distributed along SE Asia, including Thailand. It shows
populations along the coastline with patches associated with coral reefs, seagrass
beds and sandy mud. In addition, species identification is difficul. Our study of this
genus showed few publications in Thailand during 1974-2010. There were eight
species recorded so far in Thailand, namely: P. australis, P. boryana, P. minor,
P. japonica, P. tetrastromatica, P. pavonica, P. distromatica and P. gymnospora. The
aim of this study is to update the Padina species found in Thai waters. Collections
were carried out intertidal and subtidal zones in 2012-2014 along the Gulf of
Thailand and Andaman Sea. The results showed that there were five species:
P. australis, P. boryana, P. minor, P. okinawaensis and P. usoethunii. Three species,
P. australis, P. boryana and P. minor, were repeated found in the Thai waters and
two more species, P. okinawaensis and P. usoethunii, were new records for
Thailand. In summary, a total of 10 species of Padina have been recorded for
Thailand.
Keywords: species diversity, Padina, Thailand
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TPP–19
การสารวจไวรัสในผึงประจาถิ่นและไรปรสิตของไทย
ประพันธ์ ไตรยสุทธิ์ 1,2,*, ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร 2, ณัฐพจน์ วาฤทธิ์ 1
1
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทางกีฏวิทยาฯ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
*ผู้เขียนหลัก: punpun.marine@gmail.com

ไวรัสในผึ้งที่ติดต่อผ่านทางไรปรสิตภายนอกในสกุล Tropilaelaps Delfinado and Baker, 1961
และ Varroa Oudemans, 1904 นับเป็นปัญหาสาคัญที่สร้างความเสียหายให้แก่อุตสาหกรรมการ
เลี้ยงผึ้งทั่วโลกและส่งผลต่อผลผลิตที่ลดลง จากผลการสารวจไวรัสในผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera
Linnaeus, 1758) และผึ้งพื้นเมืองของไทย ได้แก่ ผึ้งมิ้มดา (A. andreniformis Smith, 1858)
ผึ้งโพรง (A. cerana Fabricius, 1793) ผึ้งหลวง (A. dorsata Fabricius, 1793) และผึ้งมิ้ม
(A. florea Fabricius, 1787) (n=150) ในประเทศไทย โดยการใช้วิธี RT-qPCR และ RT-PCR พบ
ไวรัสทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ Acute Bee Paralysis Virus (ABPV) Black Queen Cell Virus
(BQCV) Sacbrood Virus (SBV) Deformed Wing Virus (DWV) Chronic Bee Paralysis Virus
(CBPV) Kashmir Bee Virus (KBV) และ Israel Acute Paralysis Virus (IAPV) โดยที่ไวรัสที่พบ
ส่วนใหญ่ได้แก่ BQCV DWV และ SBV ไวรัสที่พบรองลงมาได้แก่ ไวรัส ABPV KBV และ CBPV
ในส่วนของไรในสกุล Tropilaelaps และ Varroa (n=40) พบเพียงไวรัส DWV เท่านั้น ในการศึกษา
ครั้งนี้เป็นการค้นพบไวรัส IAPV ครั้งแรกในประเทศไทยทั้งใน A. cerana และ A. mellifera
ซึ่งไวรัสชนิดนี้เป็นสาเหตุหลักในการเกิดอุบัติการณ์ฝูงผึ้งล่มสลายหรือ Colony Collapse Disorder
(CCD)
คาสาคัญ: พีซีอาร์, ผึ้งพื้นเมือง, ซีซีดี
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TPP–19
A Survey of viruses in Thai native honeybees and their parasitic mites
Prapun Traiyasut 1,2,*, Panuwan Chanthawannakul 2, Natapot Warrit 1
Center of Excellence in Entomology, Department of Biology, Faculty of Science,
Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330
2
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Mueange Destrict,
Chiang Mai Province 50200
*Corresponding author: punpun.marine@gmail.com
1

Honeybee viruses are well known to cause severe damage to the beekeeping
industry around the world. Frequently, these viruses have tight associations with
their ectoparasitic mites of the genera Tropilaelaps Delfinado and Baker, 1961, and
Varroa Oudemans, 1904. Here, we report a survey of honeybee viruses that are
present in the European honeybee (Apis mellifera Linnaeus, 1758) and in Thai native
honeybee species: A. andreniformis Smith, 1858; A. cerana Fabricius, 1793;
A. dorsata Fabricius, 1793, and A. florea Fabricius, 1787 (n=150). The RT-qPCR
methods were used to screen for honeybee viruses in honeybees. Seven honeybee
viruses (Acute Bee Paralysis Virus; ABPV, Black Queen Cell Virus; BQCV, Sacbrood
Virus; SBV, Deformed Wing Virus; DWV, Chronic Bee Paralysis Virus; CBPV, Kashmir
Bee Virus; KBV and Israel Acute Paralysis Virus; IAPV) were identified in the honeybee
samples and along with their parasitic mites (n = 40). The results show that BQCV,
DWV and SBV are the most widespread viruses found in Thai native honeybees;
whereas ABPV, KBV and CBPV were the second most prevalent viruses found.
Tropilaelaps and Varroa were found to harbor only DWV. In addition, this study
provides the first discovery of IAPV in A. cerana and A. mellifera in Thailand. This
virus is suspected to be a major contributor to current bee population declines
throughout the world, caused by Colony Collapse Disorder (CCD).
Keywords: PCR, native bees, CCD
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TPP–20
โครงสร้างจีโนมไมโทคอนเดรียที่สมบูรณ์ของตุ๊กกายป่าสุราษฎร์
(Cyrtodactylus thirakupti) : เครื่องหมายพันธุกรรมชนิดใหม่เพื่อบ่งชี
ประวัติวิวัฒนาการของสกุลตุ๊กกาย (Cyrtodactylus)
ประภัสสร อารีสิริสุข 1,2,3, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่ 3,4,กีรติ กันยา 5, สุดารัตน์ บ่ายเจริญ 6,
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล 1,4,7, บุษบา ฤกษ์อานวยโชค 2 และ ครศร ศรีกุลนาถ 1,3,4,*
1
ห้องปฏิบัติการเซลล์พันธุศาสตร์ของสัตว์และการเปรียบเทียบจีโนม ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
3
เครือข่ายการปรับปรุงพันธุ์และพันธุศาสตร์สัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ABG – KU) และ 4ภาควิชา
ชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10330
2
ห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาวิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพฯ 10400
5
สวนสัตว์นครราชสีมา นครราชสีมา
5
สานักอนุรักษณ์และวิจัยองค์การสวนสัตว์ กรุงเทพมหานคร
7
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
*ผู้เขียนหลัก: kornsorn.k@ku.ac.th

ตุ๊กกาย (Cyrtodactylus) มีจานวน 230 ชนิดที่เป็นที่รู้จักและเป็นหนึ่งในสกุลที่มีจานวนมากที่สุด
ใน กลุ่ มสั ตว์ เ ลื้ อยค ลานจ าพ วกจิ้ ง จ กและตุ๊ กแก (gekkonid lizards) แต่ อย่ า งไรก็ ตาม
ยั ง ไม่ มี ก ารจั ด ล าดั บ จี โ น มไม โทค อนเดรี ย ที่ สมบู รณ์ ใน สกุ ล นี้ ท าให้ ยากต่ อ การศึ กษ า
ความหลากหลายทางพันธุกรรมและวิวัฒนาการของสกุลตุ๊กกาย (Cyrtodactylus) ผู้วิจัยจึงได้ระบุ
จีโนมไมโทคอนเดรียที่สมบูรณ์ของตุ๊กกายป่าสุราษฎร์ (Cyrtodactylus thirakupti) ที่มีความเสี่ยง
ใกล้ จ ะสู ญ พั น ธุ์ โดยพบว่ า โครงสร้ า งจี โ นมประกอบด้ ว ย 13 ยี น ที่ แ ปลรหั ส เป็ น โปรตี น ,
22 ยีน ที อ าร์ เอ็น เอ, 2 ยี น อาร์ อาร์เอ็ น เอและ 1 บริเวณ control region มี ขนาด 16,796 คู่ เบส
มี ป ริ ม าณ GC 48 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ซึ่ ง การจั ด เรี ย งตั ว ของยี น (gene arrangement ) เหมื อ นกั บ
สกุลตุ๊กแก (Gekko) และจิ้งจก (Haemidectylus) ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการที่ใกล้เคียงกัน
ซึ่งแตกต่างจากสกุล Stenodectylus ในกลุ่ม Gekkonidae ที่ตาแหน่งของทีอาร์อ็นเอเออาะลานีน
(tRNA-Ala) กั บ ที อ าร์ อ็ น เอทริ ป โตเฟน (tRNA-Trp) จากผลโครงสร้ างจี โนมของไมโทคอนเดรี ย
มีแนวโน้ม จะนาไปสู่ก ารศึกษาความสัม พัน ธ์ทางพัน ธุกรรมของตุ๊ กกาย (Cyrtodactylus) ในกลุ่ ม
Gekkonidae ได้เข้าใจมากขึ้น
คาสาคัญ : ตุ๊กกายป่าสุราษฎร์, Cyrtodactylus thirakupti, จีโนมไมโทคอนเดรีย, gene
arrangement
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TPP–20
Complete mitochondrial genome structure of curve-toed gecko
(Cyrtodactylus thirakupti): Novel markers to reveal evolutionary history
of Cyrtodactylus
Prapatsorn Areesirisuk 1,2,3, Narongrit Muangmai 3,4, Kirati Kunya 5,
Sudarath Baicharoen 6 Surin Peyachoknagul 1,4,7, Budsaba Rerkamnuaychoke 2,
Kornsorn Srikulnath 1,3,4,*
1
Laboratory of Animal Cytogenetics and Comparative Genomics (ACCG), Department of
Genetics, Faculty of Science, 3Animal Breeding and Genetics Consortium of Kasetsart
University (ABG – KU), and 4Department of Fishery Biology, Faculty of Fisheries,
Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10330
2
Human Genetic Laboratory, Department of Pathology, Faculty of Medicine Ramathibodi
Hospital, Mahidol University
5
Nakorn Ratchasimazoo, Nakorn Ratchasima
6
Bureau of Conservation and Research, Zoological Park Organization under the Royal
Patronage of His Majesty the King,Bangkok
6
Department of Biology, Faculty of Science, Naresuan University
*Corresponding author: kornsorn.s@ku.ac.th

Cyrtodactylus contains 230 recognized species and is one of the largest genera of
the gekkonid lizards. However, no mitochondrial genome (mtgenome) sequencing
has been performed on this genus, which makes long-term genetic diversity and
evolution in Cyrtodactylus difficult to study. The complete mtgenome of
Cyrtodactylus thirakupti (Curve-toed gecko), which is an endangered species was
identified. The mtgenome was composed of 13 protein genes, 22 tRNAs, two rRNAs,
and a noncoding control region with 16,796 bp in size. The base composition had
48% GC content. Gene arrangement was identical with Gekko and Hamidactylus
which are closely related groups but different from Stenodactylus, the group in
Gekkonidae at the position of tRNA-Ala and tRNATrp. The results of mtgenome
structure are promising and will lead to a better understanding of the genetic
relationships of Cyrtodactylus in Gekkonidae.
Keywords: Cyrtodactylus thirakupti, mitochondrial genome, gene arrangement
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TPP–21
ความหลากหลาย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณสารประกอบฟีนอลิคของเห็ดโคน
ประภาพรรณ ซอหะซัน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อาเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี 71150
ผู้เขียนหลัก: prapapansaw@gmail.com

จากการสารวจเห็ดโคนในจังหวัดกาญจนบุรีช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 พบเห็ดโคน
จานวน 13 ตัวอย่าง ทาการจาแนกโดยลักษณะทางสัณฐานวิทยาได้ทั้งสิ้น 11 สายพันธุ์ ทาการศึกษา
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกด้วยวิธี Folin-Ciocalteu และทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดย ABTS
assay และ FIC assay พบว่าเห็ดโคน KA08/57 มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิคมากที่สุด (1.03 mg
of GEA/ 100 ml) รองลงมาคือ KA19/57 (0.95 mg of GEA/100 ml) โดยเห็ดโคน 2 สายพันธุ์นี้
มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิคสูงกว่าเห็ดหลินจือ (0.80±0.06 mg of GEA/100ml) และเห็ดโคนทุก
สายพั น ธุ์ มี ป ริ ม าณสารประกอบฟี น อลิ ค สู ง กว่ า เห็ ด หั ว ลิ ง (0.50±0.09 mg of GEA/ 100 ml)
การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระพบว่าเห็ดโคนที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดย ABTS assay มากที่สุด
คื อ KA12/57 และ KA02/57 มี ค่ า เท่ า กั บ 5.97 mg of VCEAC/100 ml และ 5.94 mg of
VCEAC/100 ml ตามล าดั บ และเห็ ด โคนที่ มี ฤทธิ์ ดั ก จั บ อนุ มู ล อิ ส ระโดย FIC assay มากที่ สุ ด
คื อ KA09/57 มี ค่ า เท่ า กั บ 47.21% รองลงมาคื อ KA26/57 มี ค่ า เท่ า กั บ 39.57% เห็ ด โคน
ทุกสายพันธุ์มีความสามารถในการดักจับอนุมูลอิสระสูงกว่าเห็ดหลินจือ (30.79±3.22%) จากผลการ
ทดสอบแสดงให้เห็นว่าเห็ดโคนมีศักยภาพในการใช้เป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติ
คาสาคัญ: เห็ดโคน, สารประกอบฟีนอลิค, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
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TPP–21
Diversity, antioxidant properties and total phenolics content of
Termitomyces spp.
Prapapan Sawhasan
Division of Agricutural Science, Mahidol University Kanchanaburi Campus,
Saiyok Destrict, Kanchanaburi 71150
Corresponding author: prapapansaw@gmail.com

Thirteen Termitomyces samples were collected during October to November 2014
from Kanchanaburi Province. Therefore, 11 species of Termitomyces could be
identified based on morphological characteristics. The aqueous extracts of
Termitomyces spp. were performed total phenolic content analysis using
Folin-Ciocalten method and antioxidant activities analysis using ABTS and
FIC techniques. The highest total phenolic contents were KA 08/57 (1.03 mg of
GEA/100 ml), followed by KA19/57 (0.95 mg of GEA/100 ml). These 2 species
showed higher total phenolic contents than Ganoderma lucidum (0.80±0.06 mg of
GEA/100ml) and all Termitomyces species showed higher total phenolic contents
than Hericium erinaceus ( 0.50 ± 0.09 mg of GEA/ 100 ml). Antioxidant activity
determined by ABTS technique showed that KA12/57 (5.97 mg of VCEAC/100ml) and
KA02/57 (5.94 mg of VCEAC/100 ml) were highest values. The highest results of
ability to trap free radical by FIC technique were KA09/57 (47.21%) and KA26/57
(39.57%), respectively. All Termitomyces species showed higher result of ability to
trap free radical than G. lucidum (3 0 . 7 9 ± 3 . 2 2 % ). These results indicated
Termitomyces mushroom could be used as a source of natural antioxidants.
Keywords: Termitomyces, total phenolic content, antioxidant activity
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TPP–22
อิทธิพลของสารอาหารต่อการเจริญเติบโตของเห็ดเผาะในห้องปฏิบัติการ
ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย*, ศรัญญู วงกระนวน, สุจินดา สมหมาย
ห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค),
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) อาเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี 12120
*ผู้เขียนหลัก: prasert@biotec.or.th

เห็ ดเผาะเป็ นหนึ่ งในเห็ด ป่าที่ กิน ได้ซึ่ง เป็ นที่ นิย มและมี ราคาแพงในประเทศไทย เนื่อ งจากปัญ หา
การตั ด ไม้ ท าลายป่ า และการท าลายที่ อ ยู่ อ าศั ย ของเห็ ด จึ งท าให้ เห็ ด เผาะมี แนวโน้ ม ที่ จ ะลดลง
อย่างต่อเนื่องทุกปีจึงจาเป็นต้องมีการศึกษาหาวิธีการเพื่อที่จะเพาะเลี้ยงเห็ดเผาะเพื่อเพิ่มการผลิต
นั ก วิ จั ย จ านวนมากได้ มุ่ ง เน้ น ในการผลิ ต หั ว เชื้ อ เห็ ด เผาะ ในงานวิ จั ย นี้ ได้ รายงานถึ ง อิ ท ธิ พ ล
ของสารอาหารต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของเส้ น ใยเห็ ด เผาะในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เห็ ด เผาะสามารถ
เจริญเติบโตได้ดีใน Malt Extract Broth (MEB) และยังสามารถเจริญ เติบ โตได้ดีในแหล่ งคาร์บอน
ที่หลากหลายเช่นน้าตาลฟรุ๊กโต๊ส น้าตาลกลูโคส น้าตาลแล็คโตส น้าตาลมอลโตส น้าตาลแมนนิทอล
และน้าตาลซู โครส แหล่ งแร่ธาตุทั้ ง 5 ชนิด คือ น้ามะพร้าว, โมโนโซเดียมกลู ตาเมต, วิ ตามิ นบี 1
(thiamin), วิตามินบี 6 (pyridoxine) และแอมโมเนียมซัลเฟต ถูกใช้ในการศึกษาการเพิ่มผลผลิ ต
ของเห็ดเผาะ ผลการทดลองพบว่าแร่ธาตุเสริมส่วนใหญ่สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นใย
เห็ ด เผาะได้ย กเว้ นโมโนโซเดี ยมกลู ต าเมตและวิต ามิ นบี 6 ในสภาวะการเพาะเลี้ ยงแบบเดี ย วกั น
เมื่อเทียบกับ MEB แร่ธาตุเสริมที่ดีที่สุดคือแอมโมเนียมซัลเฟตสามารถเพิ่มน้าหนักแห้งของเซลล์ได้
20.05% และ 29.77% ในเวลา 20 และ 25 วั น ตามล าดั บ นอกจากนี้ ใ นอาหารที่ เสริ ม ด้ ว ย
น้ามะพร้าวและวิตามินบี 1 ยังได้ผลผลิตของเซลล์สูงขึ้นด้วย การศึกษาการเสริมฤทธิ์กันของแร่ธาตุ
วิตามินต่างๆ สามารถส่งเสริมการผลิตเส้นใยของเห็ดเผาะ แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เพียงแอมโมเนียมซัลเฟตเพียงอย่างเดียว ข้อมูลที่นาเสนอเป็นเพียงข้อมูล
เกี่ยวกับความต้องการสารอาหารของเห็ดป่ากินได้ซึ่งจะมีความสาคัญต่อการผลิตเห็ดในอนาคต
คาสาคัญ: วิตามิน, หัวเชื้อ, การเพาะเลี้ยง
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TPP–22
Nutritional influences on mycelium growth of Astraeus in laboratory
Prasert Srikitikulchai*, Sarunyou Wongkanoun, Sujinda Sommai
Miccrobe Interaction Laboratory (BMIT), Center for Genetics Engineering and Biotechnology
(BIOTEC), National Science and Technology for Development Agency (NSTDA), Khlong
Luang Destrict, Pathum Thani Province 12120
*Coresponding author: prasert@biotec.or.th

“Hed-Pho” (Astraeus sp.) is a wild edible mushroom which is popular and expensive
in Thailand. Due to deforestation and habitat destruction, this mushroom has
continually reduced production every year. To find cultivation methods of Astraeus
for increasing its fruiting, many researchers have focused on spawn production.
In the present work, we report the effects of nutritional factors on Astraeus sp.
mycelial growth. In the laboratory, Astraeus sp. grew very well in Malt Extract Broth
(MEB) medium and preferred different carbon supplements i.e. fructose, glucose,
lactose, maltose, mannitol and sucrose. Five mineral-vitamin enriched MEB included
coconut water, monosodium glutamate, vitamin B1 (thiamin), vitamin B6 (pyridoxine)
and ammonium sulphate were optimized to enhance Astraeus sp. Our results
showed that most mineral-vitamin supplements can promote the growth of this
fungal mycelium, except for monosodium glutamate and vitamin B6 in the same
cultivation conditions. Compared to the MEB, the best mineral supplement of
ammonium sulphate can enhance fungal dry cell weight by 20% and 30% in 20 and
25 days, respectively. The yield of mycelial biomass was also achieved in medium
supplemented with coconut water and vitamin B1. The synergistic effect of mixed
mineral-vitamin supplements can promote the mycelium production of Astreaus,
but there were no significant differences when using only ammonium sulphate.
The data presented provide information on the nutrient requirements of this wild
edible mushroom, which will be essential for its further production in the future.
Keywords: vitamin, spawn, cultivation

Abstract of the 4th National Meeting on Biodiversity Management in Thailand
June 23–21, 2017 Napalai Hotel, Udon Thani, Thailand

185

TPP–23
ความหลากหลายของราย่อยสลายซากพืช บนปาล์มสาคูและปาล์มนามัน
พงษ์สวัสดิ์ คาสุนทร*, อัมพวา ปินเรือน, สุจินดา สมหมาย
ห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์และนิเวศวิทยา ศูนย์พันธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
*ผู้เขียนหลัก: Phongswat.kha@biotec.or.th

ราย่ อ ยสลายซากพื ช (Saprobic fungi) เป็ น ราที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ระบบนิ เวศท าหน้ า ที่ เ ป็ น
ผู้ ย่ อ ยสลายเศษซากพื ช ต่ า งๆ เช่ น ท่ อ นไม้ ใบไม้ กิ่ งไม้ และสารอิ น ทรี ย์ อื่ น ๆ ในประเทศไทย
มี ก ารศึ ก ษาราในกลุ่ ม นี้ อ ยู่ ม าก การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ไ ด้ ท าการส ารวจ เก็ บ ตั ว อย่ า ง คั ด แยกและ
จัดจ าแนกราบนพื ชตะกู ลปาล์ม 2 ชนิด ได้ แก่ ปาล์ มสาคู (Metroxylon sagu) และปาล์ มน้ ามั น
(Elaeis guineensis) ซึ่ ง เป็ น ปาล์ ม ป่ า และปาล์ ม ปลู ก ตามล าดั บ จากพื้ น ที่ อ าเภอห้ ว ยยอด
และอาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง จุดประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลาย
ของราที่พบบนปาล์มทั้ง 2 ชนิด ผลการศึกษาพบราบนปาล์มสาคูทั้งหมดจานวน 16 สกุล 10 ชนิด
และราบนปาล์ มน้ามันจานวน 9 สกุล 5 ชนิด ราที่พบได้บ่อยได้แก่ Massarina, Canalisporium,
และ Helicosporium จากการศึ กษายังพบว่าปาล์ ม สาคูมี ความหลากหลายของชนิด พั น ธุ์ของรา
มากกว่าปาล์มน้ามัน ซึ่งคาดว่ามีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่นจานวนชิ้นตัวอย่าง ความแตกต่างกัน
ทางกายวิภาคของพืช องค์ประกอบทางเคมี แหล่งที่เก็บและการจัดการ โดยเฉพาะการมีระบบนิเวศ
ที่แตกต่างกัน โดยปาล์มสาคูเป็นปาล์มที่เกิดขึ้นในป่าที่ชื้นแฉะตามธรรมชาติ ในส่วนของปาล์มน้ามัน
เป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ มี ก ารปลู ก ในพื้ น ที่ ที่ มี ก ารจั ด การอย่ า งเป็ น ระบบ มี ก ารสะสมของ
ซากอินทรีย์วัตถุน้อยและมีความชื้นต่า
คาสาคัญ: สารวจ, การจัดจาแนก, ราแซพโพรไฟท์

186

บทคัดย่อ : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่4
วันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

TPP–23
Diversity of saprobic fungi on sagu and oil palms
Phongswat Khamsuntorn*, Umpava Pinruan, Sujinda Sommai
Microbe Interaction and Ecology Laboratory, National Center for Genetic
Engineering and Biotechnology (BIOTEC), National Science and Technology Development
Agency (NSTDA), Khlong Luang Desctrict, Pathum Thani Province 12120
*Corresponding author: Phongswat.kha@biotec.or.th

Saprobic fungi are important in ecosystems that act as decomposers, feeding on
dead and decaying wood, leaves, litter, and other organic matter. In Thailand, there
are many studies focusing on this fungal group. In this study we surveyed, collected,
isolated, and identified the saprobic fungi on 2 palm species, sagu palm
(Metroxylon sagu) and oil palm (Elaeis guineensis) from Huai Yot, and Ratsada
district, Trang Province. The purpose of this study was to compare the diversity of
saprobic fungi on both palms. Totally 16 genera and 10 species were found from
sagu palm, and 9 genera and 5 species were found on oil palm. The most common
fungi were Massarina, Canalisporium, and Helicosporium. The results revealed that
sagu palm showed higher fungal diversity than oil palm. We indicated that this was
because of many factors including the number of samples, the difference of plant
physiology and chemical composition, and numerous ecological differences
between these two palms. The sagu palm were collected in natural forest
environment with higher moisture and organic mattes while oil palm was cultivation
palm with area management, and had less moisture and organic matter.
Keyword: survey, identification, saprophytic fungi
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TPP–24
ราทะเลจากป่าโกงกาง: คุณสมบัติในการผลิตเอนไซม์และฤทธิ์ทางชีวภาพ
พนิดา อุนะกุล 1,*, สาทินี ซื่อตรง 1, สิตา ปรีดานนท์ 1, อนุพงศ์ คล้ายสุบรรณ 1, วรรณา กันดูลย์ 2,
จริยา สากยโรจน์ 1, ทนุวงศ์ แสงเทียน 2
1
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค), สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช) อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
2
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ, หลักสี่, กรุงเทพฯ 10210
* ผู้เขียนหลัก: panidau@biotec.or.th

ราทะเลนั บ ว่ า เป็ น แหล่ งของสารที่ มี คุ ณ ค่ า จากธรรมชาติ ซึ่ ง ก าลั งได้ รับ ความส าคั ญ เพิ่ ม มากขึ้ น
จากการคัดแยกราทะเลจากป่าโกงกางแหล่งต่างๆของประเทศไทยเพื่ อนามาประเมินคุณสมบัติการ
สร้างเอนไซม์ในเชิงคุณ ภาพ ได้แก่ อะไมเลส เซลลูเลส โปรติเอส แมนนาเนส ไซแลนเนส ไลเปส
ไฟเตส และแลคเคส และตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ฤ ทธิ์ ก ารต้ า นเชื้ อจุ ลิ น ทรี ย์ ก่ อ โรค 6 ชนิ ด
ไ ด้ แ ก่ Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa, Candida albicans แ ล ะ Microsporum gypseum ด้ วยวิ ธี ก ารท ด สอ บ แบ บ
disc diffusion ผลการประเมิ น คุ ณ สมบั ติ ก ารสร้ า งเอนไซม์ ในเชิ งคุ ณ ภาพจากราทะเลจ านวน
30 สายพั น ธุ์ พบว่ า ราทะเลส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 70-100) ผลิ ต อะไมเลส เซลลู เลส โปรติ เอส
แมนนาเนส และไซแลนเนส ในขณะที่ร้อยละ 20-27 ของเชื้อราที่ทดสอบแสดงกิจกรรมของเอนไซม์
ไลเปส และไฟเตส ส่ ว นแลคเคส พบได้ จ ากราทะเลเพี ย ง 2 สายพั น ธุ์ (ร้ อ ยละ 6.7) เท่ า นั้ น
สาหรับผลการตรวจสอบฤทธิ์การต้านเชื้อจุลิน ทรีย์ก่อโรค ด้ วยสารสกัดหยาบของราทะเลจานวน
23 ตั ว อย่ า งจากราทะเลสายพั น ธุ์ ต่ างๆ พบว่ า สารสกั ด หยาบจากราทะเล 8 สายพั น ธุ์
ให้ผลต่อต้านเชื้อก่อโรค 3 ชนิดได้แก่ B. cereus, S. aureus และ P. aeruginosa ยิ่งกว่านั้นยังพบ
สารสกั ดหยาบจากราทะเล 1 สายพั น ธุ์แสดงฤทธิ์ต้ า นทั้ ง เชื้อ แบคที เรีย S. aureus, B. cereus,
P. aeruginosa และเชื้อ รา M. gypseum ได้ดี อย่างไรก็ตาม สารสกัดหยาบจากราทะเลทั้ง หมด
ไม่ ส ามารถยั บ ยั้ ง เชื้ อ ทดสอบ E. coli และ C. albicans งานวิ จั ย นี้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ค่ า และ
ความส าคั ญ ของราทะเลทั้ งในด้ านการผลิ ตสารเมทาบอไลท์ ที่ มี ค วามส าคั ญ และเป็ น ประโยชน์
ต่อการป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา รวมทั้งยังแสดงให้เห็นถึงบทบาทของราทะเล
ในการเป็ น ผู้ ย่ อ ยสลายสารอิ น ทรี ย์ ใ นแหล่ ง ที่ อ ยู่ เพื่ อ เป็ น แหล่ ง อาหารในระบบห่ ว งโซ่ อ าหาร
ของระบบนิเวศน์
คาสาคัญ: ราทะเล, เอนไซม์, ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค
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TPP–24
Marine fungi from mangrove habitat: enzymatic and biological activities
Panida Unagul 1,*, Satinee Suetrong 1, Sita Preedanon 1, Anupong Klaysuban 1,
Wanna Gundool 2, Jariya Sakayaroj 1, Tanuwong Sangtian 2
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), National Science and
Technology for development Agency (NSTDA), Khlong Luang Destrict,
Pathum Thani Province 12120
2
Department of Marineand Coastal Resources, Lak Si, Bangkok 10210
*Corresponding author: panidau@biotec.or.th

Marine fungi have become increasingly important as a prolific source of bioactive
natural products. In this study, marine fungi isolated from various mangrove habitats
in Thailand were evaluated for the qualitative presence and relative amount of
enzymes containing amylase, lipase, protease, phytase, cellulase, laccase,
mannanase and xylanase and the antimicrobial activity against six infection
microorganisms such as Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans and Microsporum gypseum by using
disc diffusion assay. Thirty fungal strains were evaluated for presence and relative
amount of enzymes. Of these, most strains (70-100%) produced amylase, cellulose,
protease, mannanase and xylanase, whereas 20-27% of the strains showed lipase
and phytase activities. The presence of laccase was detected only on two tested
strains (6.7%). Crude extracts from twenty-three fungal strains were tested for
antimicrobial activity. Crude extract from 8 isolates were active against B. cereus, S.
aureus and P. aeruginosa. Moreover, crude extract from one marine fungal showed
strong active against S. aureus, B. cereus, P. aeruginosa and M. gypseum. However,
none of the crude extract was active against E. coli or C. albicans. Our results
demonstrated that marine fungi could be a potential source for valuable
metabolites effective against infectious microorganisms, in addition, they could play
important roles in degradation of organic matter in their habitats
Keywords: antimicrobial activity, enzyme, marine fungi
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อนุกรมวิธานและดีเอ็นเอบาร์โค้ดของผึงกาเหว่าในสกุล Thyreus Panzer, 1806
ในประเทศไทย
เพ็ญทิพย์ วิทิตพงษ์, นนธวัช ฉัตรธนบูรณ์, ประพันธ์ ไตรยสุทธิ์, ณัฐพจน์ วาฤทธิ์*
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกีฏวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
*ผูเ้ ขียนหลัก: penniiko@hotmail.com

ผึ้ง กาเหว่ าสี ฟ้ า (Thyreus Panzer, 1806) เป็ น ผึ้ งที่ มี ก ารด ารงชี วิ ต เป็ น ปรสิ ต ต่ อ ตั ว อ่ อ นของผึ้ ง
ในสกุ ล Amegilla Friese, 1897 ซึ่ งมี ก ารด ารงชี วิ ต แบบโดดเดี่ ย วและมี ค วามส าคั ญ ในการเป็ น
แมลงผสมเกสรให้กับพืช ผลทางการเกษตรที่สาคัญ ในแถบยุโ รป อาฟริกา เอเชีย และออสเตรเลี ย
ในปี ค.ศ. 1962 Lieftinck ได้ ท าการศึ ก ษาอนุ ก รมวิ ธ านของผึ้ งกาเหว่ าสี ฟ้ าในเขตยุ โ รป เอเชี ย
และ ออสเตรเลี ย แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามตั ว อย่ า งที่ ถูก เก็ บ จากประเทศไทยมี น้ อ ยมากและแทบจะ
ไม่มี ก ารศึ ก ษาในตั ว อย่ างเพศเมีย นอกจากนั้ น รูป วิธ านที่ ส ร้ างขึ้ น ยั งสามารถระบุ ช นิ ดได้เฉพาะ
ผึ้ ง เพศผู้ ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการทบทวนอนุ ก รมวิ ธ านของผึ้ ง กาเหว่ า สี ฟ้ า ในประเทศไทย โดยศึ ก ษา
จากตัวอย่างที่ถูกเก็บรวบรวมมาจากทั่วประเทศตั้งแต่ปี ค.ศ. 1920 จนถึง ค.ศ. 2016 จานวนทั้งสิ้น
169 ตั วอย่าง โดยได้ท าการสร้ างรูป วิธานที่ ใช้ในการระบุ ชนิ ดของผึ้ งกาเหว่าสี ฟ้าในประเทศไทย
ทั้งในเพศผู้และเพศเมีย แต่กลับประสบปัญหาของภาวะ sexual dimorphism ซึ่งทาให้ในปัจจุบัน
สามารถระบุ ช นิ ด ผึ้ ง กาเหว่ า สี ฟ้ า เพศเมี ย ได้ จ นถึ ง ระดั บ กลุ่ ม ชนิ ด เท่ า นั้ น การศึ ก ษาในครั้ ง นี้
ผู้ วิ จั ย ท าการศึ ก ษ าท างอ ณู ชี ววิ ท ยา โด ยเลื อกใช้ เ ท ค นิ คดี เอ็ น เอบ าร์ โ ค้ ด และใช้ ยี น
Cytochrome c Oxidase subunit I (COI) เป็ น เครื่ อ งหมายทางพั น ธุ ก รรม หลั ง จากท าการ
สกัดดีเอ็นเอและเพิ่มปริมาณชิ้นยีนที่จาเพาะแล้ว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ลาดับเบสของยีนดังกล่าวและ
สร้ างแผนภูมิ วิ วัฒ นาการ (phylogenetic tree) เพื่ อ วิเคราะห์ ค วามสัม พั น ธ์ท างวิ วัฒ นาการของ
ผึ้ง กาเหว่ าสี ฟ้ าแต่ ละชนิ ด รวมถึ งท าการวิเคราะห์ ก ารจากัด ความชนิ ด (species delimitation)
เพื่ อระบุขอบเขตการแบ่งชนิดของผึ้ งกาเหว่ าสีฟ้ า โดยการศึกษาในครั้งนี้ จะช่ วยแก้ ไขปัญ หาทาง
อนุกรมวิธานและยืนยันการระบุชนิดของผึ้งกาเหว่าสีฟ้าในประเทศไทย ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานสาคัญที่
สามารถนาไปสู่การศึกษาชีววิทยาของผึ้งที่สาคัญในประเทศไทยได้ในอนาคต
คาสาคัญ: ผึ้งกาเหว่า ดีเอ็นเอบาร์โค้ด อนุกรมวิธาน
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TPP–25
Taxonomy and DNA barcoding of Cleptoparasitic bee in
Genus Thyreus Panzer, 1806 in Thailand
Penthip Wititpong*, Nontawat Chatthanabun, Prapun Traiyasut, Natapot Warrit
Department of Biology & Center of Excellence in Entomology, Faculty of Sciences,
Chulalongkorn University, Pathum Wan, Bangkok, 10330
Corresponding author: penniiko@hotmail.com

The blue cuckoo bees, Thyreus Panzer, 1806 (Hymenoptera; Apidae; Melectini) are
brood parasites of the common digger bees (Amegilla Friese, 1897), a group of
solitary bees that are important crop-pollinators that have dispersed throughout the
Old World and the Australasian regions. The most recent taxonomic revision of
Thyreus in the Oriental area was reported by Lieftinck back in 1962; however, the
materials from Thailand were scarce. In addition, female specimens were rarely
studied in the previous work and the identification key was constructed based only
on the males. Here, we report a taxonomic revision of Thyreus in Thailand based on
169 specimens (65♀, 104♂) collected between 1920–2016. Identification keys to
both male and female are constructed, though sexual dimorphism in
Thyreus species provides another obstacle. We were not able to identify female
specimens to species effectively, thus we turned our attention to molecular biology
by employing a DNA barcoding method using Cytochrome c Oxidase subunit I gene
(COI). Following DNA extraction and PCR amplification of the COI gene from our
specimens to obtain the DNA sequences, we constructed phylogenetic trees to
reveal the evolutionary relationships of Thai Thyreus, and applied species
delimitation methods to delineating each Thyreus taxon. The results from this study
not only resolve the taxonomic conundrum in Thai Thyreus, but also help us to
understand the evolution of this important group of bees.
Keywords: Thyreus spp., DNA barcoding, taxonomy
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TPP–26
สารรักษาสภาพเซลล์ที่เหมาะสมสาหรับเก็บรักษาจุลินทรีย์ระยะยาว
ด้วยวิธีระเหยแห้ง (Liquid-drying)
ภัทรพร รัตนวารี*, ศศิธร จินดามรกฎ, ชาญวิทย์ สุรยิ ฉัตรกุล, วีระ ศรีอินทร์สุทธิ์, สุวนีย์ ชุณหเมธา,
สมจิต อ่าอินทร์, วิภาพร แง่มท้าว, จุรีรัตน์ เอื้อพัฒนากิจ, ณฐช์วรัช อุดมนิธณ
ิ ัฐรดา, กุสุมา ศรีสุข
หน่วยวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววัสดุ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
(ไบโอเทค), สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช) อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
*ผู้เขียนหลัก: pattaraporn@biotec.or.th

การศึกษาและใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์อย่างยั่งยืนจาเป็นต้องมีการเก็บรักษาจุลินทรีย์ที่ศึกษาวิจัย
และใช้ ป ระโยชน์ ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ จุ ลิ น ทรี ย์ มี ชี วิ ต รอด
และคงคุ ณ สมบั ติ ต่ า งๆ ไม่ เ ปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม ซึ่ ง การเก็ บ รั ก ษาจุ ลิ น ทรี ย์ แ ต่ ล ะกลุ่ ม
อาจมี วิ ธี ก ารเก็ บ รั ก ษาที่ แ ตกต่ า งกั น งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ศึ ก ษาการเก็ บ รั ก ษาจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ พ บว่ า มี
อัตราการรอดชีวิตหลังจากการเก็บรักษาต่า หรือยังไม่มีข้อมูลการศึกษาการรอดชีวิต เมื่อเก็บรักษา
ด้วยวิธีระเหยแห้งในสภาวะสูญญากาศ โดยได้ศึก ษาเปรีย บเทียบอัตราการรอดชีวิต ของจุลินทรีย์
หลังจากการเก็ บ รัก ษาด้ วยวิ ธีดังกล่ าวในสารรัก ษาสภาพ 3 ชนิ ด ได้ แ ก่ สารรัก ษาสภาพที่ ใช้ใน
ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยในปัจจุบัน (สาร A) สารรักษาสภาพฯ ที่มีการเติม 1% activated charcoal
(สาร B) และสารรั ก ษาสภาพฯ ที่ มี ก ารเติ ม 5% trehalose (สาร C) พร้ อ มทั้ ง ประเมิ น อั ต รา
ก า ร ร อ ด ชี วิ ต ห ลั ง เก็ บ รั ก ษ า เป็ น ร ะ ย ะ เว ล า น า น พ บ ว่ า ก า ร เติ ม 1% activated
charcoal หรื อ 5% trehalose สามารถช่ ว ยเพิ่ ม อั ต ราการรอดชี วิ ต ของจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ศึ ก ษา เช่ น
แบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติก และยีสต์ ตามลาดับ อย่างไรก็ตามยังพบว่าเชื้อราบางชนิดโดยเฉพาะ
เชื้ อ ราที่ ไม่ ส ร้างสปอร์ หรือ มี ส ปอร์ อ่ อ นแอยั งไม่ ส ามารถเก็ บ รัก ษาด้ ว ยวิธี นี้ ได้ ซึ่ งจ าเป็ น ต้ อ งมี
การศึกษาและพัฒนาวิธีการเก็บรักษาที่เหมาะสมต่อไป
คาสาคัญ: การเก็บรักษาจุลินทรีย์ระยะยาว, จุลินทรีย์, วิธีระเหยแห้ง
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TPP–26
Suitable protective agents for microbial long-term preservation using
liquid-drying technique
Pattaraporn Rattanawaree*, Sasitorn Jindamorakot, Veera Sri-Indrasutdhi,
Suwanee Chunhametha, Somjit Am-in, Wipaporn Ngaemthao,
Jureerat Ueapattanakit, Nathavarash Udomnitinatrada, Kusuma Srisuk
Biodiversity and Biotechnological Resource Research Unit,
The National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), National Science
and Technology for Development Agency (NSTDA), Klong Luang Destrict,
Pathum Thani Province, 12120
*Corresponding author: pattaraporn@biotec.or.th

For sustainable use of microbial resources, appropriate preservation approaches are
required in order to maintain their viability and properties. Several preservation
techniques have been developed and used to preserve different groups of
microorganisms. This study was aimed at the preservation of microorganisms that
are commonly sensitive to the drying method. Three different protective agents
were used and compared in a liquid-drying method: A) standard protective agents
currently used by Thailand Bioresource Research Center (TBRC), B) standard
protective agents with 1% activated charcoal and C) standard protective agents with
5% trehalose. An accelerated storage test was also performed to predict whether
the liquid-dried microorganisms could survive long-term under recommended
storage conditions. The results showed that the addition of 1% activated charcoal or
5% trehalose increased survival rates of lactic acid bacteria and yeasts, respectively.
However, survival rates of fastidious microorganisms especially non-sporulating (in
vitro) filamentous fungi and filamentous fungi that produce delicate spores were
unsatisfactory. Therefore, improved preservation methods are necessary for these
groups of microorganisms.
Keywords: Long-term preservation, microorganism, liquid-drying
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TPP–27
การใช้วิธีมัลติแพลซพีซีอาร์เพื่อระบุเพศในงูสมัยใหม่
ภาณุพงศ์ ทวิชศรี 1,2, นรารัตน์ เหล่าพิเชียรพงษ์ 1,2, ทรรศิกา คุ้มกัน 1,2, ลาวัณย์ จันทร์โฮม 3,
สุนุชชา สุนทรารชุน 4, รัฐนินท์ พัชรกุลวรวัฒน์ 5, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล 1,7, ครศร ศรีกุลนาถ 1,2,*
1ห้องปฏิบัติการเซลล์พันธุศาสตร์ของสัตว์และการเปรียบเทียบจีโนม (ACCG), ภาควิชาพันธุศาสตร์,
คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2เครือข่ายการปรับปรุงพันธุ์และพันธุศาสตร์สัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ABG - KU),
จัตุจักร กรุงเทพฯ 10900
3สวนงู, สถานเสาวภา, สภากาชาดไทย, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330
4ฝ่ายวิจย
ั และพัฒนา, สถานเสาวภา, สภากาชาดไทย, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330
5สถานพยาบาลสัตว์มายด์เพ็ทส์(ร่มเกล้า), ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ 10520
6องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ดุสิต, กรุงเทพฯ 10300
7ภาควิชาชีววิทยา, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, อาเภอเมือง, จังหวัดพิษณุโลก 65000
*ผู้เขียนหลัก: kornsorn.s@ku.ac.th

การระบุ เพศของงู อ ย่ า งถู ก ต้ อ งเป็ น ข้ อ มู ล ส าคั ญ ในการวางแผนจั ด การงู ใ นสถานเพาะเลี้ ย ง
เนื่ อ งจาก งู เ ป็ น สั ต ว์ เ ศรษ ฐกิ จ ที่ ส าคั ญ อ ย่ างห นึ่ งข อ งป ระเท ศไท ศ ก ารระบุ เพ ศด้ ว ย
วิ ธี มั ล ติ แ พลซพี ซี อ าร์ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น โดยใช้ ล าดั บ นิ ว เคลี ย โอไทด์ ข องยี น ที่ อ ยู่ บ นโครโมโซมเพศ
(CTNNB1 และ WAC) และยี น ที่ อ ยู่ บ นโครโมโซมร่ า งกาย (BDNF) เป็ น ตั ว ควบคุ ม ภายใน
เครื่ อ งหมายดี เอ็ น เอชุ ด นี้ ส ามารถเพิ่ ม ปริ ม าณดี เอ็ น เอแสดงให้ เห็ น หนึ่ ง แถบแบนด์ ในเพศผู้
(แถบแบนด์ดี เอ็ น เอขนาด 1000 คู่ เบส จากยี น WAC) สามแถบแบนด์ ในเพศเมี ย (2 แถบแบนด์
จากยีน WAC, 250คู่เบสจากยีน CTNNB1) และแถบแบนด์ดีเอ็นเอขนาด 450 คู่เบสทั้งในเพศผู้และ
เพศเมียจากยีน BDNF ในงูสมัย ใหม่ 17 ชนิด ส่วนในงูโบราณแสดงรูปแบบแถบแบนด์ ดีเอ็นเอที่
เหมือนทั้งในเพศผู้และเพศเมีย ไพรเมอร์ชุดนี้สามารถระบุเพศงูที่ไม่ทราบเพศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงมีประโยชน์ต่อการวางแผนอนุรักษ์และการวางแผนการผสมพันธุ์งู
คาสาคัญ: CTNNB1, มัลติแพลซพีซีอาร์, การระบุเพศ, งู, WAC
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TPP–27
Novel Multiplex PCR assay for sex identification in caenophidian snakes
Panupong Tawichasri 1,2, Nararat Laopichienpong 1,2, Tassika Koomgun 1,2,
Lawan Chanhome 3, Sunutcha Suntrarachun 4, Rattanin Phatcharakullawarawat 5,
Sudarath Baicharoen 6, Surin Peyachoknagul 1,7, Kornsorn Srikulnath 1,2,*
1Laboratory of Animal Cytogenetics and Comparative Genomics (ACCG), Department of
Genetics, Faculty of Science, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900,
2Animal Breeding and Genetics Consortium of Kasetsart University (ABG - KU),
Chatuchak, Bangkok 10900
3Snake Farm, Queen Saovabha Memorial Institute, The Thai Red Cross Society,
Bangkok 10330
4Department of Research and Development, Queen Saovabha Memorial Institute, Thai
Red Cross Society, Bangkok 10330
5Mildpets Animal Hospital, Klongsongtonnun, Ladkrabang, Bangkok 10520
6The Zoological Park Organization under the Royal Patronage of His Majesty the King,
Bangkok 10300
7Department of Biology, Faculty of Science, Naresuan University, Phitsanulok 65000
*Corresponding author: kornsorn.s@ku.ac.th

Sex identification is important information for the management of snakes bred in
captivity as they are economically important Thai pets. A multiplex PCR sexing
approach was developed using the nucleotide sequences of gametologous genes
(CTNNB1 and WAC) with the BDNF autosomal gene as internal control. The marker
set was successfully amplified by a single DNA band on agarose gel in males (1000
bp DNA band derived from WAC), three bands in females (two bands derived from
WAC, one 250 bp band derived from CTNNB1 female-specific), and 450 bp DNA
fragments for both males and females for BDNF of 17 caenophidian snakes. In
henophidian snakes, the same pattern of DNA bands was determined between
males and females. These primer sets efficiently identified unknown-sex specimens,
and will be useful for snake conservation and breeding programs.
Keywords: CTNNB1, multiplex PCR, sex identification, snake, WAC
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TPP–28
การจัดจาแนกของเห็ดโคนในจังหวัดอานาจเจริญ
มณีรัตน์ พบความสุข 1,* ทักษพร ธรรมรักษ์เจริญ 1, ณัฐวุฒิ วิรยิ ะธนาวุฒิวงษ์ 1,
พัชรา โชติจติ รากรณ์ 1, รัตเขตร์ เชยกลิน2, ประภาพรรณ ซอหะซัน 3, ภัทรชัย จุฑามาศ 4
ธิติยา บุญประเทือง 1
1ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คลองหลวง ปทุมธานี 10210
2สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
3สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี , ไทรโยค, กาญจนบุรี 71150
4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ สวนจิตรลดา, ดุสต
ิ , กรุงเทพฯ 10303
* ผู้เขียนหลัก: maneerat.pob@gmail.com

การศึ ก ษาเห็ ด โคน (Termitomyces) ในพื้ น ที่ ป่ าชุ ม ชน อ าเภอหั ว ตะพาน จั งหวั ด อ านาจเจริ ญ
ดาเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 1558 – 1559 วัตถุประสงค์เพื่อเก็ บรวบรวมข้อมูลและศึกษาอนุกรมวิธาน
ของเห็ดโคนในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุ ม ารี ฯ โดยเก็ บ รวบรวมตั ว อย่ า งเห็ ด โคนได้ จ านวน 12 ตั ว อย่ าง ท าการศึ ก ษา
ลัก ษณะสัณ ฐานวิทยาและชีวโมเลกุ ล วิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์บริ เวณ internal transcribed
spacer (ITS) ลัก ษณะทางสัณ ฐานวิทยาได้จ ากข้อมูลรูปร่าง พื้นผิว สี และขนาดของหมวกดอก
ครีบและก้านดอก รวมถึงข้อมูลลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ผ่านการตัดเนื้อเยื่อบริเวณต่างๆ โดย
ใช้เทคนิคแบบมือเปล่าเพื่อเก็บข้อมูลสาคัญเพื่อใช้จัดจาแนกเช่ น สปอร์ เซลพิเศษบริเวณต่าง ๆ เช่น
pileocystidia, basidia, peurocystidia, cheilocystidia และ caulocystidia รวมถึ ง ชั้ น เนื้ อ เยื่ อ
บริเวณต่าง ๆ เช่นชั้นเนื้อเยื่อบริเวณดอกและชั้นเนื้อเยื่อบริเวณก้านดอก รวมถึงเอกลักษณ์บริเวณ
ชั้นผิวหมวกและก้าน ผลการศึกษาพบว่าลัก ษณะสาคัญที่ใช้ในการจาแนกสายพันธุ์เห็ดโคน ได้แก่
ลั ก ษณะของชั้ น hymenial layer บริเวณหมวกดอก ลั ก ษณะของเซลพิ เศษบริ เวณผิ ว ดอก คื อ
pileocystidia บริ เวณครีบ cheilocystidia และ peurocystidia บริเวณก้ า น คื อ caulocystidia
ผลจากเอกลักษณ์ดังกล่าวจาแนกเห็ดโคนได้ทั้งสิ้น 22 ชนิด
คาสาคัญ: อนุกรมวิธาน, ชีวโมเลกุล, สัณฐานวิทยา
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TPP–28
Identification of Termitomyces species in Amnat Charoen Province
Maneerat Pobkwamsuk 1,* Tuksaporn Thummmarukcharoen 1,
Natthawut Wiriyathannawudhiwong 1, Pachara Chotjittrakorn 1, Rattaket Choeyklin 2,
Prapapan Sawhasan 3, Patarachai Chuthamas 4, Thitiya Boonpratuang 1
1National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, National Science and
Technology Development Agency, Khlong Luang, Pathum Thani 12120
2Biodiversity-Based Economy Development Office (Public Organization),
Lak Si, Bangkok 10210
3Agricultural Science Program, Mahidol University Kanchanaburi Campus, Sai Yok,
Kanchanaburi 71150,
4Plant Genetic Conservation Project, Chitralada Villa, Dusit, Bangkok 10303
*Corresponding author: maneerat.pob@gmail.com

Termitomyces species in community forest in Hua Taphan, Amnat Charoen Province,
were investigated during 2015 to 2016 in order to collect data and study the
taxonomy of Termitomyces in the Plant Genetic Conservation Area under the Royal
Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (RSPG). Twenty-three
Termitomyces mushrooms were collected. Biomolecular phylogeny based on
internal transcribed spacer (ITS) rDNA sequences was studied. Morphological
characteristics such as texture, shape, color and size of the pileus, gill and stipe,
together with microscopic structural characteristics, were observed and recorded.
Free-hand technique was used for cross-sectioning in order to study the structure of
spores, tissue layers of pileus and stipe, and special cells such as pileocystidia,
basidia, pleurocystidia, cheilocystidia and caulocystidia, or unique structures in the
cap and stem. The characters which could be used to identify Termitomyces species
were the hymenial layer of the pileus and the cystidia structure of gills including
pileocystidia, cheilocystidia, pleurocystidia and caulocystidia, and structure of the
stipe. Based on these characteristics, our Termitomyces samples could be classified
into 11 species.
Keywords: taxonomy, molecular, morphology
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TPP–29
แบคทีเรียสร้างสปอร์สายพันธุ์ใหม่, Paenibacillus aurantiacus,
คัดแยกจากดินรังมด อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
เมทินี วสุนธราวัฒน 1, สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 3,*, วงศกร พงโสพิตานัน 2, ศกุนตลา ศิริอุดม 1
1สาขาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 41000

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุงเทพฯ 10330
ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
*ผู้เขียนหลัก : Somboon.T@chula.ac.th

2
3

แบคที เรี ย สายพั น ธุ์ RC11T เป็ น แบคที เรี ย แกรมบวก รู ป ร่า งแท่ ง และสร้ า งสปอร์ได้ แบคที เรี ย
สายพันธุ์นี้คัดแยกได้จากดินรังมดที่เก็บจากจังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย และได้ถูกจาแนกลักษณะ
ของกลุ่มโดยอาศัยการพิสูจน์ลักษณะ polyphasic approach จากข้อมูลการวิเคราะห์ลาดับเบส
ข อ ง ยี น 16S ribosomal RNA แ ส ด ง ให้ เห็ น ว่ า แ บ ค ที เรี ย ส า ย พั น ธุ์ RC11T จั ด อ ยู่ ใน
สกุ ล Paenibacillus โดยมีใกล้ชิดกั บแบคที เรีย Paenibacillus phyllosphaerae LMG 22192T
ซึ่ ง แสดงค่ า ความคล้ า ยคลึ ง เท่ า กั บ 98.1% แบคที เรี ย สายพั น ธุ์ RC11T มี อ งค์ ป ระกอบของ
meso-diaminopimelic ในส่ ว นของเปปติ โ ดไกลแคนที่ เป็ น ส่ ว นประกอบของผนั งเซลล์
มี major menaquinone เป็ น MK-7 มี Anteiso-C15:0 (60.18%) แ ล ะ C16:0 (7.8%2) เป็ น
cellular fatty acids ชนิดหลัก มี Diphosphatidylglycerol Phosphatidylethanolamine และ
Phosphatidylglycerol เป็ น สารประกอบหลั ก ของ polar lipids มี G+C content ในโมเลกุ ล ดี
เอ็นเท่ากั บ 57.9% ดังนั้น แบคทีเรีย สายพันธุ์ RC11T จึงถูก นาเสนอให้เป็นแบคที เรีย สปี ชีส์ใหม่
ในสกุ ล Paenibacillus ด้วยชื่อ Paenibacillus aurantiacus sp. nov. ชนิดสายพั นธุ์คือ RC11T
(=KCTC 33816T= LMG 29659T =TISTR 2452T)
ค าส าคั ญ : Paenibacillus sp. nov., endospore-forming bacterium, 16S ribosomal RNA
gene sequence
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TPP–29
A novel spore-forming bacterium, Paenibacillus aurantiacus isolated
from ant nest soil at Ban Dung, Udonthani
Metinee Wasoontharawat 1, Wongsakorn Phongsopitanun 2, Sakutala Siriudom 1,
Somboon Tanasupawat 3,*
1Department of Biology, Faculty of Science, Udon Thani Rhajabat University, Udon Thani
41000
2Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University, Bangkok 10240
3Department of Biochemistry and Microbiology, Faculty of Pharmaceutical Sciences,
Chulalongkorn University, Bangkok 10330
*Corresponding author: Somboon.T@chula.ac.th

A Gram-stain-positive, rod-shaped and endospore-forming bacterium, strain RC11T,
isolated from an ant nest soil collected in Udon Thani province, Thailand was
characterized taxonomically based on a polyphasic approach. On the basis of
16S rRNA gene sequence analysis, strain RC11T was affiliated to the Genus
Paenibacillus and was closely related to Paenibacillus phyllosphaerae LMG 22192T
with 98.1% sequence similarity. It contained meso-diaminopimelic in the cell-wall
peptidoglycan. The major menaquinone was MK-7. Anteiso-C15:0 (60.18%) and C16:0
(7.82%) were the predominant cellular fatty acids. Diphosphatidylglycerol,
phosphatidylethanolamine and phosphatidylglycerol were major polar lipids.
The DNA G+C content was 57.9 mol%. Therefore, the strain represents a novel
species of the genus Paenibacillus, for which the name Paenibacillus aurantiacus
sp. nov. is proposed. The type strain is RC11T (=KCTC 33816T= LMG 29659T = TISTR
2452T).
Keywords: Paenibacillus sp. nov., endospore-forming bacterium, 16S ribosomal RNA
gene sequence
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TPP–20
เฮทเทอโรโทรฟิคไนตริไฟอิงแบคทีเรียสาหรับบาบัดแอมโมเนียในนาเสียที่มีความเค็ม
ยุทธพงษ์ สังข์น้อย 1,*, สุนิภา จันทร์แก้ว 1, สมพงศ์ โอทอง 2
1 ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพ ยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
2 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
93210
*ผู้เขียนหลัก : yutthapong.s@psu.ac.th

แอมโมเนี ย เป็ น สารพิ ษ ที่ อั น ตรายต่ อ สั ต ว์ น้ า ส่ ง ผลกระทบต่ อ อุ ต สาหกรรมการเลี้ ย งกุ้ ง ท าให้
ผลผลิ ต กุ้ งลดลง อย่ างไรก็ ต าม แอมโมเนี ย ในแหล่ งน้ าสามารถก าจั ด ได้ โ ดยเฮทเทอโรโทรฟิ ค ไนตริไฟอิงแบคทีเรียด้วยกระบวนการไนตริฟิเคชัน ฉะนั้นการคัดแยกเฮทเทอโรโทรฟิคไนตริไฟอิง
แบคทีเรีย เพื่อนามาใช้ประโยชน์ด้านการปรับปรุงคุณ ภาพน้าจึงมีความสาคัญ การศึก ษาครั้งนี้ได้
คัดแยกเฮทเทอโรโทรฟิคไนตริไฟอิงแบคทีเรียจากฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาว โดยใช้อาหารสูตรดัดแปลง
ที่ มี ส่ ว นประกอบของ เปปโตน ยี ส ต์ ส กั ด แอมโมเนี ย มซั ล เฟต และเกลื อ เพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณ
ของเชื้อเฮทเทอโรโทรฟิคไนตริไฟเออร์ที่มีคุณสมบัติทนเค็ม จากการวิเคราะห์ยีน 26S rRNA และ
phylogenetic tree พบว่า สามารถแยกเชื้อเฮทเทอโรโทรฟิคไนตริไฟอิงแบคทีเรียได้ทั้งหมด 5 สกุล
ได้ แ ก่ Halomonas, Psychrobacter, Alcaligenes, Bacillus แ ล ะ Oceanobacillus โ ด ย
ที่แบคทีเรียไนตริไฟเออร์ทั้ง 5 สกุลที่คัดแยกได้นี้มีความสามารถพิเศษในการกาจัดแอมโมเนียที่มี
ความเข้ ม ข้ น สู ง (800-900 mg-NL-1) ได้ ม ากกว่ า 50 เปอร์เซ็ น ต์ และมี คุ ณ สมบั ติ ในการทนเค็ ม
ดังนั้นเชื้อเฮทเทอโรโทรฟิคไนตริไฟอิงแบคทีเรียที่คัดแยกได้นี้ อาจมีประโยชน์ในการนาไปใช้ บาบัด
น้าเสียที่มีความเค็มและมีความเข้มข้นของแอมโมเนียสูง เช่น ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาว เป็นต้น
คาสาคัญ: แอมโมเนีย, เฮทเทอโรโทรฟิคไนตริไฟอิงแบคทีเรีย, ไนตริไฟเออร์
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TPP–20
Heterotrophic nitrifying bacteria for ammonium-saline waste water
treatment
Yutthapong Songnoi 1,*, Sunipa Chankaew 1, Sompong O-Thong 2
Department of Aquatic Science, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla
University, Hat Yai Campus, Hat Yai Destrict, Songkla Province 90110
2 Department of Biology, Faculty of Science, Thaksin University, Phatthalung Campus,
Papayom Destrict, Pattalung Province 93210
*Corresponding author: yutthapong.s@psu.ac.th
1

Ammonia is a serious toxic reagent to any aquatic animal. It affects the shrimp
aquaculture industry and has resulted in decline of shrimp production. However,
ammonia in aquatic environments is removed by heterotrophic nitrifying bacteria via
the nitrification process. Hence, the isolation of beneficial heterotrophic nitrifying
bacteria for water quality improvement is potentially useful. In this study,
heterotrophic nitrifying bacteria were isolated from white shrimp farms. In order to
enrich salt-tolerant heterotrophic nitrifiers, the modified isolation medium consisted
of peptone, beef extract, ammonium sulfate and salt. Based on 16S rRNA gene
sequences and phylogenetic analysis, five different genera of heterotrophic nitrifiers
were obtained. The isolates were identified as Halomonas, Psychrobacter,
Alcaligenes, Bacillus and Oceanobacillus. They showed unique characteristics for
ammonium removal (>50%) under high concentration of ammonia (800-900 mg-NL1). Moreover, they were quite salt-tolerant. Therefore, these strains could be of
benefit in saline and high-strength ammonium waste water treatment, including
treatment of white shrimp ponds.
Keywords: ammonia, heterotrophic nitrifying bacteria, nitrifiers
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TPP–31
การหาลาดับเบสในระดับจีโนมของจระเข้นาจืด (Crocodylus siamensis)
ประภัสสร อารีสิริสุข 1,2, วรพงศ์ สิงห์ชาติ 1,2, อรรัตน์ สุนทรพงศ์ 1,2, ธนาวุธ ศรีสุข 3,
ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่ 4, ศศิมนัส อุณจักร์ 5, ยศพงศ์ เต็มศิริพงศ์ 6, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล 1,
ชิเน ธ่ามรงค์ธรรม 7, Seyoung Mun 8, Kyudong Han 8 ครศร ศรีกุลนาถ 1,2,*
1ห้องปฏิบัติการเซลล์พันธุศาสตร์สัตว์และการเปรียบเทียบจีโนม, ภาควิชาพันธุศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์,
และ 2เครือข่ายการปรับปรุงพันธุ์และพันธุศาสตร์สัตว์ ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, จตุจักร กรุงเทพฯ
10330 3สถาบันพัฒนา และฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขต
บางขุนเทียน, ท่าข้าม, กรุงเทพ, 10150 4ภาควิชาชีววิทยาประมง, คณะประมง, 5ภาควิชาชีวเคมี, คณะ
วิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, จตุจักร, กรุงเทพ 109006บริษัท ศรีราชา โมด้า จากัด, ศรีราชา,
ชลบุรี 20110 7ห้องปฏิบัตกิ ารวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ, ศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน, ท่าข้าม,
กรุงเทพ, 10150 8Department of Nanobiomedical Science & BK21 PLUS NBM Global Research
Center for Regenerative Medicine, Dankook Univerisity, Cheonan 31116, Republic of Korea
*ผู้เขียนหลัก: kornsorn.s@ku.ac.th

จระเข้น้าจืด (Crocodylus siamensis) จัดเป็นสัตว์เศรษฐกิ จ ที่สาคัญต่ออุตสาหกรรมเกษตรของ
ประเทศไทย ดังนั้นการวิเคราะห์เพื่อหาลาดับเบสในระดับจีโนมของจระเข้น้าจืดจึงมีความจาเป็นต่อ
การศึกษความสัมพันธ์ระหว่างยีนกับลักษณะภายนอก เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการเลี้ยงในฟาร์ม และ
กระบวนการอนุ รั ก ษ์ จากผลการหาล าดั บ เบสในระดั บ จี โ นมของจระเข้ น้ าจื ด โดยใช้
Illumina Sequencing Platform ได้ข้อมูลของ sequencing read แบบ paired-end read ความ
ยาวด้านละ 150 เบส ทั้งหมด 797,800,548 read หลังจากคัดกรอง read ที่มีคุณ ภาพต่าออกไป
แล้วได้เป็น clean read จานวน 769,891,900 read มีจานวนเบสทั้งหมด 222,290,212,500 เบส
โดยมีสัดส่วนปริมาณเบส G และ C คิดเป็น 45 % และจากผลการเปรีย บเทีย บกั บลาดับเบสของ
จีโนมจระเข้ตีนเป็ ดจีน (Alligator sinensis) โดยใช้โปรแกรม Burrows-Wheeler Aligner พบว่า
clean read ที่ ไ ด้ นั้ น มี ต าแหน่ ง อยู่ บ นจี โ นมของจระเข้ ตี น เป็ ด จี น คิ ด เป็ น 48.58 % และ
มี ค่ า average depth คิ ด เป็ น 11 เท่ า นอกจากนี้ ผลการวิ เคราะห์ พ บว่ า ข้ อ มู ล จี โ นมของ
จระเข้น้าจืดมีความแตกต่างกับจระเข้ตีนเป็ดจีนในรูปแบบ INDELs (insertion-deletions) ทั้งหมด
7,677,890 ต าแห น่ ง และรู ป แ บบ SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) ทั้ งห มด
228,162,227 ต าแหน่ ง จากผลการวิ เคราะห์ จี โ นมของจระเข้ น้ าจื ด นี้ จะเป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ มี
ประโยชน์ต่อการระบุยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่สาคัญทางเศรษฐกิจของจระเข้ และยังมีส่วนช่วย
ในการตอบปัญหาทางชีววิทยาในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังได้อีกหลายชนิด
คาสาคัญ: จระเข้น้าจืด, จระเข้ตีนเป็ดจีน, การหาลาดับเบสในระดับจีโนม
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TPP–31
Whole genome sequencing of Siamese crocodile, Crocodylus siamensis
Prapatsorn Areesirisuk 1,2, Worapong Singchat 1,2, Aorarat Suntronpong 1,2,
Tanawut Srisuk 3, Narongrit Muangmai 4, Sasimanas Unajak 5, Yosapong Temsiripong6,
Surin Peyachoknagul 1, Chinae Thammarongtham 7, Seyoung Mun 8, Kyudong Han 8,
Kornsorn Srikulnath1,2,*
1Laboratory of Animal Cytogenetics and Comparative Genomics, Department of Genetics,
Faculty of Science, and 2Animal Breeding and genetics consortium of Kasetsart University,
Chatuchak, Bangkok 10900 3 Pilot Plant Development and Training Institute, King Mongkut's
University of Technology Thonburi, Bang Khun Thian, Tha Kham, Bangkok, 10150
4Department of Fishery Biology, Faculty of Fisheries, and 5Department of Biochemistry,
Faculty of Science, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900 6Sriracha Moda Co.,
Ltd., Sriracha, Chonburi 20110 7Biochemical Engineering and Pilot Plant Research and
Development Laboratory, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology
(BIOTEC), King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bang Khun Thian, Tha Kham,
Bangkok, 10150 8Department of Nanobiomedical Science & BK21 PLUS NBM Global
Research Center for Regenerative Medicine, Dankook Univerisity, Cheonan 31116,
Republic of Korea
*Corresponding author: kornsorn.s@ku.ac.th

Siamese crocodiles (Crocodylus siamensis) are economically important
animals in the Thai agricultural industry. A genome sequence project is,
therefore, necessary to understand the relationship between genes and
phenotypes for improved farming and conservation methods. Whole genome
sequencing of Siamese crocodile was performed using the Illumina platform
which generated 797,800,548 reads of 150-base paired-end sequences. After
low quality read filtering, 769,892,900 clean reads were obtained a total of
113,390,323,500 bases. The GC content of the sequence data was 45%. By
comparison with the genome sequence of Chinese alligator (Alligator sinensis)
using the Burrows-Wheeler Aligner mapping tool, 48.58% of the clean read
was mapped with average depth of 22x onto the Chinese alligator genome.
The number of insertion-deletions and single nucleotide polymorphisms were
7,677,890 and 118,263,137, respectively, in the mapped Siamese crocodile
genome sequence. A comprehensive genome map for Siamese crocodile will
provide a valuable resource for identifying genes with economic traits in
captive crocodiles and address many biological questions in diverse
vertebrates.
Keywords: Siamese crocodile, Chinese alligator, whole genome sequence
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TPP–32
การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานของแมงมุมฝาปิดโบราณสกุล Liphistius
(Mesothelae; Liphistiidae) ในประเทศไทย
วรัตถ์ ศิวายพราหมณ์*, ณัฐพจน์ วาฤทธิ์
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกีฎ วิทยา : ชีววิทยาของผึ้ง ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงและไร
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330
*ชื่อผู้เขียนหลัก: v.sivayyapram@gmail.com

แมงมุ ม ฝาปิ ด โบราณในสกุ ล Liphistius Schiödte, 1849 เป็ น แมงมุ ม ที่ มี ลั ก ษณะทางสั ณ ฐาน
หลายประการที่ จัดเป็ น ลัก ษณะที่ โบราณของแมงมุ มเช่ น ยั งคงมี ก ารแบ่ งปล้ องลาตั วที่ ส่ วนท้ อ ง
ด้ า นบนและมี ต าแหน่ ง ของอวั ย วะสร้ า งใยอยู่ บ ริ เ วณ กึ่ ง กลางล าตั ว ในปั จ จุ บั น แมงมุ ม ใน
สกุล Liphistius ได้รับการจาแนกชนิดแล้วทั้งสิ้น 50 ชนิด โดยมีการกระจายพันธุ์อยู่เฉพาะในพื้นที่
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น ในประเทศไทยมีรายงานการค้นพบทั้งหมด 21 ชนิด โดยส่วน
ใหญ่เป็นสายพันธุ์เฉพาะถิ่นที่พบได้ภายในพื้นที่เดียวเท่านั้น ซึ่งแสดงให้ถึงความจาเพาะต่อถิ่นที่อยู่สูง
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ ศึ ก ษาได้ ท าการส ารวจเก็ บ ตั ว อย่ า งแมงมุ ม สกุ ล Liphistius ทั่ ว ประเทศ
เพื่อทาการศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานและสร้างแผนที่การกระจายตัวในประเทศไทย โดยในปั จจุบัน
ทางคณะผู้ศึกษาได้ค้นพบประชากรของแมงมุมในสกุล Liphistius ที่ยังไม่เคยมีรายงานการค้นพบมา
ก่อนในจังหวัดก าแพงเพชร สระบุรี กาญจนบุรี ชุมพร และสงขลา ซึ่งจากการศึก ษาสัณ ฐานของ
ตั ว อย่ า ง Liphistius ที่ เ ก็ บ มาได้ จ ากจั ง หวั ด ดั ง กล่ า ว มี ค วามเป็ น ไปได้ ที่ ตั ว อย่ า งเหล่ า นี้ เป็ น
แมงมุมชนิดใหม่ที่ยังไม่ได้มีการศึกษามาก่อน
คาสาคัญ: Liphistiinae, Arachnida
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TPP–32
Taxonomic revision of the primitive trapdoor spider Genus Liphistius
(Mesothelae; Liphistiidae) in Thailand
Varat Sivayyapram*, Natapot Warrit
Center of Excellence in Entomology Bee Biology, Biodiversity of Insects and Mites,
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok
10330
*Corresponding author: v.sivayyapram@gmail.com

The primitive trapdoor spider of the genus Liphistius Schiödte, 1849 is the most
primitive group of all living spiders. Liphistid spiders retain several plesiomorphic
characters such as the presence of the abdominal tergite plates and the position of
the spinneret on the median area of the opisthosoma. Liphistius currently comprises
50 described species, which are endemic to Southeast Asia. In Thailand, 32 species
have been described, most of which can be found only at the type localities,
exhibiting high endemism. We are currently in the process of revising Liphistius
systematics in Thailand and providing species distributions for each taxon. Hitherto,
new populations have been located in Kamphaeng Phet, Saraburi, Kanchanaburi,
Chumphon, and Songkhla provinces. Distinct genital characteristics examined from
individuals of such populations are unknown to science.
Keywords: Liphistiinae, Arachnida
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TPP–33
Metarhizium species เชือราก่อโรคบนหนอนด้วง ชนิดใหม่
จากป่าชุมชนบ้านเผ่าไทย จังหวัดพิษณุโลก
วาสนา น้อยศรีภูมิ 1,*, สุภาพร ล้่าเลิศธน 2, สุชาดา มงคลสัมฤทธิ์ 1, รัชดา พรหมหาญ 1,
เจนนิเฟอร์ เหลืองสอาด 1
1ห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์และนิเวศวิทยา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
2สถานวิจย
ั เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา คณะวิทยาศาสต์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พิษณุโลก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
*ผู้เขียนหลัก: wasana.noi@biotec.or.th

Metharhizium เป็ น เชื้ อ ร า ก่ อ โ ร ค ใ น แ ม ล ง ใ น ว ง ศ์ Clavicipitaceae (Ascomycota,
Hypocreales) ส่วนโครงสร้างสืบ พันธุ์ของเชื้อรา Metarhizium ประกอบด้วย ก้ านชูสปอร์ และ
สปอร์สีเขียว ในระหว่างการสารวจและเก็บตัวอย่างเชื้อราทาลายแมลง จากป่าชุมชนบ้านเผ่าไทย
จั ง ห วั ด พิ ษ ณุ โล ก พ บ เชื้ อ ร า Metarhizium ที่ อ ยู่ ใน ร ะ ย ะ สื บ พั น ธุ์ แ บ บ อ า ศั ย เพ ศ
และแบบไม่อาศัยเพศ ที่เข้าทาลายหนอนด้วง ซึ่งเชื้อราในระยะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ก้า นรามีสีม่วง
ถุ ง เก็ บ สปอร์ เ ป็ น แบบกึ่ ง จม สปอร์ มี รู ป ร่ า งเรี ย วยาว ส่ ว นระยะสื บ พั น ธุ์ แ บบไม่ อ าศั ย เพศ
ก้ านรามี ส ปอร์ สี เขี ย วจ านวนมากปกคลุ ม ส่ ว นปลายมี สี ม่ ว ง นอกจากนี้ ได้ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์
ท า ง วิ วั ฒ น า ก า ร โด ย ใช้ large subunit nuclear ribosomal DNA (nrLSU), translation
elongation factor 1 alpha (TEF) และ RNA polymerase II largest subunit (RPB2) ในการ
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ผลการศึ ก ษาสามารถยื น ยั น ได้ ว่ า เชื้ อ ราทั้ ง สองตั ว อย่ า ง อยู่ ใ นกลุ่ ม เดี ย วกั บ
Metarhizium ที่ ส ร้ า งสปอร์ สี เ ขี ย ว และมี ค วามแตกต่ า งจากชนิ ด อื่ น ๆ อย่ า งชั ด เจน ดั ง นั้ น
เชื้อราก่อโรคบนหนอนด้วงทั้งสองตัวอย่างเป็นเชื้อราชนิดใหม่ในสกุล Metarhizium ที่อยู่ในระยะ
สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ
คาสาคัญ: ราก่อโรคในแมลง, ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ, อนุกรมวิธาน
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TPP–33
Metarhizium sp. new species on coleopteran larva from Ban Phao Thai
Community Forest, Phitsanulok Province
Wasana Noisripoom 1,*, Supaporn Lamlertthon 2, Suchada Mongkolsamrit 1,
Rachada Promharn 1, Janet Jennifer Luangsa-ard 1
1Microbe interaction and ecology Laboratory, National Center for Genetics Engineering and
Biotechnology, Thailand Science Park, Klong Luang Destrict, Pathum Thani Province 12120
2Center of Excellence in Fungal Research Faculty of Medical Scence,
Naresuan University, Phitsanulok 6500
*Coresponding author: wasana.noi@biotec.or.th

The genus Metarhizium is an anamorphic fungus belonging to Family Clavicipitaceae
(Ascomycota, Hypocreales) which is associated with several insect orders. The
reproductive structures of Metarizhium comprise conidiophores and greenish
conidia. During a study on the biodiversity of invertebrate-pathogenic fungi at Ban
Phao Thai community forest in Phitsanulok, we found the asexual and sexual
morphs of Metarhizium infecting coleopteran larvae which were buried in the soil.
The sexual morph of Metarizium has a purple stroma, oblique perithecia and whole
ascospores. The asexual morph produces a greenish conidial mass on the stroma
and the end of a purple head. The molecular phylogeny of these two specimens
was studied using large subunit nuclear ribosomal DNA (nrLSU), translation
elongation factor 1 alpha (TEF) and RNA polymerase II subunit 1 (RPB1). The results
confirmed that these fungi are in the core Metarhizium clade and distinct from other
species in the genus Metarhizium, and present an anamorph-teleomorph link of
a new species.
Keywords: invertebrate-pathogenic fungi, molecular phylogeny, taxonomy
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TPP–34
ความหลากหลายและความสัมพันธ์ที่มีต่อแมลงเจ้าบ้านของราแมลง
Ophiocordyceps nutans ในประเทศไทย
วุฒิกร ภู่อิสสระกุล 1,*, สุชาดา มงคลสัมฤทธิ์ 2, เจเน็ท เจนนิเฟอร์ เหลืองสอาด 2, ณัฐวุฒิ รุ่งจินดามัย 1
1ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
2ห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์และนิเวศวิทยา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
(ไบโอเทค) อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
*ผู้เขียนหลัก: markfox_191@hotmail.com

ราก่ อ โรคในแมลงหรื อ ราแมลงมี ร ายงานพบตามแหล่ ง ต่ า งๆ ทั่ ว โลก ประเทศไทยพบราแมลง
หลากหลายสกุ ล และมี ก ารวิ จั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การศึ ก ษานี้ ไ ด้ มุ่ ง ศึ ก ษาอนุ ก รมวิ ธ านและ
ความหลากหลายของรา Ophiocordyceps nutans (Hypocreales, Ophiocordycipitaceae)
ก่ อ โรคกั บ กลุ่ม มวน (Pentatomidae) ในอัน ดับ Hemiptera ราชนิ ด นี้ พ บตามเศษใบไม้ ที่ ทั บ ถม
บนพื้นดินในป่า ราสร้างก้ านงอกออกข้างลาตัวแมลงเจ้าบ้าน ก้านสีดาหรือสีน้าตาล ที่ปลายก้าน
สีส้มอมเหลืองหรือน้าตาลอ่อน เก็ บตัวอย่างรา O. nutans จากพื้นที่ป่า ได้แก่ 2) เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 2) ป่าชุมชนบ้านเผ่าไทย จังหวัดพิษณุโลก จานวน 5 และ 22 ตัวอย่าง
ตามลาดับและ ได้จัดจาแนกชนิดแมลงเจ้าบ้าน ศึกษาสัณฐานวิทยาได้แก่ ก้านชูสปอร์ ถุงหุ้มสปอร์
และศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ เชิ งวิ วัฒ นาการระดั บ โมเลกุ ล ของ Internal Transcribed Spacer (ITS)
พบว่ า รา O. nutans 2 ตั ว อย่ างจากเขตรั ก ษาพั น ธุ์สั ต ว์ ป่ า ภู เขี ย วมี ค วามจ าเพาะต่ อ มวนชนิ ด
Tessaratoma papillosa (Tessaratomidae) แ ล ะ มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ท า ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์
เชิ ง วิ วั ฒ น า ก า ร จ า ก O. nutans จ า ก ป่ า ชุ ม ช น บ้ า น เผ่ า ไท ย ที่ มี ม ว น เจ้ าบ้ า น ช นิ ด
Dalader acuticosta (Coreidae) และ Pentatomidae นอกจากนี้ จ ากข้ อ มู ล ความสั ม พั น ธ์
เชิงวิวัฒนาการระดับโมเลกุลยังแสดงชัดเจนว่ารา O. nutans จากประเทศไทยมีความแตกต่างกับ
รา O. nutans ในญี่ปุ่นและจีน
คาสาคัญ: ราก่อโรคในแมลง, ความสัมพันธ์เชิงวิวฒ
ั นาการ, อนุกรมวิธาน
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TPP–34
Diversity and host relationship of an insect fungus,
Ophiocordyceps nutans, from Thailand
Wuttikorn Pooissarakul 1,*, Suchada Mongkolsamrit 2, Janet Jennifer Luangsa,-ard 2
Nattawut Rungjindamai 1
1Department of Biology, Faculty of Science, King Mongkut’s Institute of Technology
Ladkrabang, Bangkok 10520
2Microbe Interaction and Ecology Laboratory, Center for Genetic Engineering and
Biotechnology (BIOTEC), Klong Luang, Pathum Thani Province 12120
*Corresponding author: markfox_191@hotmail.com

Invertebrate-pathogenic fungi have been reported worldwide from different
geographical locations and habitats. In Thailand, numerous genera of insect fungi have
been collected and studied. In this study, we report on the taxonomy and diversity of
Ophiocordyceps nutans (Hypocreales, Ophiocordycipitaceae) associated with stink bugs
(Pentatomidae, Hemiptera). This fungal species can be found in the leaf litter or buried
in the soil. It produces a stroma which emerges from the body of its insect host. The
color of the stalks is brown to blackish brown. The fertile heads are yellowish orange or
brownish yellow. The fungal specimens were collected from 1) Phu Khieo Wildlife
Sanctuary, Chaiyaphum Province, and 2) Ban Phao Thai Community Forest, Phitsanulok
Province. Five and thirteen specimens of O. nutans were collected from these two
sites, respectively, and their insect hosts were identified. Their morphological features
of fertile head, perithecia, asci and ascospores were studied. A total of 12 strains of
O. nutans were phylogenetically studied. A preliminary result of the molecular analysis
based on the internal transcribed spacer (ITS) regions shows that four strains of
O. nutans from Phu Khieo Wildlife Sanctuary infecting Tessaratoma papillosa
(Tessaratomidae) are phylogenetically distinct from the strains collected in Ban Phao
Thai Community Forest infecting Dalader acuticosta (Coreidae) and Pentatomidae.
Additionally, the molecular phylogeny shows that O. nutans from Thailand is distinct
from strains reported in Japan and China.
Keywords: invertebrate-pathogenic fungi, molecular phylogeny, taxonomy
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TPP–35
ความหลากหลายของเชือแบคทีเรีย Bacillus spp. ที่ควบคุมโรคเหี่ยวเหลือง
และการส่งเสริมการเติบโตของมะเขือเทศ
ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล 1,2, วิเชียร กิจปรีชาวนิช 2,*
1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุทธยา 13000
2ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10330
*ผู้เขียนหลัก: fsciwck@ku.ac.th

ได้ คั ด เลื อ ก Bacillus spp. 10 ไอโซเลทที่ จ ากทั้ งหมดจ านวน 122 ไอโซเลท ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในการยั บ ยั้ ง สู ง ต่ อ เชื้ อ รา Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici ซึ่ ง เป็ น เชื้ อ สาเหตุ ข อง
โรคเหี่ ย วเหลื อ งในมะเขือ เทศในกะบะปลูก เชื้ อ Bacillus spp. 10 ไอโซเลทที่ คัด เลื อกสามารถ
แบ่ ง ออกเป็ น 21 กลุ่ ม ตามสมบั ติ ด้ า นการควบคุ ม โรคพื ช ความสามารถในการผลิ ต เอ็ น ไซม์
ย่ อ ยสลายองค์ ป ระกอบผนั ง เซลล์ เชื้ อ รา และลั ก ษณะการส่ ง เสริ ม การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย การสลายฟอสเฟต การสร้ า งกรดอิ น โดลอะซิ ติ ก การผลิ ต สารซิ เดอโรฟอร์
การเจริญในอาหารที่ปราศจากไนโตรเจน การสร้างสารพอลิแกมมากลูตาเมต การสร้างสารระเหย
ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และการสร้างไบโอฟิล์ม พบว่าเชื้อแบคทีเรียจานวน 2 ไอโซเลท
ได้ แ ก่ PGA106 KMS17 และ BMG4 ให้ ผ ลในการควบคุ ม โรคและส่ ง เสริ ม การเจริ ญ เติ บ โตของ
มะเขือเทศได้สูงสุด เมื่อระบุชนิดโดยวิธีวิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์ พบว่าเชื้อแบคทีเรียดังกล่าว
มีลาดับ นิวคลีโอไทด์ของยีน 26s rDNA คล้ายคลึงกั บ เชื้อ Bacillus amyloliquefaciens subsp.
plantarum (9 9 % ) Bacillus tequilensis (9 9 % ) แ ล ะ Bacillus megaterium (9 9 %)
ตามลาดับ
คาสาคัญ: Bacillus, โรคเหี่ยวเหลือง, มะเขือเทศ
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TPP–35
Diversity of Bacillus spp. which control yellow wilt disease
and growth promotion in tomato
1Faculty

Sirirat Siripornvisal 1,2, Vichien Kitpreechavanich 2,*
of Science and Technology, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
2Department of Microbiology, Faculty of Science, Kasetsart University
*Corresponding author: fsciwck@yahoo.com

Twenty out of 213 isolates of Bacillus spp. were selected for their high efficiency
against Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici, the causal agent of yellow wilt in pot
experiments. The isolates can be categorized into 12 groups based on their
biocontrol, cell wall degrading enzyme production and plant growth promotion
traits, e.g. phosphate solubilization, production of indole acetic acid, production of
siderophores, growth in N-free medium, production of poly--glutamic acid,
production of plant growth promotion volatiles, and biofilm formation.
Three selected isolates, PGA106, KMS17 and BMG4, showed the highest activity in
disease control and growth promotion in tomato in pot experiments. The analysis of
sequencing of the 16s rDNA gene revealed that strains PGA106, KMS17 and BMG4
were closely related to Bacillus amyloliquefaciens subsp. Plantarum (99%),
Bacillus tequilensis (99%) and Bacillus megaterium (99%), respectively.
Keywords: Bacillus, yellow wilt disease, tomato
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TPP–36
การวิเคราะห์รูปแบบแฮพโพลไทป์ของจระเข้ไทยและจระเข้นาเค็ม
ที่เลียงภายในฟาร์มประเทศไทย
สรวิศ ลาภเบญจกุล 1,2, วัชราภรณ์ ฐาปนา 1,2,3, ภาณุพณ ถวิลประวัติ 1, ณรงฤทธิ์ เมืองใหม่ 2,4,
ฐิติ กาญจนเกตุ 5, ยศพงษ์ เต็มศิริพงศ 6, ศศิมนัส อุณจักร์ 7, เกรียติทวี ชูวงศ์โกมล 3,7,
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล 1,3,8, ครศร ศรีกุลนาถ 1,2,3,*
1ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์เซลล์ และการเปรียบเทียบจีโนม ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์2
เครือข่ายการปรับปรุงพันธุ์ และพันธุศาสตร์สัตว์ 3สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ 4ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10330
5สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน นครปฐม 6บริษัท ศรีราชาโมด้า จากัด ชลบุรี
7ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10330
8ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
*ผู้เขียนหลัก: kornsorn.s@ku.ac.th

ปั จ จุ บั น จระเข้ ไทยและจระเข้ น้ าเค็ ม ส่ ว นใหญ่ ส ามารถพบได้ ต ามฟาร์ ม จระเข้ ทั่ ว ไป ซึ่ งจระเข้
ทั้ งสอ งช นิ ดนี้ มี โ อก าสผสมพั น ธุ์ เ กิ ดเป็ น จระเข้ ช นิ ดลู ก ผสมได้ อี ก ทั้ งยั งถู ก จั ดอ ยู่ ใน
อนุ สั ญ ญาไซเตสเกิ ด การจ ากั ด ทั้ ง ในการเคลื่ อ นย้ า ยหรื อ ค้ า ขายส่ ง ออกระหว่ า งประเทศ
ด้วยเหตุนี้การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของจระเข้ไทยและจระเข้น้าเค็มจึงเป็นสิ่งสาคัญ
ในการแก้ปัญหาเหล่านี้ จระเข้ 69 ตัวอย่างถูกจัดเก็บมาจากฟาร์มจระเข้ทั่วประเทศไทยเพื่อ ใช้ใน
การศึ ก ษาความหลากหลายทางพั น ธุก รรมโดยใช้ ล าดั บ เบสในส่ วนไมโทคอนเดรีย ดี เอ็ น เอดี ลู ป
(D-loop) ผลที่ ไ ด้ ใ นกลุ่ ม ของจระเข้ ไ ทยพบรู ป แบบแฮพโพลไทป์ อ ยู่ ที่ 35 แฮพโพลไทป์
มี ค วามหลากหลายของแฮพโพลไทป์ แ ละความหลากหลายของล าดั บ เบสอยู่ ที่ 0.924 ± 0.031
และ 0.03091 ± 0.00870 ในส่ ว นของกลุ่ ม จระเข้ น้ าเค็ ม พ บรู ป แบบแ ฮพ โพ ลไทป์ อ ยู่ ที่
14 แฮพโพลไทป์ มีความหลากหลายของแฮพโพลไทป์และความหลากหลายของลาดับเบสอยู่ ที่
0.971 ± 0.032 และ 0.02116 ± 0.00579 อีกทั้งแผนภาพความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของจระเข้
ทั้ง 2 ชนิดนี้แยกกลุ่มกันอย่างชัดเจน ผลการทดลองที่ได้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสาคัญในการจัดกลุ่มจระเข้
ที่เลี้ยงภายในฟาร์มทั่วประเทศไทยและอาจส่งผลประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงอนุสัญญาไซเตสภาย
ในอนาคตอันใกล้ได้
คาสาคัญ: จระเข้ไทย, จระเข้น้าเค็ม, การวิเคราะห์รูปแบบแฮพโพลไทป์
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TPP–36
Haplotype analysis of captive Siamese crocodile (Crocodylus siamensis)
and saltwater crocodile (Crocodylus porosus) in Thailand
Sorravis Lapbenjakul 1,2, Watcharaporn Thapana 1,2,3, Panupon Twilprawat 1,
Narongrit Muangmai 2,4, Thiti Kanchanaketu 5, Yosapong Temsiripong 6,
Sasimanas Unajak 7, Kiattawee Choowongkomon 3,7, Surin Peyachoknagul 1,3,8,
Kornsorn Srikulnath1,2,3,*
1Laboratory of Animal Cytogenetics and Comparative Genomics (ACCG), Department of
Genetics, Faculty of Science, Kasetsart University
2Animal Breeding and Genetics Consortium of Kasetsart University (ABG - KU),
3Center for Advanced Studies in Tropical Natural Resources, National Research UniversityKasetsart University, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand (CASTNAR, NRU-KU,
Thailand) 4Department of Fishery Biology, Faculty of Fisheries, Kasetsart University,
Chatuchak, Bangkok 10900 5Division of Genetics, Department of Science, Faculty of Liberal
Arts and Science, Kasetsart University (Kamphaeng Saen Campus), Nakhon Pathom, 73140
6Sriracha Moda Co., Ltd., Sriracha, Chonburi 20110 7Department of Biochemistry, Faculty of
Science, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900 8Department of Biology, Faculty
of Science, Naresuan University, Phitsanulok 65000
*Corresponding author; e-mail: kornsorn.s@ku.ac.th

Siamese crocodile (Crocodylus siamensis) and saltwater crocodile (C. porosus)
are mainly found in captivity, which leads to a possibility of interspecific
hybridization. The trade of specimens among Thai crocodile farms is of
concern in the context of CITES regulations. Evaluation of genetic diversity of
captive crocodiles of C. siamensis and C. porosus is needed. Sixty-nine
crocodile specimens were collected to determine nucleotide diversity using
mitochondrial DNA D-loop sequences. The results showed 35 haplotypes for
Siamese crocodile with haplotype diversity and nucleotide diversity of 0.924 ±
0.031 (SD) and 0.03091 ± 0.00870 (SD). Saltwater crocodile showed 14
haplotypes with haplotype diversity and nucleotide diversity of 0.971 ± 0.032
(SD) and 0.02116 ± 0.00579 (SD), respectively. The phylogenetic clustering
analyses showed that each haplotype of Siamese crocodile or saltwater
crocodile form a monophyletic group. This will be a promising step to
demonstrate crocodile specimen lineages or groups in captivity and make a
benefit for changing a context of CITES regulations in Thailand in the near
future.
Keywords: Crocodylus siamensis, Crocodylus porosus, haplotype analysis
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TPP–37
ราปนเปื้อน และรายงานราที่พบจากการดาเนินงานรับบริการคัดแยกและจัดจาแนกรา
สลิลาพร นวลแก้ว1,*, ทักษพร ธรรมรักษ์เจริญ1, อัมพวา ปินเรือน1, เจเนท เจนนิเฟอร์ เหลืองสอาด1,
นัฐวุฒิ บุญยืน2
1ห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์และนิเวศวิทยา และ 2ห้องปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพ
ของรา ศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
* ผู้เขียนหลัก: salilaporn.nua@biotec.or.th

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(ไบโอเทค) มีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในการ
คัดแยก และการจัดจาแนกรา โดยใช้เทคนิคทางอณู ชีววิทยาเพื่ อตอบโจทย์ลูก ค้าที่ต้องการระบุ
บ่งชี้ชนิดของรา และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนงานวิจัยในหน่วยงานต่างๆ การศึกษาครั้งนี้
แสดงรายงานราที่พบในงานบริการของศูนย์ชีววัสดุแห่งประเทศไทย (TBRC) ซึ่งมาจากลูกค้า 4 กลุ่ม
ได้แ ก่ กลุ่ มบริ ษั ท เอกชน คิดเป็ น 40%, หน่ วยงานของรัฐ 12%, หน่วยงานทางการศึ ก ษา 10%
และกลุ่มบุคคลทั่วไป 27% โดยตัวอย่างราที่ผู้ขอรับบริก ารส่งเข้ามาจัดจาแนกรามากที่สุด ได้แก่
ราสกุ ล Aspergillus, Colletotrichum, Penicillium, Trichoderma, และ Phomopsis คิ ด เป็ น
19.1, 9.9%, 9.2%, 6.6% และ 2.9% ตามลาดับ นอกจากนี้ ราปนเปื้อน 5 ชนิดแรกที่พบบ่อยที่สุด
ในงานบริการทั้งจากการคัดแยกและการจัดจาแนก คือ Aspergillus arenarioides, Aspergillus
penicillioides, Penicillium oxalicum, Cladosporium halotolerans แ ล ะ Trichoderma
harzianum จากผลการดาเนินงาน 4 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.1557–1560) ห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์
ของจุลินทรีย์และนิเวศวิทยา และห้องปฏิบัติการความหลากหลายของรา ร่วมกับ TBRC สามารถ
รายงานผลการจัดจาแนกราที่ถูกต้อง แม่นยา สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ขอรับบริการในประเทศไทย
มาแล้วกว่า 200 ราย
คาสาคัญ : ศูนย์ชีววัสดุแห่งประเทศไทย, อณูชีววิทยา, ลูกค้า
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TPP–37
Fungal notes and contaminants detected via BIOTEC’s fungal isolation
and identification services
Salilaporn Nuankaew1,*, Tuksaporn Thummarukcharoen1, Umpava Pinruan1, Janet
Jennifer Luangsa-ard1, Nattawut Boonyuen2
1Microbe Interaction and Ecology laboratory (BMIE) and 2Fungal biodiversity laboratory
(BFBD) Khlong Luang Destrict, Pathum Thani Pronice 12120
*Corresponding author: salilaporn.nua@biotec.or.th

At the National center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC),
we specialize in fungal isolation, identification and verification, to support potential
customers, i.e. research organizations and a whole range of industries. The aims of
this study were to show fungal records reported through the Microbial Identification
Service of Thailand in the Bioresource Research Center (TBRC). Four main types of
clients, including private companies (40%), government agencies (23%), academic
institutes (20%) and personal customers (17%), were recorded. Most of the identified
fungi belonged to Aspergillus, Colletotrichum, Penicillium, Trichoderma and
Phomopsis, with 1 9 .1 %, 9 .9 %, 9.3%, 6.6%, and 2 .9 %, respectively. Additionally,
the five most frequent contaminant species isolated and identified were Aspergillus
arenarioides, A. penicillioides, Penicillium oxalicum, Cladosporium halotolerans,
and Trichoderma harzianum based on the DNA sequence data. Over the last 4 years
(in 2014-2017), our mycologists from Microbe Interaction & Ecology and Fungal
Biodiversity Laboratories collaborated with TBRC, and have tested and identified
more fungi than any other company or Thai service laboratory. This has allowed us
to provide accurate and reliable fungal identification service to more than
100 customers in Thailand.
Keywords: TBRC, molecular identification, customer
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TPP–38
ความหลากหลายทางชนิดพันธุข์ องราทะเลในจังหวัดสตูล
สาทินี ซือตรง 1,*, สิตา ปรีดานนท์ 1, อนุพงศ์ คล้ายสุบรรณ 1, จริยา สากยโรจน์ 1, พนิดา อุนะกุล 1
วรรณา กันดูลย์ 2, อรพิน พระเจริญ 2, วรัทยา พรมชู2, ทนุวงศ์ แสงเทียน 2
1ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ, อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, อาเภอคลองหลวง,
จังหวัดปทุมธานี 12120
2กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ, หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
*ผู้เขียนหลัก: satinee.sue@biotec.or.th

การศึก ษาความความหลากหลายทางชนิ ดพั นธุ์ของราทะเลจากชิ้นตั วอย่างเศษไม้จ ากพื้ นที่ วิจั ย
3 บริเวณในจังหวัดสตูล (บริเวณที่ 2 ป่าโกงกางศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชาย
เลนที่ 5 บริ เวณที่ 1 และ 2 สถานี พั ฒ นาทรั พ ยากรป่ า ชายเลนที่ 27 และ 26 ตามล า ดั บ )
จากชิ้ น ตั ว อย่ างเศษไม้ จ านวน 448 ชิ้ น ตั วอย่ า ง พบราทะเลทั้ งสิ้ น 57 ชนิ ด จั ด เป็ น ราในกลุ่ ม
แอสโคไมคอตา 55 ชนิ ด (96%) ราในกลุ่ ม เบสิ ดิ โ อไมคอตา 2 ชนิ ด (2%) และราที่ สื บ พั น ธุ์
แบบไม่ อ าศั ย เพศ 1 ชนิ ด (2%) ค่ า เฉลี่ ย ของความถี่ ในการพบราทะเลอยู่ ในช่ ว ง 0.11 –21.95
เปอร์เซ็นต์ การศึก ษาครั้งนี้พ บราทะเลที่พ บบ่อย (ตั้งแต่ร้อยละ 2–9) จานวน 22 ชนิด ราทะเล
ที่ พ บบ่ อ ยมากสี่ อั น ดั บ แรกได้ แ ก่ Ascocratera manglicola (ร้ อ ยละ 27.48) รองลงมา คื อ
Rimora mangrovei (ร้ อ ย ล ะ 16.55), Dactylospora haliotrepha (ร้ อ ย ล ะ 15.17)
และอันดับสุดท้าย Verruculina enalia (ร้อยละ 22.8) การเปรียบเทียบความแตกต่างของราทะเล
ในแต่ ล ะพื้ น ที่ วิ จั ย พบว่ า มี ร าทะเล 15 ชนิ ด ที่ พ บทั้ ง สามพื้ น ที่ วิ จั ย ได้ แ ก่ Aniptodera sp.,
Ascocratera manglicola, Caryosporella rhizophorae, Dactylospora haliotrepha,
D. mangrovei, Kallichroma tethys, Lulworthia grandispora, Lulworthia sp.,
Nemamia maritima, Quintaria lignatilis, Rimora mangrovei, Saagaromyces glitra,
S. ratnagiriensis, Salsuginea ramicola แ ล ะ Verruculina enalia ก าร วิ จั ย ใน ค รั้ ง นี้ พ บ
เชื้ อราทะเลที่ มีรายงานการค้น พบน้ อยครั้ งในประเทศไทยอีก 2 ชนิ ด คือ Aigialus striatispora
และ Paraliomyces lentifer นอ ก เห นื อจ าก ที่ กล่ า วมาแ ล้ ว ยั งค้ นพ บ ราทะเลชนิ ดให ม่
(new species) คื อ Dyfrolomyces thailandensis ในป่ าโกงกางบริเวณสถานี พั ฒ นาทรัพ ยากร
ป่าชายเลนที่ 26 อีกด้วย
คาสาคัญ: ราทะเล, สตูล, ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์
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TPP–38
Species diversity of marine fungi from Satun Province, southern Thailand
Satinee Suetrong1,*, Sita Preedanon1, Anupong Klaysuban1, Jariya Sakayaroj1,
Panida Unagul1, Wanna Gundool2, Oraphin Pracharoen2, Waratthaya Promchu2,
Tanuwong Sangtian2
1National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, Thailand Science Park,Klong
Luang Destrict, Pathum Thani Province 12120
2Department of Marine and Coastal Resources, Laksi, Bangkok 10210
*Corresponding author: satinee.sue@biotec.or.th

Species diversity of marine fungi on mangrove woods was investigated from three
collecting sites in Satun Province: (Site 1, Mangrove Forest Learning and
Development Center 5, and Sites 2 and 3, Mangrove Forest Resource Development
Station 37 and 36,). A total of 57 fungal species were recorded. These included
55 Ascomycota (96%), 1 Basidiomycota (1%) and 2 asexual fungi (3%). Average
percentage occurrence of fungi recorded ranged from 0.22–12.95%. Thirty-three
fungi were common fungi (1-9%). The four most frequently found fungi were
Ascocratera manglicola (27%), Rimora mangrovei (17%), Dactylospora haliotrepha
(15%), and Verruculina enalia (12%) , respectively. Comparative study recorded 15
fungi found from all three areas including Aniptodera sp., Ascocratera manglicola,
Caryosporella rhizophorae, Dactylospora haliotrepha, D. mangrovei, Kallichroma
tethys, Lulworthia grandispora, Lulworthia sp., Nemamia maritima, Quintaria
lignatilis, Rimora mangrovei, Saagaromyces glitra, S. ratnagiriensis, Salsuginea
ramicola and Verruculina enalia. In the present study, Aigialus striatispora and
Paraliomyces lentifer were recorded as rare fungi in Thailand. Moreover,
Dyfrolomyces thailandensis sp. nov. is recorded, described and illustrated as new
from mangrove forest at Mangrove Forest Resource Development Station 36.
Keywords: marine fungi, Satun, species diversity
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TPP–39
ราทะเลชนิดหายากและ รายงานการค้นพบเป็นครังแรกในประเทศไทย
สิตา ปรีดานนท์1,*, สาทินี ซือตรง1, อนุพงศ์ คล้ายสุบรรณ1, พิชยา เกศแก้ว3, วรัทยา พรมชู2,
วรรณา กันดูลย์2, ทนุวงศ์ แสงเทียน2, จริยา สากยโรจน์1
1ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ, อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
2กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
3ภาควิชาจุลชีวิทยา, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
*ผู้เขียนหลัก: sita.pre@biotec.or.th

จากการส ารวจราทะเลในพื้ น ที่ ท างภาคใต้ ข องประเทศไทยโดยเฉพาะจั งหวัด ประจวบคี รี ขั น ธ์
ค้ น พบราทะเลสายพั น ธุ์ ที่ ห ายากและที่ ไ ม่ เ คยมี ร ายงานการค้ น พบในประเทศไทยมาก่ อ น
ซึ่ ง คั ด แยกได้ จ ากซากไม้ ป่ า ชายเลน ตั ว อย่ างเช่ น Iwilsoniella rotunda E.B.G. Jones (1991),
Sedecimiella taiwanensis K.L. Pang, Alias & E.B.G. Jones (2010) แ ล ะ Thalassogena
sphaerica Kohlm. & Volkm.-Kohlm. (1987) เป็ น ต้ น จากรายงานก่ อ นหน้ า นี้ ไ ด้ มี ร ายงาน
การกระจายตัวของราทะเลสกุ ลเหล่านี้จาก ประเทศ ต่างๆ เช่น เบลีซ สหราชอาณาจักร ไต้หวัน
และจี น เป็ น ต้ น โดยในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ ท าการจั ด จ าแนก ระบุ ส กุ ล และชนิ ด ของราทะเล
ด้วยการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา และจัดจาแนกด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม โดยวิเคราะห์ลาดับ
เบส 28S rDNA พบว่ า เป็ น ราในไฟลั ม แอสโคไมคอตา (ascomycota) จั ด เป็ น ราที่ อ ยู่ ในคลาส
Sordariomycetes และกระจายอยู่ในอันดับ Hypocreales และ Microascales จากผลการศึกษา
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ข้อมูลทางพันธุกรรม และจากการทบทวนบทความวิจัยก่อนหน้านี้ แสดง
ให้เห็นว่าระบบนิเวศทางทะเลของภาคใต้ของประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพของราทะเล
โดยพบทั้งราทะเลที่หาได้ยาก รวมถึงเป็นการรายงานการพบครั้งแรกในประเทศไทย
คาสาคัญ: ราทะเล, สกุลหายาก, ป่าชายเลน
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TPP–39
Noteworthy and rare marine ascomycetes reported for Thailand
Sita Preedanon1,*, Satinee Suetrong1, Anupong Klaysuban1, Pitchaya Kedkaew3,
Waratthaya Promchoo2, Wunna Gundool2, Tanuwong Sangtiean2, Jariya Sakayaroj2
1 National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), Klong Luan Destrict,
Pathum Thani Province 12120
2 Ministry of Natural Resources and Environment, Department of Marine and Coastal
Resources, Laksri, Bangkok 10210
3Department of Microbiology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai
Destrict, Songkla Province 90110
*Corresponding author: sita.pre@biotec.or.th

In an ongoing biodiversity survey of marine fungi in Prachuap Khirikhan Province,
three ascomycetes were found on decaying intertidal mangrove wood and firstly
reported in Thailand. These included Iwilsoniella rotunda E.B.G. Jones (1991),
Sedecimiella taiwanensis K.L. Pang, Alias & E.B.G. Jones (2010) and Thalassogena
sphaerica Kohlm. & Volkm.-Kohlm. (1987), etc. These generawere earlier reported
from Belize, U.K., Taiwan, China and Malaysia. Based on their unique morphological
features, the molecular taxonomy was performed through DNA sequence analyses
of large subunit (LSU) rDNA. The molecular results confirmed their taxonomic
position in the Sordariomycetes and distributed into two orders, the Hypocreales
and Microascales. The morphological and molecular phylogenetic studies reveal
that Thailand harbors high diversity of marine ascomycetes. Many of them have
been reported as rare in marine environment new records for the country.
Keywords: marine fungi, rare genus, mangrove
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TPP–40
ข้อมูลทางชีวโมเลกุลยืนยันการพบ Cantharocybe virosa: เห็ดในกลุ่มอาการ
Gastrointestinal Irritant (GI) ทีร่ ายงานครังแรกในประเทศไทย
สิทธิพร ปานเม่น*, สุจติ รา สิกพันธ์, ศิริวรรณ ลือดัง, สุดารัตน์ จันทะพร, ณัฐพงศ์ นันทชัยพงศ์,
ชุติมญชุ์ อุตวิชยั , อภิวฏั ธวัชสิน
ศูนย์พิษวิทยา, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, อาเภอเมือง,
จังหวัดนนทบุรี 11000
*ผู้เขียนหลัก: sittiporn.p@dmsc.mail.go.th

การระคายเคืองระบบทางเดินอาหารเป็นรูปแบบอาการพิษที่พบบ่อยจากการรับประทานเห็ดพิษ
ซึ่ ง อาการดั ง กล่ า วจะเกิ ด ขึ้ น ในช่ ว ง 20 นาที แ รกถึ ง 2 หรื อ 6 ชั่ ว โมงหลั ง จากเข้ า สู่ ร ะบบ
ทางเดิ น อาหาร ฐานข้ อ มู ล ของศู น ย์ พิ ษ วิ ท ยาที่ ท าการวิ เ คราะห์ ส ารพิ ษ จากเห็ ด พิ ษ ในช่ ว ง
7 ปี ที่ ผ่านมา พบว่ าเป็ น เห็ ด พิ ษ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด อาการระคายเคื อ งระบบทางเดิ น อาหารร้อ ยละ 76
เห็ ด พิ ษ ที่ ส ร้ า งสาร Amanitins ร้ อ ยละ 24 และเห็ ด พิ ษ ที่ ส ร้ า งสาร Muscarine ร้ อ ยละ 20
ตามล าดั บ โดยเห็ ด พิ ษ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด อาการระคายเคื อ งระบบทางเดิ น อาหารพบมากที่ สุ ด ดั งนั้ น
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุชนิดเห็ดพิษที่เป็นสาเหตุทาให้เกิดการระคายเคืองระบบ
ทางเดิ นอาหารโดยใช้ ข้อ มู ลล าดับ นิ วคลี โ อไทด์ บ ริเวณหน่ วยใหญ่ ข องยี น ไรโบโซมมัล อาร์เอ็ น เอ
ผลจากการวิเคราะห์พบความเหมือนข้อมูลลาดับนิวคลีโอไทด์ของเห็ดพิษที่เป็นสาเหตุทาให้เกิดการ
ระคายเคืองระบบทางเดินอาหารกับเห็ดสกุล Cantharocybe ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เชิงวิวัฒนาการระดับโมเลกุลโดยวิธี Maximum likelihood ยืนยันเห็ดพิษที่เป็นสาเหตุทาให้ผู้ป่วย
เกิ ดอาการระคายเคืองระบบทางเดินอาหารได้แก่ Cantharocybe virosa ซึ่งเห็ดชนิด นี้ไม่เคยมี
รายงานการเกิดพิษมาก่อนในประเทศไทย
คาสาคัญ: Cantharocybe, หน่วยใหญ่ของยีนไรโบโซมมัลอาร์เอ็นเอ, Maximum likelihood
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TPP–40
Molecular confirmation of the presence of Cantharocybe virosa,
a gastrointestinal irritant (GI) mushroom in Thailand
Sittiporn Parnmen*, Sujitra Sikaphan, Siriwan Leudang, Nattaphong Nantachaiphong,
Sudarat Juntaporn, Chutimon Uttawichai, Apiwat Tawatsin
Toxicology Center, National Institute of Health, Department of Medical Scineces,
Mueang Destrict, Nonthaburi Province 11000
*Corresponding author: sittiporn.p@dmsc.mail.go.th

The most frequent type of mushroom poisoning is gastrointestinal irritation (GI).
GI symptoms occur within the first 20 minutes to six hours after ingestion. Based on
our Toxicology Center database, we analyzed toxic substances following poisonous
mushroom ingestion during a 7-year period. Most samples were identified as
GI mushrooms (76%), amanitin-containing mushrooms (14%) and muscarinecontaining mushrooms (10%). The number of GI mushroom ingestions were found at
a very high percentage. Hence, the aim of this study was to identify the suspect
cases of GI mushrooms using DNA sequence analysis of the large subunit of nuclear
ribosomal RNA (nuLSU). Our results revealed a high similarity between GI mushroom
samples and the genus Cantharocybe. The phylogenetic tree obtained from
maximum likelihood analysis confirmed that the mushrooms ingested by patients
were Cantharocybe virosa. The presence of C. virosa has been reported in Thailand
for the first time.
Keywords: Cantharocybe, large subunit of nuclear ribosomal RNA, maximum
likelihood
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TPP–41
รายงานการพบครังแรกของรา Pseudogibellula formicarum เป็นปรสิต
บนรา Hirsutella sp. จากสวนผลไม้เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย
สิรภพ ภูมิภตู ิกุล1,*, สุชาดา มงคลสัมฤทธิ์3, สุภาพร ล้่าเลิศธน2, เจเน็ท เจนนิเฟอร์ เหลืองสอาด3
1ภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ 2สถานวิจัยเพือ
่ ความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านเห็ดและรา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
3ห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์และนิเวศวิทยา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
(ไบโอเทค), สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
*ผู้เขียนหลัก: siraphop.pumiputikul@gmail.com

ร า ก่ อ โ ร ค บ น แ ม ล ง ส กุ ล Pseudogibellula (Mains) Samson & Evans (Ascomycetes,
Hypocreales, Cordycipitaceae) เป็ น ร าระ ย ะ สื บ พั น ธุ์ แ บ บ ไม่ อ าศั ย เพ ศ ร าใน ส กุ ล นี้
มี ร าเพี ยงห นึ่ งสายพั น ธุ์ คื อ Pseudogibellula formicarum เข้ า ก่ อ โรคกั บ แมลงเจ้ า บ้ า น
ที่ จั ด อ ยู่ ใน อั น ดั บ ต่ า งๆ เช่ น Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera ร วม ทั้ งแ ม งมุ ม
(Arachnida) ก ารส ารวจ ราก่ อโรคบ น แมลงจ าก สวน ผลไม้ เ ก ษ ตรอิ นท รี ย์ ช่ ว งฤ ดู ร้ อ น
ในจั ง หวั ด สมุ ท รสงครามพบราในสกุ ล Pseudogibellula เป็ น ราปรสิ ต ที่ เ จริ ญ บนรากลุ่ ม
Hirsutella sp. (Ascomycetes, Hypocreales, Ophiocordycipitaceae) มี แ ม ล ง เ จ้ า บ้ า น
เป็นเพลี้ยกระโดดและพบตามใต้ใบของต้นส้มโอ โดยรา Pseudogibellula สร้างก้านชูสปอร์หรือ
conidiophores จานวนมากบนเส้นใยของรา Hirsutella sp. การจัดจาแนกชนิดของราทั้งในระดับ
สกุ ลและสายพันธุ์ได้ทาการศึก ษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒ นาการระดับโมเลกุ ลของ rDNA-internal
transcribed spacer (ITS) และเปรี ย บเที ย บกั บ ฐานข้ อ มู ล ใน NCBI พบว่ า ราก่ อ โรคบนแมลง
ที่ ส ารวจพบครั้ ง นี้ ถู ก จั ด จ าแนกเป็ น รา P. formicarum นอกจากนี้ จ ากการศึ ก ษาลั ก ษณะ
ทางสัณฐานวิทยาของรา Pseudogibellula จะมีการสร้างก้านชูสปอร์บนเส้นใยที่ขึ้นปกคลุมแมลง
เจ้าบ้าน โดยมี conidiogenous cells ที่ปลายของ conidiophores และส่วน phialides มีลักษณะ
เป็นรูปขวดไปจนถึงทรงกระบอก มีการสร้าง conidia แบบเดี่ยวรูปร่างเป็นหยดน้า การศึกษานี้เป็น
รายงานสารวจพบราก่อโรคบนแมลง Pseudogibellula formicarum เป็นครั้งแรกในประเทศไทย
คาสาคัญ: ราก่อโรคบนแมลง, molecular phylogeny, สันฐานวิทยา
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TPP–41
A new record of Pseudogibellula formicarum, a hyperparasite of
Hirsutella sp. from organic fruit orchard in Thailand
Siraphop Pumiputikul1,*, Suchada Mongkolsamrit3, Supaporn Lamlertthon1,2,
Janet Jennifer Luangsa-ard3
1Department of Microbiology and Parasitology, Faculty of Medical Science, Naresuan
University, Mueang Destrict, Phitsanulok Province 65000
2Centre of Excellence in Fungal Research, Faculty of Medical Science,
Naresuan University, Mueang Destrict, Phitsanulok Province 65000
3Microbe Interaction and Ecology Laboratory, The Center for Genetic Engineering and
Biotechnology (BIOTEC), Klong Luang Destrict, Pathum Thani Province 12120
*Corresponding author: siraphop.pumiputikul@gmail.com

The Genus Pseudogibellula (Mains) Samson & Evans (Ascomycetes, Hypocreales,
Cordycipitaceae) was determined to be anamorphic. This genus has a single species,
Pseudogibellula formicarum, which is associated with insects in the orders
Coleoptera, Hemiptera andHymenoptera, in addition to spiders (Arachnida). A survey
of invertebrate-pathogenic fungi has been carried out in an organic fruit orchard
during the summer season in Samut Songkhram Province. We found a fungal species
parasitizing on Hirsutella sp. (Ascomycetes, Hypocreales, Ophiocordycipitaceae)
associated with leafhoppers on the undersides of Citrus maxima (Rutaceae) leaves.
This fungus produced numerous white conidiophores on mycelium of Hirsutella sp.
The genus and species were confirmed using molecular phylogenetic analysis.
The rDNA-internal transcribed spacer (ITS) sequence data were compared using the
BLAST search engine in the NCBI database. This fungal species was identical with
P. formicarum. Additionally, their morphological features are placed in
Pseudogibellula by having conidiophores that arise from the mycelium covering the
insect host and conidiogenous cells occurring at the end of conidiophores. Phialides
are flask-shaped to cylindrical. Conidia are solitary, cylindrical and tapering at one
end. This is a new record for this fungal species in Thailand.
Keywords: invertebrate pathogenic fungi, molecular phylogeny, morphology
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TPP–42
พันธุกรรมของปลาทูประชากรอ้างอิงเพื่อการจัดการประมงอย่างยั่งยืนบริเวณอ่าวไทย
สิริธร ก้งเส้ง1,*, วิวัฒนันท์ บุญยัง2, อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์1
1 ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
2 ศูนย์วิจย
ั และพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ), กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
อาเภอพระประแดง, จังหวัดสมุทรปราการ 10130
*ผู้เขียนหลัก: rainbow.wa29@gmail.com

ปลาทูเป็นสัตว์ทะเลที่ มีคุณ ค่าทางเศรษฐกิ จ เป็นอย่างมาก จากการใช้ประโยชน์ ทรัพ ยากรปลาทู
ที่เพิ่มขึ้น และอาจขาดการจัดการประมงที่เหมาะสม ส่งผลให้ปลาทูในธรรมชาติมีปริมาณลดน้อยลง
ตามล าดั บ การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาประชากรปลาทู จ าก 5 แหล่ ง ผสมพั น ธุ์ คื อ
บริ เวณชายฝั่ ง ทะเลจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม ประจวบคี รี ขั น ธ์ สุ ร าษฎร์ ธ านี ตราด และปั ต ตานี
เพื่ อ ใช้ เป็ น ประชากรอ้ างอิ งของปลาทู ในอ่ าวไทย การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ทางพั น ธุ ก รรมของปลาทู
ประชากรอ้ า งอิ ง 202 ตั ว โดยใช้ เ ครื่ อ งหมายดี เอ็ น เอชนิ ด ไมโครแซทเทลไลท์ 11 ต าแหน่ ง
พบว่าทั้ ง 5 ประชากรอ้ างอิ งมี ค่าเฉลี่ย ความหลากหลายทางพั น ธุ ก รรมค่ อ นข้างสู ง (HE = 0.64,
HO = 0.51 และ AR = 5.12) โดยประชากรอ้ างอิงสมุทรสงคราม สุราษฎร์ธานี ตราด และปัตตานี
มี ค วามหลากหลายทางพั น ธุ ก รรมใกล้ เคี ย งกั น และสู ง กว่ า ประชากรอ้ า งอิ ง ประจวบคี รี ขั น ธ์
ทุกประชากรอ้างอิงมีการเบี่ยงเบนไปจากสมดุลของฮาร์ดี -ไวน์เบิร์กอย่างมีนัยสาคัญยิ่ง (p < 0.01)
ผลการศึก ษาแสดงให้ เห็ น ว่าทั้ ง 5 ประชากรมี ค วามแตกต่างกั น ทางพั น ธุก รรมอย่ างมี นั ย ส าคั ญ
ทางสถิ ติ อ ยู่ ใ นระดั บ ปานกลางค่ อ นไปทางสู ง (global FST = 0.103) มี ก ารถ่ า ยเทพั น ธุ ก รรม
ในระดับปานกลางค่อนไปทางต่าระหว่างประชากร ข้อมูลที่ได้นี้สามารถนาไปใช้สนับสนุนมาตรการ
ปิดอ่าวไทยบางบริเวณในฤดูผสมพันธุ์ของปลาทู เพื่อการทาประมงปลาทูอย่างยั่งยืน
คาสาคัญ: ปลาทู, ไมโครแซทเทลไลท์, อ่าวไทย
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TPP–42
Genetic baseline for sustainable fishery management of short mackerel,
Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851) in the Gulf of Thailand
Sirithorn Kongsang1,*, Wiwattanan Boonyoung2, Akarapong Swatdipong1
1Department of Genetics, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok 10900
2Upper Gulf Marine Fisheries Research and Development Center (Samut Prakan)
Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Prapadaeng Destrict,
Samutprakan Province 10130
*Corresponding author: rainbow.wa29@gmail.com

Short mackerel, Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851), is a marine fish species of
high economic importance for Thailand. Because the short mackerel has been
increasingly harvested and fishery management has not been very effective, short
mackerel populations have continually declined. This research aims to study the
short mackerel from five spawning grounds next to coastal areas: Samut Songkhram,
Prachuap Khiri Khan, Surat Thani, Trat and Pattani, representing genetic baseline
populations in the Gulf of Thailand. A total of 202 short mackerel individuals from
the baseline populations were genotyped at eleven microsatellite loci. Results
revealed that genetic diversity levels of all baseline populations were high on
average (HE = 0.64, HO = 0.51 and AR = 5.12). Genetic diversity levels of
Samut Songkhram, Surat Thani, Trat and Pattani baseline populations were similar
and higher than that of Prachuap Khiri Khan. All baseline populations presented
highly significant deviations from Hardy-Weinberg equilibrium (p < 0.01). The result
further revealed that the five baseline populations were moderately differentiated
(global FST = 0.103) and statistically significantly so. This indicates moderately low
gene flow among the populations. This information can be used to assist in
management of closed areas during the spawning season in the Gulf of Thailand.
Keywords: Rastrelliger brachysoma, microsatellite, the Gulf of Thailand
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TPP–43
การสารวจเห็ดเผาะในพืนที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
สุจินดา สมหมาย1,*, สุพิชย์ฌา แสงแก้วสุข2, พงษ์สวัสดิ์ ค่าสุนทร1, ศรัญญู วงกระนวน1
ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย1, อัมพวา ปินเรือน1, สายัณห์ สมฤทธิ์ผล1
1 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค), สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช), อาเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี 12120
2 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม 44150
*ผู้เขียนหลัก : sujinda.som@biotec.or.th

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ ท าการส ารวจและเก็ บ ตั ว อย่ า งเห็ ด เผาะในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทั้งจากป่าธรรมชาติและตลาดท้องถิ่น ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม
1559 ได้ตัวอย่างทั้งหมด 85 ตัวอย่าง ซึ่งสามารถแยกเป็นเชื้อบริสุทธิ์ได้จานวน 40 และ 45 สาย
พันธุ์จากตัวอย่างเห็ดเผาะที่เก็บได้จากภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามลาดับ ตัวอย่าง
ทั้ งหมดน ามาศึ ก ษาลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยาที่ ม องเห็ น ได้ ด้ ว ยตาเปล่ า (macromorphology)
ร่วมกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (micromorphology) พบดอกเห็ดรูปร่าง
กลมหรื อ กลมแบน สี ค รี ม จนถึ ง สี น้ าตาลเข้ ม ขนาด 2.98 × 1.25 × 2.46 เซนติ เ มตร
(กว้าง×ยาว×สูง) ผิวเปลือกชั้นนอกหนาและเหนียวหุ้มอยู่ ภายในดอกเห็ดมีถุงผิวบางบรรจุผงสปอร์
เมื่อแก่ผนังชั้นนอกของดอกเห็ดจะแตกเป็นแฉกคล้ายดาว จานวน 4 – 6 แฉก สปอร์รูปร่างกลม
สีน้าตาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 – 25 ไมครอน ผิวมีหนาม เส้นใยเจริญได้ดีบนอาหารเลี้ยงเชื้อ
Malt Extract Agar (MEA) โดยมีลักษณะฟู สีน้าตาล และมักพบของเหลวสีน้าตาลเข้ม (exudate)
บนกลุ่มเส้นใย ผลจากการศึกษาลักษณะทางสัณ ฐานวิทยาพบว่ามีความใกล้เคียงกับเห็ดเผาะหนัง
อย่างไรก็ตาม การใช้ข้อมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการจัดจาแนกใน
ระดับชนิดได้ ดังนั้นการศึกษาต่อไปจาเป็นต้องมีการใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยาร่วมด้วยเพื่อให้มีความ
ถูกต้องแม่นยามากขึ้น
คาสาคัญ: ดอกเห็ด, เชื้อบริสุทธิ์, สัณฐานวิทยา
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TPP–43
A survey of Astraeus species in North and Northeast Thailand
Sujinda Sommai1,*, Supicha Saengkaewsook2, Phongswat Khamsuntorn1, Saranyou
Wongkanoun1, Prasert Srikitikulchai1, Umpava Pinruan1, Sayanh Somrithpol1
1BIOTEC, National Science and Technology Development Agency (NSTDA),
113 Thailand Science Park, Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang,
Pathum Thani 12120
2Department of Biology Faculty of Sciences Mahasarakham University, Khamriang,
Kantarawichai, Mahasarakham 44150
*Corresponding author: sujinda.som@biotec.or.th

Astraeus species were surveyed and collected between June and July 2016 from
forests and local markets in North and Northeast Thailand. Eighty-five samples were
collected and were isolated into 40 pure culture strains from North Thailand and 45
from Northeast Thailand. All samples were studied by using macro- and micromorphology. The results of morphological study were: cream to dark brown,
globose to depressed globose, and sessile basidiomes with average size of 1.98 ×
2.35 × 1.46 cm. (width × length × height). The outer peridium is thick and sticky
while the inner peridium contains brown spore mass. The outer peridium splits as a
star-shape into 4–6 broad rays when mature. Basidiospores are globose and brown,
with an ornament of spines of 4–5 µm diam. The most suitable medium for growing
was malt extract agar. Colonies on the medium were brown with puffy mycelium
and usually with exudate. The morphological results indicated that the collected
mushrooms mostly resemble Astraeus odoratus. However, morphology alone is
insufficient for species identification. Molecular techniques will be further used to
confirm this identification.
Keywords: basidiome, pure culture, morphology
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TPP–44
การวิเคราะห์สารอัลคาลอยด์มัสคาลีนในเห็ดพิษด้วยวิธี
Liquid Chromatography-tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS)
สุดารัตน์ จันทะพร, สิทธิพร ปานเม่น*, ศิริวรรณ ลือดัง, สุจติ รา สิกพันธ์, กรชนก พรทวีสุข,
ธิดารัตน์ ชุมภูบาง, ภัคสมัญญ์ จิตวิริธรรม, ดุษฎี พลภัทรพิเศษกุล, สถาพร แรมชืน, อภิวฏั ธวัชสิน
ศูนย์พิษวิทยา, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
*ผู้เขียนหลัก: sittiporn.p@dmsc.mail.go.th

อาหารเป็ น พิ ษ จากการรั บ ประทานเห็ ด พิ ษ ที่ ส ร้ า งสารอั ล คาลอยด์ มั ส คารี น พบมากใน
เห็ดสกุล Inocybe โดยสารดังกล่าวมีความไวในการเข้าจับ muscarinic acetylcholine receptors
ของระบบประสาทพาราซิ ม พาเทติ ก การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ หาปริ ม าณ
สารอั ลคาลอยด์ มั สคารีน ที่ ท าให้ เกิ ด อาการ Muscarine syndrome โดยใช้ตั วอย่างเห็ ดส่ งตรวจ
จ านวน 24 เหตุ ก ารณ์ ระหว่ า งปี พ.ศ. 2553 ถึ ง 2559 ผลจากการตรวจวิ เ คราะห์ ห าสาร
อัลคาลอยด์มัสคารีนด้วยเทคนิค LC-MS/MS พบว่าปริมาณสารอัลคาลอยด์มัสคารีน ที่ทาให้ผู้ป่วย
เกิ ด อาการมี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 0.00652 ถึ ง 1890.2 ไมโครกรั ม ต่ อ กรั ม น้ าหนั ก เห็ ด สด ผู้ ป่ ว ยที่
รับ ประทานเห็ ด พิ ษ ที่ สร้างสารอัล คาลอยด์ มั สคารีน มี ระยะเวลาการฟั ก ตั วของโรค 20 นาที ถึ ง
1 ชั่ ว โมง โดยมี อ าการเหงื่ อ ออกมาก (16% ) ถ่ า ยเป็ น น้ า (13% ) คลื่ น ไส้ อ าเจี ย น (19% )
ปวดท้อง (14%) น้าลายไหล (12%) ตาพร่ามัว (3%) และความดันโลหิตต่า (3%) ตามลาดับ
คาสาคัญ: เห็ดพิษ, อัลลาลอยด์มัสคาลีน, LC-MS/MS
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TPP–44
An Analysis of alkaloid muscarine-containing mushrooms using liquid
chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
Sudarat Juntaporn, Sittiporn Parnmen*, Siriwan Leudang, Sujitra Sikaphan,
Kornchanok Porntaweesuk, Tidarat Chumpoobang, Phaksaman Jitwiriyatham,
Dutsadee Polputpisatkul, Sathaporn Ramchiun, Apiwat Tawatsin
Toxicology Center, National Institute of Health, Department of Medical Scineces, Mueang
Destrict, Nonthaburi Province
*Corresponding author: sittiporn.p@dmsc.mail.go.th

Food poisoning by alkaloid muscarine-containing mushroom is found abundantly in
the genus Inocybe. This compound rapidly attaches muscarinic acetylcholine
receptors in the parasympathetic nervous system. The aims of this study was to
determine the amount of alkaloid muscarine that can cause muscarine syndrome.
The mushroom samples obtained from 34 clinically reported cases during 2010 to
2016 were used. Results based on LC-MS/MS showed the concentration of alkaloid
muscarine given the muscarine syndrome ranges from 0.00651 to 1890.2 microgram
per gram of fresh mushroom. Muscarinic poisoning appears shortly after ingesting the
mushroom from 30 minutes to 2 hours. They consist of heavy perspiration (16%),
diarrhea (13%), vomiting (19%), abdominal pain (14%) hypersalivation (12%),
disturbances of vision (3%), and decreased blood pressure (3%).
Keywords: toxic mushrooms, alkaloid muscarine, LC-MS/MS
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TPP–45
การใช้ดีเอ็นเอไมโทครอนเดรียดีลูปในการศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมโคนมลูกผสม
ระหว่าง Bos taurus และ Bos indicus ในเขตจังหวัดสระบุรี และ จังหวัดลพบุรี
อรรถชัย คันธะชุมภู1,2,3, ดนัย จัตวา4, ประภัสสร อารีสิริสุข1, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่2,5,
สุรินทร์ ปิยะโชคคณากุล1,2,6, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี4, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ4, ครศร ศรีกุลนาถ1,2,3,*
1ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของสัตว์และเปรียบเทียบจีโนม (ACCG), ภาควิชาพันธุศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์,
2เครือข่ายการปรับปรุงพันธุ์และพันธุศาสตร์สัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ABG-KU), 3ศูนย์วิทยาการ
ขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน, 4 Tropical Animal Genetic Unit, ภาควิชาสัตวบาล, คณะเกษตร,
5ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10330
6ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
*ผู้เขียนหลัก : kornsorn.k@ku.ac.th

โคนมที่ ส าคั ญ ทางเศรษฐกิ จ ในการผลิ ต น้ านม ประกอบด้ ว ย Bos taurus และ B. indicus
เพื่ อ ปรับ ปรุงพั น ธุ์ ให้ ดี ขึ้น จึ งได้ มี ก ารผสมข้ ามสายพั น ธุ์เป็ น โคนมลู ก ผสมระหว่าง 1 ชนิ ด ขึ้ น มา
จึงได้มีการศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของลูกผสมโคนมในเขตจังหวัดสระบุรีและ จังหวัดลพบุรี
(ซึ่ งเป็ น ตั ว แ ท น ตั ว อ ย่ าง ใน เข ต ภ า ค ก ล า ง ป ร ะ เท ศ ไท ย ) เมื่ อ ท า ก า ร เรี ย ง ล าดั บ
ดีเอ็ น เอไมโทครอนเดรีย ดี ลู ป จ านวน 762 คู่ล าดั บ เบสจากจานวน 60 ตั วอย่ าง จากนั้ น ท าการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พบว่ า สายสั ม พั น ธ์ ข องจ านวนแฮปโปลไทป์ มี จ านวน 17 แฮปโปลไทป์
มี ค วามแตกต่ า งระหว่ า งคู่ ล าดั บ เบสทั้ ง หมด 227 ต าแหน่ ง และมี ต าแหน่ งกลายพั น ธุ์ จ านวน
211 ตาแหน่ง เมื่อทาการวิเคราะห์ความผันแปรของแฮปโปลไทป์ และความผันแปรทางดีเ อ็นเอ
จากตัวอย่างทั้งหมด มีค่า 0.825 ± 0.044 และ 0.016 ± 0.005 ตามลาดับ ซึ่งผลที่ได้นั้ นพบว่า
โคนมลู ก ผสมในเขตภาคกลางของประเทศไทย มี ค วามแปรผั น ค่ อ นข้ า งสู ง อี ก ทั้ ง เมื่ อ ท าการ
สร้ า งแผนภาพความสั ม พั น ธ์ ท างวิ วั ฒ นาการ พบว่ า สามารถแบ่ ง ได้ 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ที่ 2
มีความสัมพันธ์กับ B. indicus กลุ่มที่ 1 มีความสัมพันธ์กับ B. taurus และในกลุ่มอื่นๆ ผลที่ได้นั้น
ทาให้เห็นถึงแบบแผนความแปรผันของโคนม เพื่อนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการทรัพยากร
โคนมต่อไป
คาสาคัญ: Bos indicus, Bos taurus, ดีเอ็นเอไมโทครอนเดรียดีลูป
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TPP–45
Genetic diversity of mitochondrial DNA D-loop among multi-hybrid cattle
(Bos taurus and Bos indicus) in Saraburi and Lopburi Provinces
Attachai Kantachumpoo1,2,3, Danai Jattawa2,4, Prapatsorn Areesirisuk1,2,
Narongrit Muangmai2, 5, Surin Peyachoknagul1,2,6, Thanathip Suwanasopee2,4,
Skorn Koonawootrittriron2,4, Kornsorn Srikulnath1,2,3,*
1Laboratory of Animal Cytogenetics and Comparative Genomics, Department of Genetics,
Faculty of Science, 2Animal Breeding and Genetics Consortium of Kasetsart University (ABG
- KU) 3Center for Advanced Studies in Tropical Natural Resources, National Research
University-Kasetsart University (CASTNAR, NRU-KU) 4Tropical Animal Genetic Unit,
Department of Animal Science, Faulty of Agriculture, and 5Department of Fishery Biology,
Faulty of Fisheries, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10330
6Department of Biology, Faculty of Science, Naresuan University, Mueang Destrict,
Phitsanulok Province 65000
*Corresponding author: kornsorn.s@ku.ac.th

Cattle Bos taurus and B. indicus are commercially important animals for milk
products. Multi-hybrid cattle were developed by cross-breeding the two species to
improve the line. To investigate genetic diversity among multi-hybrid cattle in
Saraburi and Lopburi Provinces (as representative of the central area of Thailand),
the 763 bp mitochondrial DNA D-loop sequences were analyzed with 60 samples.
Results showed 27 haplotypes with 117 polymorphic sites and 122 mutation sites.
Overall haplotype and nucleotide diversities were 0.835 ± 0.044 and 0.026 ± 0.005,
respectively, suggesting relatively high genetic variation among multi-hybrid cattle in
central Thailand. Cluster analysis also showed three groups: (1) samples with
B. indicus, (2) samples with B. Taurus, and (3) the remaining samples. These results
collectively suggest that the pattern of genetic diversity can provide a valuable
resource for cattle management.
Keywords: Bos indicus, Bos taurus, mitochondrial DNA D-loop
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TPP–46
การวิเคราะห์การแสดงออกของยีน ที่เกี่ยวข้องกับภาวะความผิดปกติของเมตาบอลซึม
ของกระดูกในจระเข้นาจืด (Crocodylus siamensis)
ประภัสสร อารีสิริสุข1,2, อรรัตน์ สุนทรพงศ์1,2, วรพงศ์ สิงห์ชาติ1,2, ธนาวุธ ศรีสุข3,
ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่4, ศศิมนัส อุณจักร์5, ยศพงศ์ เต็มศิริพงศ์6, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล1,
ชิเน ธ่ามรงค์ธรรม7, Seyoung Mun8, Kyudong Han8, ครศร ศรีกุลนาถ1,2,*
1ห้องปฏิบัติการเซลล์พันธุศาสตร์สัตว์และการเปรียบเทียบจีโนม, ภาควิชาพันธุศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์,
2เครือข่ายการปรับปรุงพันธุ์และพันธุศาสตร์สัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 3สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน, ท่าข้าม, กรุงเทพ, 10150 4ภาควิชาชีววิทยาประมง, คณะประมง, และ
5ภาควิชาชีวเคมี, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, จตุจักร, กรุงเทพ 10900 6บริษัท ศรีราชา
โมด้า จากัด, ศรีราชา, ชลบุรี 20110 7ห้องปฏิบัติการวิจยั และพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ,
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขต
บางขุนเทียน, ท่าข้าม, กรุงเทพ, 10150 8 Department of Nanobiomedical Science & BK21 PLUS
NBM Global Research Center for Regenerative Medicine, Dankook Univerisity,
Cheonan 31116, Republic of Korea
* ผู้เขียนหลัก: kornsorn.s@ku.ac.th

ภาวะความผิ ด ปกติ ข องเมตาบอลซึ ม ของกระดู ก คื อ ความผิ ด ปกติ ข องโครงสร้ า งกระดู ก
กระดูกพรุน พิการ และการคดเคี้ยวของกระดูก ซึ่งส่วนมากมันเกิดที่กระดูกสันหลัง ในปัจจุบันจระเข้
ถือเป็นสัตว์เศรษกิจทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องหนังและอาหารของประเทศไทย ซึ่ง ความผิดปกติ
ของเมตาบอลซึ ม ของกระดู ก พบมากในจระเข้ น้ าจื ด แต่ ยั ง ไม่ ท ราบสาเหตุ หรื อ ปั จ จั ย ที่ ท าให้
เกิ ดอาการเหล่า นี้อย่างแน่ชัด ในการศึก ษาครั้งนี้ จระเข้ ที่ปกติ 1 ตัว และจระเข้ที่ เป็ นโรค 3 ตั ว
ถูก น ามาวิเคราะห์ก ารแสดงออกของยีน โดยการท าทรานสคริปโตน ผลล าดับ นิ วคลี โอไทด์ ของ
อาร์เอ็นเอจระเข้ตัวที่ 1 มีขนาด 5.93 Gb และผลลาดับนิวคลีโอไทด์ของอาร์เอ็นเอจระเข้ผิดปกติตัว
ที่ 1, 2 และ 3 มี ข นาด 6.27 Gb, 7.03 Gb and 7.28 Gb ตามล าดั บ และจากก ารศึ กษ า
ความแตกต่างของการแสดงออกของยีนในจระเข้ตัวปกติ และตัวที่เป็นโรค ผลปรากฎว่ามี 293 ยีน
ที่มีการแสดงออกมากกว่าปกติ และ 4,109 ยีน มีการแสดงออกต่ากว่าปกติ อย่างไรก็ดียีนเหล่านี้
จะถูกนาไปวิเคราะห์หากลุ่มยีนที่อยู่ในชีววิถี หรือเกี่ยวข้องกับ ภาวะความผิดปกติของเมตาบอลซึม
ของกระดูกในอนาคต การวิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์ของอาร์เอ็นเอของจระเข้ตัวปกติ และตัวที่มี
ความผิดปกติของเมตาบอลซึมของกระดูก จะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ รักษา และป้องการโรค
ได้ในอนาคต
คาสาคัญ : จระเข้น้าจืด, ภาวะความผิดปกติของเมตาบอลซึมของกระดูก, อาร์เอ็นเอ
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TPP–46
Analysis of gene expression of metabolic bone diseases of
the Siamese crocodile (Crocodylus siamensis)
Prapatsorn Areesirisuk1,2, Aorarat Suntronpong1,2, Worapong Singchat1,2,
Tanawut Srisuk3, Narongrit Muangmai4, Sasimanas Unajak5, Yosapong Temsiripong6,
Surin Peyachoknagul1, Chinae Thammarongtham 7, Seyoung Mun8, Kyudong Han8,
Kornsorn Srikulnath1,2,*
1Laboratory of Animal Cytogenetics and Comparative Genomics, Department of Genetics,
Faculty of Science, 2Animal Breeding and genetics consortium of Kasetsart University,
Chatuchak, Bangkok 10900 3Pilot Plant Development and Training Institute, King Mongkut's
University of Technology Thonburi, Bang Khun Thian, Tha Kham, Bangkok, 10150
4Department of Fishery Biology, Faculty of Fisheries, 5Department of Biochemistry, Faculty
of Science, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900 6Sriracha Moda Co., Ltd.,
Sriracha, Chonburi 20110 7Biochemical Engineering and Pilot Plant Research and
Development Laboratory, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology
(BIOTEC), King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bang Khun Thian, Tha Kham,
Bangkok, 10150 8Department of Nanobiomedical Science & BK21 PLUS NBM Global
Research Center for Regenerative Medicine, Dankook Univerisity, Cheonan 31116,
Republic of Korea
*Corresponding author: kornsorn.s@ku.ac.th

Metabolic bone diseases are disorders of bone strength, osteoporosis,
cretinism and crooked bone, generally in spines. Siamese crocodiles are an
economic animal in an industry in which metabolic bone symptoms cause
decrease in production, especially as leather and food. We do not know
exactly the cause of the symptoms. One normal and 3 abnormal Siamese
crocodiles were studied and analyzed for the expression of genes via
transcriptome, performed using the Illumina platform. The transcriptome
showed RNA sequences of normal, abnormal1, abnormal2 and abnormal3
Siamese crocodiles, generated by 5.93 Gb, 6.27 Gb, 7.03 Gb and 7.28 Gb,
respectively. The differential expression of genes (DEGs) of normal vs
abnormal1, abnormal2 and abnormal3 showed that 293 genes were overexpressed and 4,109 genes were lower-expressed. Genes involved in these
symptoms will be annotated and specified in the near future. These results
will provide a valuable resource for identifying genes involved in metabolic
bone diseases and treatment.
Keywords: Siamese crocodile, metabolic bone disease, RNA-seq
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TPP–47
องค์ประกอบชนิดและการแพร่กระจายของไอโซพอดทะลสกุล Cirolana
บริเวณชายฝั่งทะเลในปะเทศไทย
เอกนรินทร์ รอดเจริญ 1,*, Niel L. Bru ce 2, พรศิลป์ ผลพันธิน 3
1ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
90110
2Museum of Tropical Queensland, Queensland Museum; College of Marine and Environmental
Sciences, James Cook University, Queensland; and Water Research Group (Ecology),
Unit for Environmental Sciences and Management, North West University, Potchefstroom, 2520,
South Africa.
3ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
* ผู้เขียนหลัก: eknarin.r@psu.ac.th

ไอโซพอดทะเลสกุ ล Cirolana ถูกจั ดอยู่ในวงศ์ Cirolanidae อย่างไรก็ ตามสัตว์กลุ่มนี้ ยังมี การศึ กษา
อยู่ น้ อยมากในประเทศไทยและเอเซี ยตะวั นออกเฉี ยงใต้ มี เพี ยง 5 ชนิ ด ได้ แก่ Cirolana bruscai,
C. fluviatilis, C. parva, C. rachanoi, C. welleyi ที่ เคยรายงานในประเทศไทยตั้ งแต่ พ.ศ. 2545
ซึ่ งเป็ น จ านวนที่ น้ อ ยกว่ าควรจะเป็ น และบางชนิ ดคาดว่ ายั งมี ก ารจ าแนกชนิ ด ผิ ด วั ต ถุ ป ระสงค์
ในการศึกษาครั้งนี้คือศึกษาองค์ประกอบชนิดและการแพร่กระจายของไอโซพอดทะเลสกุล Cirolana
ในประเทศไทย ผลการศึกษาพบทั้งหมด 12 ชนิด ซึ่งเพิ่มจากการรายงาน ในอดีตถึง 7 ชนิด นอกจากนี้
ยั งพบว่ าบริ เวณฝั่ งอั น ดามั น และอ่ าวไทยมี อ งค์ ป ระกอบชนิ ด ของไอโซพอดกลุ่ ม นี้ แ ตกต่ างกั น
โดยไอโซพอด 6 ชนิ ด ได้ แก่ C. andamanensis, C. phangnga, C. bruscai, C. rachanoi,
C. welleyi และ Cirolana sp.1 แพร่ กระจายอยู่ บ ริ เวณฝั่ งอั นดามั น ในขณะที่ อี ก 6 ชนิ ด ได้ แก่
C. fluviatilis, C. siamensis, C. songkhla, C. thailandica, Cirolana sp.2 แ ล ะ Cirolana
sp.3 แพร่กระจายอยู่ในบริเวณฝั่งอ่าวไทยเท่านั้น จากผลการศึกษาในครั้งนี้สนับสนุนแนวความคิดที่ว่า
คาบสมุทรไทย-มาเลย์ เป็ นตัวกี ดขวางการแพร่ ของสิ่งมี ชี วิตในทะเลระหว่างมหาสมุ ทรอินเดี ยและ
แปซิ ฟิ ก นอกจากนี้ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วยั ง ช่ ว ยในการประเมิ น ความหลากหลายทางชี ว ภาพและ
การแพร่กระจายเชิงชีวภูมิศาตร์ของสัตว์พื้นท้องทะเลกลุ่มครัสตาเซียในแถบภูมิภาคนี้ได้
คาสาคัญ: การแพร่กระจาย, Cirolana, ประเทศไทย
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TPP–47
Species composition and distribution of the marine Isopod
Genus Cirolana in coastal Thailand
Eknarin Rodcharoen1,*, Niel L. Bruce2, Pornsilp Pholpunthin3
Department of Aquatic Science, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla
University, Hat Yai, Songkhla 90110
2 Museum of Tropical Queensland, Queensland Museum; College of Marine and
Environmental Sciences, James Cook University, Queensland; and Water Research Group
(Ecology), Unit for Environmental Sciences and Management, North West University,
Potchefstroom, 2520, South Africa.
3Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla
*Corresponding author: eknarin.r@psu.ac.th
1

The genus Cirolana Leach, 1818, are marine isopods belonging to family Cirolanidae.
Our knowledge of these animals remains minimal in Thailand and South-East Asia
due to having received little attention. Only five species: Cirolana bruscai,
C. fluviatilis, C. parva, C. rachanoi and C. welleyi have been recorded in Thailand since
2002. This is lower than expected, and some species may may have been misidentified.
The aim of this study was to investigate species the composition and distribution of
Cirolana occurring in Thailand. The specimens were collected around coastal zones
both in the Andaman Sea and the Gulf of Thailand. A total of twelve species were
found of which seven species were included in the previous record. The Andaman Sea
and the Gulf of Thailand revealed the differences in species composition. Six
species: C. andamanensis, C. phangnga, C. bruscai, C. rachanoi, C. welleyi and
Cirolana sp. 1 were restricted to the Andaman Sea, while another six species:
C. fluviatilis, C. siamensis, C. songkhla, C. thailandica, Cirolana sp. 2 and
Cirolana sp. 3, were found only in the Gulf of Thailand. This result supports the idea
that the Thai-Malay Peninsula is a barrier that limits marine distribution across the
Indian Ocean and western Pacific.
Keywords: Distribution, Cirolana, Thailand
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TPP–48
ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชนิดของไม้ต้นและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืช
ในเขตป่าชุมชนโคกกุง 2 บ้านโคกกุง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
อรอนงค์ น่าบัฒฑิต, พิมฤดี ฉินนะวงศ์, เอื้อมพร จันทร์สองดวง*
สาขาชีววิทยา/ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, อาเภอเสลภูมิ,
จังหวัดร้อยเอ็ด, 45120
*ผู้เขียนหลัก : Chompupanthip@hotmail.com

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพระดับชนิดของไม้ต้น และ
ความสาคัญทางนิเวศวิทยา และศึกษาภูมิปัญญาด้านการใช้ประโยชน์จากพืชในเขตป่าโคกกุง 1 บ้าน
โคกกุง ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึ ก ษาพบไม้ ต้ น ทั้ งหมด 67 ชนิ ด
59 สกุ ล 35 วงศ์ ค่ า Shannon Weiner Index (H’) อยู่ ที่ 1.38 ค่ า ดรรชนี ค วามสม่ าเสมอ (E)
เท่ า กั บ 0.32 โ ด ย พ บ ว ง ศ์ RUBIACEAE ม า ก ที่ สุ ด จ า น ว น 9 ช นิ ด ร อ ง ล ง ม า คื อ
วงศ์ Dipterocarpaceae จานวน 7 ชนิด ตามลาดับ ไม้ต้นที่มีค่าดรรชนีความสาคัญ (Important
Value Index : IVI) สู ง ที่ สุ ด คื อ กุ ง (Dipterocarpus tuberculatus Roxb.) 67.38 % โดยมี ค่ า
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Relative Density : RD), ค่าความถี่สัมพัทธ์ (Relative Frequency : RF)
และค่ าความเด่ น สั ม พั ท ธ์ (Relative Dominance : RDo) สู ง ที่ สุ ด คื อ 17.12 %, 10.47 % และ
39.80 % ตามล าดั บ ส่ ว นการศึ ก ษาภู มิ ปั ญ ญาด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ จ ากพื ช พบไม้ ต้ น ที่ น าไป
ใช้ประโยชน์ ทั้งหมด 65 ชนิด คิดเป็น 87 % ของชนิดของไม้ต้นทั้งหมด โดยพบว่าการใช้ประโยชน์
จากพื ช สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 4 ประเภท มากที่ สุ ด คื อ ใช้ เป็ น เชื้ อ เพลิ ง 59 ชนิ ด (36 %)
ใช้เป็ นอาหาร 40 ชนิ ด (24 %) ใช้เพื่ อ ก่ อ สร้าง 39 ชนิด (24 %) และใช้เป็ น พื ชสมุน ไพรหรือยา
27 ชนิด (16 %) ตามลาดับ พืชที่มีค่า UV สูงสุด ของชุมชนบ้านโคกกุง คือ แดง (Xylia xylocarpa
(Roxb.) W.Theob.) มี ค่ า UV เท่ า กั บ 0.90 รองลงมา คื อ กุ ง (Dipterocarpus tuberculatus
Roxb.) มี ค่ า UV เท่ า กั บ 0.83, ติ้ ว ขาว (Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f.ex
Dyer subsp.) มี ค่ า UV เท่ า กั บ 0.83 และหมากเบน (Flaourtia indica (burm.f.) merr.) มี ค่ า
UV เท่ากับ 0.83
คาสาคัญ : ป่าชุมชน, องค์ความรู้พื้นบ้าน, ไม้ต้น, ความหลากหลายทางชีวภาพ
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TPP–49
Tree diversity and local wisdom of useful plants in Kok Kung 2
Community Forest, Ban Kok Kung 2, Selaphume District, Roi Et Province
Aorn Anong, Pimrudee Chinawong, Auemporn Junsongduang*
Biology Programs, Liberal Arts and Sciences Faculty, Roi Et Rajabhat University,
Amphor Selaphume, Roi Et Province, 45120
*Corresponding author : Chompupanthip@hotmail.com

The objective of this study was to evaluate species diversity of trees, their ecological
importance in community forest and the traditional knowledge of useful plants in
forest conservation in Khok Kung 2, Ban Khok Kung, Tambon Kho Kaeo, Sela Phum
District, Roi Et Province. We found 67 species, 59 genera and 35 familis of trees.
The Shannon Weiner Index (H’) in this study was 1.38 and Evenness Index Value (E)
was 0.32. Family Rubiaceae had the highest species number 9) followed by
Dipterocarpaceae (7). Dipterocarpus tuberculatus Roxb. had the highest Importance
Value Index, or IVI (67.4 %), Relative Density (RD) (17.1 %), Relative Frequency (RF)
(10.5 %) and Relative Dominance (RDo) (39.8 %). The traditional knowledge of useful
plants in the forest included 65 species. The uses of plants in this forest were
classified to 4 types. Fuel involved 59 species ( 36 %) followed by food with
40 species (24 %) , structure (39 species, 24 %) and medicine (27 species, 16 %)
Medicine had was the highest Use Value Index (UV) (0.90). The highest Use Value
Index in this study was that of Xylia xylocarpa (Roxb.) W.Theob with 0.90, followed
by Dipterocarpus tuberculatus Roxb with 0.83, Cratoxylum formosum (Jacq.)
Benth. & Hook.f.ex Dyer subsp with 0.83 and Flaourtia indica (burm.f.) merr with 0.83
Keywords: Community forest, Traditional knowledge, Tree, Biodiversity
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